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Шановні колеги!
На сторінках щорічника «Бібліотечна орбіта Кіровоградщини»
провідні фахівці головної бібліотеки регіону – обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського презентують інформаційні матеріали, які висвітлюють історії успіхів та інновацій
публічних бібліотек області, їх діяльність в умовах адміністративно-територіальної реформи, сучасні форми інформаційно-просвітницької роботи з гендерних питань, екології, євроінтеграції, інтернет-дозвілля, у т. ч. у соціальних мережах, популяризують ресурси
для підвищення професійної майстерності, знайомлять з результатами різноманітних соціальних досліджень тощо.
Діяльність бібліотек області протягом 2020 року набула багатьох трансформацій: робота в умовах карантинних обмежень у
зв’язку з пандемією COVID-19 внесла зміни у бібліотечне життя
книгозбірень регіону.
Фахівці головної бібліотеки області під час карантину активно пропонували користувачам власні цифрові ресурси, – завдяки створенню цифрової бібліотеки, електронного музею книги,
повнотекстових видань краєзнавчого спрямування (http://library.
kr.ua/elib/) кількість віддалених користувачів за цей період зросла
майже на 25%.
Бібліотекарі намагалися задовольнити потреби користувачів
через запровадження нових форм роботи – створення віртуальних виставок, буктрейлерів, організацію голосних читань літературних творів онлайн.
Активна промоція серед інтернет-спільноти бібліотечних заходів та послуг у фейсбуці та ютубі, відкриття сторінки в інстаграмі
з метою популяризації діяльності закладу, зокрема для молодіж–7–

ної аудиторії, яка використовує переважно цю мережу, дозволило
пожвавити роботу бібліотеки у соціальних мережах.
Щоб зробити користування послугами бібліотеки ще більш
зручним і комфортним, фахівці бібліотеки запропонували користувачам послуговуватися віртуальною довідкою, завдяки якій на
електронну пошту можна отримати інформацію довідково-бібліографічного характеру.
Бібліотечні фахівці працювали над модернізацією вебсайту,
посиленням кількісного та якісного його наповнення з урахуванням інформаційних потреб користувачів.
Зрозуміло, що кількість оцифрованих видань на сайті бібліотеки не задовольняє потреб користувачів, тому друкований потенціал головної книгозбірні області залишається затребуваним
та актуальним.
Щоб читач мав змогу швидко отримати потрібну літературу,
працівники відділів абонементу та документів іноземними мовами запровадили виконання онлайн замовлень електронною поштою або телефоном.
Також на сайті бібліотеки читач має можливість продовжити
онлайн термін користування книгами відділу абонемента (лише
один раз строком на 14 днів), якщо ще не сплив термін їх повернення.
Для читачів, які приходили до бібліотеки, було забезпечено дотримання всіх карантинних заходів: проводився температурний
скринінг працівників та відвідувачів; до закладу не допускалися
особи з ознаками хвороби; контролювалося дотримання соціальної дистанції; систематично здійснювалися провітрювання приміщень, обробка обладнання та місць загального користування
засобами дезінфекції; забезпечувався «книжковий карантин»;
кількість осіб, що брали участь у заходах, не перевищувала 20/50
осіб та ін.
Бібліотека продовжувала зміцнювати новий формат – центру
громадського спілкування та проведення культурно-мистецьких заходів, зокрема: проводилися майстер-класи, круглі столи, семінари,
тренінги; організовувалися зустрічі з відомими художниками, письменниками, краєзнавцями. У бібліотеці продовжували діяльність
Інтернет-центр, Регіональний тренінговий центр, Центр європейської інформації, Польський культурний центр, інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку», дискусійний клуб англійської
розмовної мови, Орхуський екологічний центр, інформаційно-кон–8–

сультативний гендерний центр, літературні клуби, кіноклуб «Екран»,
кіноклуб соціального і правового кіно Docudays UA, майданчик
«ІнтерСвіт» (для людей з вадами зору) та ін.
Я вдячна колегам за готовність до змін, здатність сфокусувати
вектор уваги на активного користувача, щоб якнайкраще, якнайповніше, якнайшвидше задовольнити його комплексні потреби.
Бібліотекар сьогодні повинен орієнтуватися у сучасному книговиданні, володіти знаннями комп’ютерних технологій, бути
психологом, соціологом, оратором, отримуючи мінімальну заробітну плату.
Працівники бібліотеки активно підключилися до процесу діджиталізації: навчали читачів – індивідуально та під час тренінгів
– комп’ютерної грамотності, цифровим можливостям, електронному урядуванню, спілкуванню у соціальних мережах.
Продовжувалася робота щодо залучення додаткових коштів
для покращення матеріально-технічної бази бібліотек та якості
надання бібліотечних послуг громадянам області шляхом отримання грантів від міжнародних благодійних фондів.
Стратегічними напрямками діяльності обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського та бібліотек області на
2021-2025 роки залишаються:
 організація обслуговування користувачів та надання широкого спектру послуг для задоволення різноманітних інформаційних, освітніх та дозвіллєвих потреб громадян;
 формування, використання та збереження бібліотечних
фондів;
 розвиток ефективних комунікацій Бібліотеки;
 розвиток та модернізація інформаційних технологій;
 розвиток матеріально-технічної бази Бібліотеки та створення комфортного безпечного бібліотечного середовища;
 забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек
області з використанням нових форм роботи та новітніх
технологій.
Впевнена, що використання в системі діяльності бібліотек традиційних та інноваційних форм обслуговування надасть можливість розвивати головну бібліотеку регіону – обласну універсальну наукову бібліотеку ім. Д.І. Чижевського та бібліотеки громад
як сучасні заклади, послуги яких відповідають вимогам нового
часу та задовольняють інформаційні, освітні та дозвіллєві потреби користувачів.
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Методична діяльність. Аналітичні матеріали.
Соціологічні дослідження
Діяльність бібліотек регіону в умовах
адміністративно-територіальної реформи:
Підсумки роботи за 2019 рік
Любов Циганкова,
завідувач науково-методичного
відділу комунального закладу
«ОУНБ ім. Д.І. Чижевського»

Сучасні умови життя суспільства спонукають до трансформації усі сфери його діяльності, що обумовлює виникнення нових
потреб та пріоритетних напрямків роботи. Публічні бібліотеки
області не залишаються осторонь.
Сьогодні трансформаційні процеси в бібліотечній галузі доводять, що публічна бібліотека – це не лише культурно-освітній
заклад, що зберігає та забезпечує доступ громадськості до інформації, а й сучасний інформаційний соціокультурний центр громади з різноманітним спектром послуг для населення.
Публічні бібліотеки Кіровоградщини у своїй діяльності керуються документами, які уряд країни затвердив протягом останніх
трьох років.
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року
№72 «Державні соціальні нормативи забезпечення населення
публічними бібліотеками в Україні» – нормативний акт, розроблений Міністерством культури України з метою визначення мінімальних потреб громадян на отримання бібліотечних послуг,
що дозволить зберегти мережу публічних бібліотек у сільській
місцевості та забезпечити якісними бібліотечними послугами населення об’єднаних територіальних громад, у яких відсутні публічні бібліотеки.
Бібліотеки області отримували нові книги відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 року
№ 941-р «Про затвердження переліку книжкової продукції для
поповнення бібліотечних фондів».
З метою систематизації видавничої продукції згідно з міжнародною класифікаційною системою бібліотеки області запро– 10 –

ваджують Універсальну десяткову класифікацію (УДК) відповідно до постанови Кабміну України від 22 березня 2017 року
№ 177 «Про припинення використання в Україні Бібліотечнобібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації».
Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року
«Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку
України» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 219) є пріоритетним документом, що формує
бачення, визначає завдання й основні дії для досягнення якісних
змін у бібліотечній справі України.
Сьогодні мережа публічних бібліотек області зазнає постійного впливу у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою
та створенням нових ОТГ.
Відбулись зміни в бібліотечній мережі області у зв’язку з переходом бібліотек у комунальну власність ОТГ відповідно до
рішень місцевих органів влади. У 2019 році до громад відійшли 15 бібліотек, а саме: 5 бібліотек – до Добровеличківської селищної ОТГ, по 4 бібліотеки – до Піщанобрідської сільської ОТГ
Добровеличківського району та Дмитрівської ОТГ Знам’янського
району. До Мар’янівської сільської ОТГ Маловисківського району передано 2 бібліотеки (Мар’янівська та Веселівська сільські
бібліотеки Новомиргородського району). До Петрівської селищної ОТГ Петрівського району передані 2 бібліотеки.
Бібліотечні послуги населенню області протягом 2019 року
надавали 568 бібліотек. Загальна кількість бібліотечних закладів
залишилась без змін.
Продовжують функціонувати 12 ЦБС, до складу яких входять
219 бібліотек, 346 бібліотек – самостійні. До ОТГ передані 66 бібліотек (12% від загальної кількості).
У 2019 році річні звіти подали бібліотеки 17 об’єднаних територіальних громад.
На сьогоднішній день в області створено 27 громад (у 9 (36%)
регіонах з 25); з них: міських – 4; селищних – 6; сільських – 17.
Місцева влада приділяла певну увагу розвитку галузі «культура», в т.ч. бібліотечної справи. Питання діяльності бібліотек
розглядались на засіданнях сесій (комісій) районних, селищних,
сільських рад, відділів культури і туризму райдержадміністрацій
(міськвиконкомів); колегіях райдержадміністрацій, радах ОТГ.
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Питання, які розглядались під час засідань, сприяли покращенню
матеріально-технічної бази бібліотек (міст Знам’янка, Олександрія,
Кропивницький, Світловодськ); поповненню бібліотечних фондів,
передплаті періодичних видань (Новоукраїнський район).
Основні показники
Аналіз виконання основних показників бібліотеками області
за 2019 рік свідчить про їх зменшення порівняно з 2018 роком.
Бібліотечні послуги у 2019 році отримали 419,9 тис. користувачів, що на 6,2 тис. менше, ніж у 2018 році. Користувачам видано 7914,07 тис. документів, що на 146,56 тис. документів менше
у порівнянні з 2018 роком. Показник відвідування зменшився на
124,8 тис. і становить 3763,8 тис. відвідувань.
Протягом 2019 року сільськими бібліотеками обслуговано
167,1 тис. користувачів, що на 4,2 тис. осіб менше, ніж у 2018 році;
видано 3178,75 тис. документів, що на 98,96 тис. прим. більше порівняно з 2018 роком. Користувачі відвідали бібліотеки 1353,5 тис.
разів, що менше на 44,9 тис. відвідувань. Збільшення показника
книговидачі у сільських бібліотеках області свідчить про отримання значної кількості нових надходжень відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку
книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів».
Основні планові показники за 2019 рік виконали бібліотеки
Благовіщенського, Вільшанського, Голованівського, Долинського,
Компаніївського, Маловисківського, Новгородківського, Онуфріївського районів, міст Знам’янка, Олександрія, Кропивницький,
Світловодськ.
Недовиконали один плановий показник – з видачі документів
– бібліотеки Знам’янського та Петрівського районів.
Порівняно з 2018 роком основні показники з надання бібліотечних послуг населенню у 2019 році виконали та дещо перевиконали лише бібліотеки Гайворонського району. Недовиконали
один показник порівняно з 2018 роком, а саме показник відвідування, бібліотеки Новоархангельського, Онуфріївського районів,
міста Кропивницького.
Бібліотеками ОТГ обслуговано у 2019 році 37,8 тис. користувачів, видано 638,75 тис. прим. документів, відвідано бібліотеки
306,7 тис. разів.
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На жаль, не всі бібліотеки області виконали заплановані показники з обслуговування користувачів. Планові показники з надання послуг користувачам не виконали бібліотеки Бобринецького,
Голованівського, Кропивницького, Новомиргородського, Новоукраїнського, Устинівського районів.
На виконання основних показників вплинув незадовільний
стан матеріально-технічної бази закладів, низький показник оновлення бібліотечних фондів (1,4% при нормі 10%), незадовільний
стан інформатизації та відсутність доступу до мережі Інтернет
у бібліотеках, несвоєчасна оплата інтернет-послуг, переведення
працівників бібліотек у режим неповної зайнятості, зменшення
кількості населення області.
Бібліотечний фонд
Бібліотечний фонд – упорядкована сукупність документів та їх
зібрань, кількість і якість яких, ступінь відповідності суспільним
та індивідуальним інформаційним потребам визначає рівень бібліотечного обслуговування населення.
Станом на 1 січня 2020 року обсяг бібліотечного фонду області складає 6684,56 тис. документів, що на 122,16 тис. менше, ніж
у 2018 році.
Фонди бібліотек ОТГ складають 609,23 тис. прим., в т.ч. у
сільських закладах – 410,96 тис. прим.
У 2019 році до бібліотек області надійшло 141,36 тис. нових документів, що на 18,36 тис. прим. більше, ніж у 2018 році.
У середньому, кожна бібліотека області отримала 248 книг (проти
217 у минулому році). Відсоток оновлення бібліотечного фонду
становить 2,1%, що на 0,3% більше, ніж у 2018 році (за нормативами ІФЛА – 10%).
Сільські бібліотеки області отримали 72,16 тис. прим. документів, що на 24,32 тис. прим. більше, ніж у минулому році. Одна
сільська бібліотека в середньому отримала 157 книг (у 2018 році –
100 книг). (Рекомендований норматив: 250 прим. щорічно має отримувати 1 сільська бібліотека відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 6 лютого 2019 року №72 «Про затвердження державних соціальних нормативів забезпечення населення
публічними бібліотеками в Україні»).
До бібліотек ОТГ області надійшло 17,77 тис. прим. Незначні
надходження отримали бібліотеки Дмитрівської (600 прим.),
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Компаніївської (460 прим.), Смолінської (800 прим.), Тишківської
(630 прим.) об’єднаних територіальних громад.
Бібліотеки області мають налагоджені зв’язки з обмінним фондом Національної бібліотеки України ім. Ярослава
Мудрого. Завдяки цій співпраці поповнили фонди бібліотеки
Олександрійської районної та міської ЦБС, Цвітненської сільської бібліотеки Олександрівського району.
Основним джерелом нових надходжень до бібліотек області
залишаються обмінні фонди обласних бібліотек, а також кошти,
отримані від надання додаткових платних послуг, подарунки користувачів та спонсорів.
Бібліотеки області продовжували роботу з актуалізації бібліотечних фондів. За 2019 рік з бібліотечних фондів вилучено
263,52 тис. документів.
Сільські бібліотеки вилучили 147,45 тис. прим. застарілих та
зношених документів. Бібліотеки ОТГ вилучили 16,41 тис. прим.
Але робота з актуалізації бібліотечних фондів не у всіх бібліотеках здійснювалась постійно.
Високі показники, які характеризують роботу з бібліотечним
фондом, мають бібліотеки наступних територій області:
Райони, ОТГ
Благовіщенський
Бобринецька ОТГ
Долинський
Компаніївський
Новоукраїнський
Новоукраїнська ОТГ
Олександрівський
Олександрійський
м. Знам’янка
м. Кропивницький
м. Олександрія

Книгозабезпеч. Обертаність
15
1,3
15
1,4
9
2,4
14
1,3
15
1,3
9
2,2
14
1,3
15
1,4
9
2,2
8
2,1
12
1,6

Читаність
20
20
21
19
19
19
19
22
20
18
19

Не систематично здійснювалась робота з актуалізації бібліотечних фондів у бібліотеках територій, які мають низький
показник обертаності (середній по області – 1,2) та високий
книгозабезпеченості (середній по області – 16), а саме: 0,5 –
Маловисківська, Великоандрусівська ОТГ, 0,6 – Маловисківський
район; 0,7 – Світловодський район, Катеринівська, Первозва– 14 –

нівська, Тишківська ОТГ; 0,8 – Гайворонський, Кропивницький, Новомиргородський, Онуфріївський райони, Дмитрівська, Мар’янівська ОТГ; 0,9 – Бобринецький, Вільшанський,
Голованівський, Новоархангельський райони, Великосеверинівська, Помічнянська ОТГ.
За стандартами ІФЛА показник обертаності має дорівнювати 5. Бібліотекам районів, які мають низький показник обертаності, необхідно систематично звільняти фонди від застарілої та
зношеної літератури.
Складна ситуація з передплатою періодичних видань на
2020 рік виникла в бібліотеках області у зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування. Без передплати періодичних видань на
І півріччя 2020 року залишилась 71 бібліотека, а саме: 13 бібліотек Бобринецького, 10 – Кропивницького, 20 – Знам’янського, 8 –
Новоархангельського, 3 – Світловодського, 10 – Благовіщенського
та 6 сільських бібліотек Маловисківського районів.
Є проблема з передплатою та доставкою періодичних видань
у зв’язку з відсутністю поштових відділень у районах області (наприклад, Компаніївському).
Незадовільний стан передплати періодичних видань у бібліотеках ОТГ. Два роки поспіль – 2019 та 2020 – не здійснюється
передплата періодичних видань у Маловисківській міській ОТГ.
Без передплати залишились бібліотеки Великоандрусівської,
Компаніївської, Піщанобрідської, Соколівської, Тишківської ОТГ.
Бібліотеки області продовжують систематизувати нові документи за УДК. Проводиться відповідна робота з фондом: вилучаються зношені та морально застарілі документи, переоформлюються та розставляються фонди відповідно до УДК.
Матеріально-технічна база
У 2019 році приділялась увага оновленню та модернізації матеріально-технічної бази бібліотек області.
Проведено 2 капітальних ремонти бібліотечних приміщень у
містах Знам’янці та Світловодську та 58 поточних ремонтів приміщень бібліотечних закладів області. Найбільше поточних ремонтів проведено у районах: Гайворонському – 8, Олександрівському
– 6, Маловисківському, Олексадрійському, Петрівському – по 4.
Переведені в інші приміщення бібліотеки у Бобринецькому,
Долинському, Новоархангельському, Олександрійському районах;
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Бобринецькій, Дмитрівській, Компаніївській, Первозванівській,
Піщанобрідській сільських ОТГ.
Приділялась увага покращенню матеріально-технічної бази
бібліотек Добровеличківської селищної, Новоукраїнської міської
та Піщанобрідської сільської ОТГ.
Але стан матеріально-технічної бази бібліотек області залишається низьким: потребують капітального ремонту 50 (8,8%) бібліотек, з них 47 (8,2%) закладів – бібліотеки області, в т.ч. 38 (8,2%) –
сільські бібліотеки. Найбільше потребують ремонту приміщення
бібліотек у Благовіщенському, Устинівському (6), Петрівському,
Вільшанському (4), Бобринецькому, Голованівському, Новоархангельському (3) районах, Первозванівській ОТГ(2).
Низький рівень матеріально-технічної бази бібліотек Соколівської, Маловисківської, Бобринецької, Первозванівської, Катеринівської, Великосеверинівської, Тишківської ОТГ. Приміщення
більшості бібліотек потребують ремонтів та не опалюються.
Інформатизація
Одне з основних завдань інформатизації бібліотек – забезпечення оперативного доступу користувачів до різносторонньої інформації.
У 2019 році продовжувалась модернізація мережі бібліотек
шляхом їх оснащення сучасною комп’ютерною технікою та інтернет-зв’язком.
Станом на 1 січня 2020 року комп’ютерною технікою забезпечені 263 заклади (46%), що на 2% більше, ніж у 2018 році, у
т. ч. 161 заклад, або 35%, – сільських бібліотек, що на 9 бібліотек
більше, ніж у 2018 році.
У 2019 році отримали комп’ютерне обладнання бібліотеки
Новоархангельського, Новоукраїнського, Олександрівського,
Петрівського районів; міст Кропивницького, Олександрії; Великосеверинівської, Катеринівської, Компаніївської, Новоукраїнської,
Помічнянської громад.
Бібліотеки у 2019 році отримали наступну кількість обладнання: 2 багатофункціональні пристрої, 12 комп’ютерів, 11 ноутбуків, 16 принтерів, 1 проектор, 1 екран.
У 2019 році кількість бібліотек, які мають комп’ютери, збільшилась і становить 263 бібліотеки (46%). Порівняно з 2018 роком
кількість бібліотек збільшилась на 14 закладів (2%).
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Загальна кількість комп’ютерної техніки у бібліотеках області
становить 864 одиниці (у 2018 р. – 846), у т. ч. 231 комплект техніки – у сільських бібліотеках.
До мережі Інтернет у 2019 році підключились 6 сільських бібліотек: Верхньоінгульська Бобринецького району; Фурманівська
та Малопомічнянська Новоукраїнського району, Голубієвицька
Компаніївської ОТГ, Підвисоцька та Ятранська бібліотеки
Новоархангельського району.
Доступ до мережі Інтернет мають 219 бібліотек, що складає
38%, в т.ч. у сільській місцевості – 121 бібліотека (26%).
У бібліотеках ОТГ: 48 бібліотек мають комп’ютери (73%), доступ до інтернету мають 40 бібліотек (60%). У сільських бібліотеках громад 33 заклади мають комп’ютери, 24 бібліотеки підключені до мережі Інтернет.
Поступово зростає кількість бібліотек області, які надають
послуги з використанням інтернет-ресурсів. Найбільше таких
бібліотек у регіонах області:
– Долинському – 11 бібліотек з 21(52%);
– Новоукраїнському – 10 бібліотек з 22 (45%);
– Олександрівському – 19 бібліотек з 27 (70%);
– Олександрійському – 20 бібліотек з 34 (59%).
Серед об’єднаних територіальних громад:
– Новоукраїнська міська ОТГ – 7 бібліотек-філій з 8 (88%);
– Соколівська ОТГ – 6 бібліотек з 8 (75%);
– Помічнянська міська ОТГ – 4 бібліотеки з 5 (80%).
Значно вищі відсотки доступу до мережі Інтернет у бібліотеках міських ЦБС області:
– Знам’янська – 5 бібліотек з 5 (100%);
– Кіровоградська – 20 бібліотек з 20 (100%);
– Олександрійська – 11 бібліотек з 13 (85%);
– Світловодська – 6 бібліотек з 7 (86%).
Продовжується робота з удосконалення вебсайтів публічних
бібліотек області, надання доступу до їх ресурсів та забезпечення
інформацією віддалених користувачів.
У 2019 році сайти бібліотек відвідали 712,7 тис. віддалених
користувачів (у 2018 р. – 726 тис.), що на 13,3 тис. звернень менше, ніж у минулому році.
Найбільш відвідуваними є сайти бібліотек Гайворонського
(16,7 тис.), Компаніївського (13,0 тис.), Маловисківського (12,0 тис.),
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Новгородківського (9,7 тис.) районів, Новоукраїнської ОТГ
(34,6 тис.), міст Олександрії (37,0 тис.), Знам’янки (14,7 тис.)
Проте в бібліотеках області рівень інформатизації залишається низьким, що зменшує кількість виконання інформаційних запитів користувачів місцевих громад. Лише 46% бібліотек області
мають комп’ютерну техніку та 38% – доступ до мережі Інтернет.
Незадовільний стан інформатизації бібліотек у Бобринецькій,
Великоандрусівській, Катеринівській, Компаніївській, Маловисківській, Тишківській ОТГ.
У Бобринецькій, Великоандрусівській, Тишківській ОТГ,
Вільшанському, Гайворонському, Світловодському районах немає жодної сільської бібліотеки з комп’ютером та доступом до
інтернету. Лише по 1 бібліотеці з комп’ютером та доступом до
мережі Інтернет є в Устинівському та Онуфріївському районах.
Проєктна діяльність
Проєктна діяльність – важлива складова розвитку бібліотеки
та професійного зростання бібліотекарів. Робота за проєктами
дає можливість вирішувати актуальні проблеми обслуговування населення, допомагає залучати потенційних спонсорів, зацікавлені організації, сприяє підвищенню іміджу бібліотеки в
суспільстві.
Бібліотеки Компаніївської, Олександрійської районної,
Світловодської міської ЦБС продовжували реалізовувати проєкт
«Кіноклуб медіапросвіти з прав людини Docudays UA».
Голубієвицька сільська бібліотека Компаніївської ОТГ виграла
проєкт «Бібліотека згуртовує громаду» в рамках проєкту «Голос
громади в місцевому самоврядуванні» в Кіровоградській області
за підтримки USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) конкурсу «Місцеві ініціативи
для розвитку громад». Завдяки реалізації ініціативи при бібліотеці створено громадський простір «Взаємодія» для проведення
заходів з різними групами населення.
У 2019 році за підтримки програми «Активні громадяни» представництва Британської Ради в Україні фахівці Олександрійської
міської ЦБС реалізували проєкти соціальної дії: «Арт-майстерня
для дітей та дорослих», «Квест-кімната «Таємниця фараона»;
корекційно-розвиваюча студія «Сонячні зайчики»; «CodeFast
2.0 «Програмуй легко та швидко», «Історія міста через призму
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програмування» (реалізовані за підтримки Організації TechSoup
Europe та Haus des Stifiens gGmbH за фінансування SAP в рамках ініціативи «Meet and Code»); «Платформа 3-Д: добра, довіри, досвіду» (реалізований за сприяння Міжнародної організації
з міграцій за фінансування ЄС); конкурс інноваційних проєктів
«Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем ВПО та
постраждалого від конфлікту населення в Україні».
У Долинському районі працівники комунального закладу
«Районна бібліотека для дітей Долинської районної ради» разом з
волонтером Корпусу миру в Україні вибороли проєкт «Долинська
бібліотека-креатив центр» від Агентства США з Міжнародного
розвитку (USAID) за програмою «Підтримка малих проєктів
(SPA).
Бібліотекарі Олександрійської районної ЦБС взяли участь
у проєкті «Будинок культури і бібліотека як центр місцевої активності в Олександрійському районі», що фінансується польсько-американським Фондом Свободи в рамках програми RITA
– «Зміни в регіоні», яку реалізує Фонд «Освіта демократії», та отримали можливість ознайомитись з діяльністю бібліотек Польщі,
а саме міста Голдапа, та з польською моделлю організації місцевого центру активності, реалізованої в будинках культури і
бібліотеках сільської місцевості.
Бібліотеки Світловодської міської ЦБС мають значні напрацювання у проєктній діяльності завдяки тісній співпраці з громадськими організаціями.
На допомогу медичній реформі здійснюється новий проєкт
«Бібліотеки на допомогу медичній реформі у м. Світловодську»,
в рамках якого бібліотека проводить реєстрацію декларацій, надає інформацію про документи, розміщені на сайті МОЗ, ознайомлює з матеріалами щодо проведення медичної реформи в
Україні. Бібліотеки взяли участь у конкурсі «Інтерньюз-Україна»
в рамках «Медійної програми в Україні», яка фінансується агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і здійснюється
міжнародною організацією «Internews». Бібліотеки представили
відеоматеріали на тему «Медична реформа в регіональному аспекті» про проєкт «Бібліотеки на допомогу медичній реформі у
Світловодську». За участь у літературному конкурсі «Моє місто
найкраще у світі» на платформі «Спільно» та надані матеріали
про історію міста і бібліотек бібліотекарі отримали диплом.
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Заслуговує на увагу новий бібліотечний проєкт для місцевих краєзнавців – підготовка до видання серії книг про населені
пункти Світловодщини (комп’ютерний набір і верстка авторських
матеріалів) та створення серії відео туристично-краєзнавчої тематики в рамках дослідницько-краєзнавчого проєкту «Краю мій,
Світловодщино!» Результат – готується книга журналіста та краєзнавця В. Журавського «Дві долі села Подорожнього» та цикл
відео з історії населених пунктів району.
Кадри
Станом на 1 січня 2020 року бібліотечні послуги населенню
надають 976 бібліотечних фахівців, що на 29 осіб менше проти
минулого року (2018 р. – 1005 осіб). Кількість бібліотечних працівників у публічних бібліотеках – 833 особи (на 23 особи менше,
ніж у 2018 році).
За освітою переважають працівники з базовою вищою бібліотечною освітою – 370 осіб (на 19 осіб менше порівняно з 2018 р.).
Повну вищу бібліотечну освіту мають 257 осіб (порівняно з
2018 роком на 9 осіб менше).
У бібліотеках області працюють 927 працівників з освітою
(95%), в т.ч. із спеціальною бібліотечною освітою – 627 осіб
(64%), що менше на 35 осіб, ніж у 2018 році.
За стажем роботи:
– понад 20 років – 483 особи (49%);
– понад 10 років – 219 осіб (22%);
– 3-9 років – 146 працівників (15%);
– до трьох років – 128 працівників (13%).
За рівнем зайнятості: повний робочий день працювали 630 фахівців (64,6%) (на 17 менше, ніж у 2018 р.), неповний робочий
день – 346 працівників (35,4%) (на 12 осіб менше, ніж у 2018 р.).
На якість надання бібліотечних послуг негативно впливає
незаповненість вакансій (35), робота працівників сільських бібліотек у режимі неповної зайнятості, переведення працівників
на менші посадові оклади (Кропивницький район), скорочення
штатних одиниць (Маловисківський, Кропивницький райони).
В ОТГ бібліотечні послуги надають 93 бібліотекарі, 48% працівників мають фахову бібліотечну освіту. Найбільше працівників – зі стажем понад 20 років – 41 особа (28%), понад 10 років
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– 19 осіб (20%). Повний робочий день працюють 49 бібліотекарів
(53%), неповний – 40 осіб (43%).
За 2019 рік необхідно відзначити високий професійний рівень
діяльності бібліотек Олександрійського району, міст Знам’янки,
Кропивницького, Олександрії, Світловодська.
Цікаво, змістовно працювали у 2019 році бібліотеки Гайворонського, Голованівського, Долинського, Новоархангельського,
Новгородківського, Олександрівського районів, Новоукраїнської,
Помічнянської, Смолінської ОТГ, що сприяло підвищенню іміджу
бібліотек серед населення.

Робота бібліотек області на допомогу
незахищеним верствам населення:

Аналітична довідка за звітами бібліотек області за 2019 рік
Ірина Александрова,
головний бібліотекар відділу абонемента
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Із розвитком суспільства змінюється образ бібліотеки, її місія
і завдання, адже сучасною бібліотека є тільки тоді, коли постійно оновлюється, цілеспрямовано працює над поліпшенням якості
послуг, забезпечує потреби користувачів, що і визначає її майбутні можливості і перспективи розвитку. Сьогодні бібліотеки відіграють значну роль у становленні громадянського суспільства.
Залучаючи населення до багатьох заходів і акцій, вони сприяють
підвищенню соціальної активності людей, формують у них високу громадську свідомість, допомагають створювати особливий
суспільний мікроклімат у регіоні свого впливу.
Обслуговування соціально незахищених груп населення у
2019 році було пріоритетним напрямком діяльності бібліотек, які
стали не тільки інформаційними, культурними та освітніми установами, а й вогнищами милосердя.
Проаналізувавши стан роботи бібліотек з незахищеними верствами населення у 2019 році, можна зробити висновок, що робота в цьому напрямку ведеться постійно та має певні складові:
• співпраця з органами місцевого самоврядування, районними радами та районними державними адміністраціями,
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громадськими організаціями, територіальними центрами,
центрами зайнятості тощо;
• участь у благочинних акціях;
• використання наочних форм роботи (виставки, тематичні
куточки й полички, папки, інформаційні плакати, фотовиставки, картотеки, правові мозаїки, стенди тощо);
• проведення активних масових заходів (літературно-патріотичні й мотиваційні читання, майстер-класи, вечори-зустрічі, години пам’яті, інформаційні хвилинки, години повідомлень, тематичні заняття-практикуми тощо );
• надання вільного доступу до Інтернету (в т.ч. Skype та соціальні мережі);
• книгоношення;
• висвітлення роботи у ЗМІ;
• складання банка даних людей з обмеженими можливостями.
Роботу бібліотек області із вразливими верствами населення
у 2019 році було спрямовано на такі категорії: ветерани Другої
світової війни, люди похилого віку, інваліди, багатодітні та малозабезпечені сім’ї, безробітні, учасники бойових дій у зоні АТО та
їх родини, внутрішньо переміщені особи.
Бібліотечні заклади області підтримали ініціативу Міністерства
культури України (наказ від 18 вересня 2014 року № 773) «Про
реалізацію проекту «Бібліотеки як центри підтримки громади в
умовах воєнної загрози: робота з внутрішньо переміщеними особами». Робота з вимушеними переселенцями наразі є загальнонаціональною. Бібліотеки Добровеличківщини активно долучились
до роботи та надають такі послуги: вільний доступ до інтернету,
можливість зв’язку з рідними через соціальні мережі та SKYPE;
безкоштовне користування електронною поштою, безкоштовне
навчання основам комп’ютерної грамотності; допомога у придбанні товарів, замовленні квитків на потяг, автобус чи літак
через Internet; пошук близьких; отримання корисної інформації:
адреси надання гуманітарної допомоги, оренда житла.
Широкий спектр послуг надають книгозбірні Гайворонського
району людям, які тимчасово залишили свої домівки та вимушено змінили місце проживання: навчання з основ комп’ютерної грамотності, спілкування з друзями по SKYPE, безкоштовні
INTERNET, WI-FI, ксерокопіювання, сканування та підбір документів, організація дозвілля, екскурсії. У центральній районній
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бібліотеці оформлено інформаційну викладку «Нове життя переселенців», де зібрані всі наявні в бібліотеці документи і матеріали
про пільги та допомогу вимушено переміщеним особам.
З метою вшанування подвигу українського народу у Другій
світовій війні працівники Світловодської районної бібліотеки підготували виставку-пам’ять «1939-1945: Пам’ятаємо, щоб жити»,
де були представлені документальні матеріали, художня література, спогади ветеранів, у тому числі документальні нариси про
Кіровоградщину у роки Другої світової війни.
Справжнім святом єдності поколінь став вечір-зустріч
«День пам’яті і надії», який відбувся у Луполовській бібліотеці
Благовіщенської ЦБС. Учасники вечора – учні школи подякували
дочці ветерана В.І. Васильченко за цікаву розповідь про її батька, ветерана Другої світової війни. Присутні хвилиною мовчання
вшанували пам’ять загиблих героїв та поклали квіти до пам’ятника односельцям, що віддали життя за Україну. З нагоди відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні на
абонементі Центральної районної бібліотеки Благовіщенського
району діяла виставка-пам’ять «В пам’яті книжковій миттєвості війни», на якій було представлено чимало цікавих матеріалів,
книг, публіцистичних роздумів, фотоальбомів.
У сільських бібліотеках Благовіщенської ЦБС були організовані фото-ретро-виставки, виставки-хроніки, виставки-пам’яті,
виставки-інсталяції, акції вшанування ветеранів, флешмоби, години пам’яті, години пошани «У серці народу: вічно і поіменно»; «А спогади сльозами виливаються…»; «Дорогами війни до
Перемоги»; «…А бої колишні і тривоги вічно хвилюватимуть
серця»; «Ми будемо довго пам’ятати і вам забути не дамо»;
«Вклонися, мій травню, високим могилам». Напередодні Дня
Перемоги у Другій світовій війні відбувся вечір пам’яті «Цей день
Ви наближали як могли», який провели бібліотечні працівники
Центральної районної бібліотеки Вільшанської ЦБС. В теплому
колі представників старшого покоління та молоді розмова йшла
про вагомий внесок України у перемогу над нацизмом, трагічну
долю українського народу під час окупації. Присутні поринули
в героїчне минуле періоду Другої світової війни, переглянули
відеопрезентацію «Земний уклін тобі, солдате», ознайомилися
з літературою про війну, взяли участь в історичному екскурсі
«Пройшла війна стежками долі».
– 23 –

15 лютого Україна відзначає День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ця дата – не свято, а чергова – 30-та річниця пам’яті для тих, хто повернувся з Афганської
війни живим або загинув. Бібліотеки області завжди вшановують
ветеранів цієї війни.
У читальному залі районної бібліотеки Благовіщенської ЦБС
діяла виставка «Афганістан далекий і чужий, у кожній пам’яті
живий», завдяки якій читачі мали змогу ознайомитися з книгами про афганську війну, про земляків, що загинули, та про героїв-афганців, які живуть сьогодні серед нас. У Синицівській
сільській бібліотеці-філії відбулася патріотична година «Крізь
пам’ять, біль і сльози». Цей захід – дань пам’яті всім причетним
до війни в Афганістані. Під час зустрічі герої-афганці згадували
тих, хто не повернувся. Для відвідувачів бібліотеки було створено
тематичну полицю «Пам’ять пише історію». В Лозуватській бібліотеці Благовіщенської ЦБС проведено годину мужності «Вони
пройшли через Афган…», на яку були запрошені колишні воїни-афганці.
До 30-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану у
читальному залі районної бібліотеки для дорослих Долинської
райради для учнів старших класів ЗШ №1 пройшла година пам’яті «Одвічний біль душі – Афганістан». На зустріч прийшов воїн-афганець, земляк Г. Жерновий, який поділився спогадами про
страшні реалії війни. До дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів
було підготовлено книжкову виставку «На їхню долю випала війна…», на якій представлені книги на афганську тематику, фото та
документи.
Березівська бібліотека-філія Устинівської ЦБС провела урок
мужності та патріотизму «Вже стільки років проминуло, а біль у
серці б’є і б’є». На захід, сповнений почуття патріотизму та гордості за земляків-героїв, були запрошені учасники бойових дій.
Присутні згадали події страшної війни в Афганістані, в якій полягли герої-земляки, їх пам’ять вшанували хвилиною мовчання.
Прослухали пісні про роки афганської війни. До уваги присутніх
була представлена книжкова виставка.
Низка заходів з нагоди виведення військ з Афганістану пройшла в бібліотеках Новоархангельського району. Так, працівники
районної бібліотеки в вестибюлі будинку культури представили
книжкову виставку «Відлуння афганських гір». На захід були
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запрошені колишні воїни-інтернаціоналісти та голова районної
Спілки ветеранів О. Очеретній. Бібліотекар Надлацької сільської бібліотеки організувала годину пам’яті «Пам’ять тих, хто
не прийшов з війни», присвячену воїнам-інтернаціоналістам, які
проживають у селі Надлак. Болючі спогади про страшні випробування, які випали на долю ветерана-афганця В.М. Козаченка,
схвилювали учасників заходу. «Афган – біль ваших душ» – під такою назвою відбулася зустріч з колишніми воїнами-афганцями та
учасниками клубу за інтересами «Зелена брама» у Підвисоцькій
бібліотеці. Захід складався з розповідей гостей, які згадали непросту службу в Афганістані, долю загиблого односельчанина
В. Горячківського, виступу бібліотекаря, яка ознайомила з літературою книжкової виставки «Бойові побратими».
Аварія на Чорнобильській АЕС – найбільша техногенна катастрофа за всю історію ядерної енергетики у світі, яка зруйнувала
екологічний стан довкілля та змінила долі людей. Щорічно напередодні трагічної дати аварії на ЧАЕС у бібліотеках області проводяться заходи за участю ліквідаторів, які діляться спогадами
про чорнобильське лихо під час уроків-реквіємів, уроків-застережень, уроків мужності, вечорів-зустрічей.
У районній центральній бібліотеці Новгородківської РЦБС
було проведено годину скорботи «Болем Чорнобиля серце болить» із слухачами Вищої народної школи. Присутні згадали історію аварії, її руйнівні наслідки, героїчні дії ліквідаторів. Звучали
вірші про цю подію, було представлено книжкову виставку
«Чорнобиль – чорний спомин, вічний біль».
З метою привернення уваги суспільства до проблем подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в сільських бібліотеках Новоукраїнського району організовано книжкові виставки,
інформаційні викладки матеріалів, години історичної пам’яті,
екологічні години, години вшанування, тематичні полиці, виставки-хроніки, виставки-спогади тощо. Так, в Кропивницькій
сільській бібліотеці № 2 проведено годину пам’яті «Чорнобиль…
Чорний біль нашої землі», присвячену трагедії на ЧАЕС. На захід
були запрошені ліквідатори аварії, які проживають на території
сільської ради. Присутні ознайомилися з викладкою літератури
«На Чорнобиль журавлі летіли», згадали померлих хвилиною
мовчання. В Диминській сільській бібліотеці підготовлено захід
«Стежками Чорнобильського лиха». У Приютівській бібліотеці
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було проведено годину пам’яті «Чорнобиль не має минулого часу.
Учасники заходу ознайомились з літературними творами, присвяченими темі Чорнобильської трагедії, поділилися враженнями
про почуте та розглянули матеріали виставки «Чорнобиль – чорний біль душевний і тілесний» з експозицією дитячих малюнків
«Чорнобиль – загублений світ». На закінчення було переглянуто
відеофільм «Чорнобильська катастрофа – причини та наслідки
трагедії».
Працівниками Устинівської ЦРБ для дорослих була проведена
година інформації «Чорнобиль – це набат і біль». Присутні читачі
прослухали бесіду про аварію на Чорнобильській АЕС, ознайомилися з документальними і художніми творами письменників і
журналістів, переглянули книжкову виставку «Чорнобиль продемонстрував героїзм людини і її безсилля». Бібліотекарі відтворили за допомогою сучасних інформаційних технологій факти весни 1986 року.
У День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС у бібліотеках Онуфріївського району проведено низку заходів пам’яті, скорботи, вшанування ліквідаторів, серед них: бесіда-вшанування «І все перекреслив урановий
атом»; година-реквієм «Терновий вінок Чорнобиля»; віртуальний
екскурс у Чорнобиль «Земля загублених подій»; година пам’яті «Овіяний вічною мужністю кожний їх крок»; бесіда-спомин
«Чорнобиль: стихія чи розплата»; виставка-факт «Чорнобиль наживо»; година-роздум «Чорнобиль в серці України, а тінь його по
всій Землі».
До річниці Чорнобильської катастрофи в Добровеличківській
Центральній публічній бібліотеці було оформлено виставку
«Пам’ятаємо, згадуємо Чорнобиль».
На виконання Плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними
можливостями та інших мало мобільних груп населення на 20162020 роки «Безбар’єрна Кіровоградщина» у Добровеличківській
Центральній публічній бібліотеці є багато напрацювань: приміщення обладнано кнопкою виклику для людей з обмеженими можливостями; цій категорії відвідувачів надається послуга
«Книга додому»; створено інформаційну теку «Лікувальні заклади України. Нові технології у лікуванні різних хвороб» та інфор– 26 –

маційне досьє «Соціальна допомога в сучасних умовах»; «Про
державну допомогу людям з обмеженими можливостями».
Щорічно 13 листопада за рішенням Всесвітньої організації
охорони здоров’я у світі відзначають Міжнародний день сліпих,
покликаний привернути увагу здорових людей до проблем тих,
хто втратив зір і опинився у складних життєвих обставинах.
У сліпих людей інші аналізатори (слуховий, шкіряний) відіграють компенсаторну роль у взаємодії людини зі світом.
Працівники бібліотеки запропонували дітям спробувати зробити
декілька звичайних побутових дій із зав’язаними очима, так, як
це роблять незрячі люди: налити воду у склянку, пришити гудзика, розібрати крупи, розрізнити монети. Нам складно уявити, які
труднощі викликають у сліпих такі прості завдання. Бібліотекарі
закликали з повагою та розумінням ставитися до людей з особливими потребами, допомагати їм.
У бібліотеках Благовіщенської ЦБС особлива увага приділяється соціально незахищеним верствам населення – ветеранам,
воїнам-афганцям, одиноким громадянам, людям з обмеженими
фізичними можливостями: постійно діє служба «З книгою по
життю»; пенсіонерам, громадянам з інвалідністю, ветеранам доставляються книги по домівках. До роботи книгонош залучаються
волонтери з числа активних користувачів. До Дня інвалідів було
проведено низку заходів з метою підтримати рівні права людей з
обмеженими можливостями. Своє основне завдання книгозбірні
вбачають у забезпеченні доступу до інформації читачам з обмеженими можливостями, сприянні їх соціальній адаптації, розвитку
творчих можливостей. Важлива роль відводиться також вихованню у молоді толерантного ставлення до людей з інвалідністю.
Бібліотекарі Олександрійської МЦБС продовжують добру традицію організовувати свята й цікаві зустрічі людям з обмеженими фізичними можливостями, дітям, які перебувають на обліку
Олександрійського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, дітям із сімей учасників та загиблих воїнів АТО та ООС.
Завдяки проекту «Платформа 3-Д: добра, довіри, досвіду» в
Центральній міській бібліотеці для слабозорих людей та людей
з вадами слуху з’явився апаратно-програмний комп’ютерний
тифлокомплекс із синтезом мови, оснащений спеціальним програмним забезпеченням і виходом в Internet. Для інвалідів-візочників, членів ГО «Віра» бібліотекарі ЦМБ організували такі захо– 27 –

ди: літературно-музичне побачення «На крилах кохання» (До дня
Св. Валентина); родинний вогник «Миттєвості сімейного щастя»;
краєзнавче ревю «Гордість Олександрії – Анатолій Кохан».
Протягом року бібліотеки Новоукраїнської ОТГ значну увагу приділяли популяризації літератури з питань етики та моралі. Багато років поспіль Центральна бібліотека, використовуючи
книги та живе слово, допомагає не розгубитися в сьогоденні людям з фізичними вадами. Територіальний центр соціального обслуговування завжди гостинно запрошує до себе на заходи бібліотекарів ЦБ та всіх бажаючих громадян, які стоять у них на обліку.
З нагоди відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю в
бібліотечних закладах ОТГ проведено низку цікавих заходів: урок
доброти «Навчи своє серце добру!»; годину милосердя «Будьмо
небайдужими до чужої біди»; перегляди матеріалів «Немає вищої
святині, як чисте сяйво доброти». ЦБ долучилася до проведення
«Свята посмішки», яке було організоване для дітей з інвалідністю
м. Новоукраїнки та сіл району.
До Міжнародного дня людей з інвалідністю Олександрійською
районною ЦБС в рамках загальносистемної інформаційної акції
«За життя без бар’єрів» проведено цикл заходів: медіа-калейдоскоп «Віддавши часточку себе, душа наповнюється світлом»; годину емпатії «Усім тим, у кого в серці живе любов»; годину милосердя «Нехай для Вас же сонце світить» тощо.
З метою формування у дітей толерантного, милосердного
ставлення до людей з інвалідністю, привернення уваги до їхніх
потреб, проблем, захисту гідності, прав і добробуту в бібліотеці-філії № 2 Кропивницької МЦБС було проведено акцію доброти
«Долоньки щирих побажань». Бібліотека тісно співпрацює з КЗ
«Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю»: працівники закладу організували для цих дітей розвагу «Осіння пригода», яка дуже їм сподобалася.
Велика ділянка роботи бібліотек Вільшанської ЦБС – сприяння успішній адаптації в соціумі людей з обмеженими фізичними можливостями. До Дня милосердя Центральна районна бібліотека презентувала такі заходи: зустріч з майстром вишивки
О. Петровим «Повір у себе» та хвилину пошани «Уроки доброти
та милосердя».
Другий місяць осені починається з особливої дати: 1 жовтня
у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похило– 28 –

го віку, щоб привернути увагу людства до проблем літніх людей.
В Україні це також і День ветерана. Центральна районна бібліотека Новгородківської РЦБС для читачів поважного віку презентувала виставку-вітання «Хай серце буде завжди молодим», на якій
були представлені матеріали, що допомагають знайти відповіді
на такі актуальні питання, як пенсійне забезпечення і соціальний
захист людей похилого віку, інвалідів, ветеранів. До Дня людей
похилого віку Митрофанівською сільською філією проведено
разом із будинком культури свято-вогник «Літа на зиму повернули». Ново-Миколаївською сільською філією було організовано
свято вшанування для жінок «Іде назустріч юним мудрість сивочола». Учасники художньої самодіяльності представили цікаву розважальну програму. Присутні оглянули виставку робіт
народної творчості «Прості орнаменти народні» та стенд «Наші
захисники» – про воїнів АТО, які сьогодні захищають рідну землю. Верблюзька сільська бібліотека до цього осіннього свята
підготувала книжкову виставку «Життєвий листопад» і спільно
з клубом провела свято доброти й поваги «Зігріємо серце добротою». У Велико-Скельовській бібліотеці Світловодського району
організували та провели годину милосердя «Шануймо сиве покоління». Присутні, люди поважного віку, розповідали про свої
уподобання, захоплення та ділилися життєвою мудрістю, а діти
привітали їх піснями й віршами.
Традиційно в Міжнародний день людей похилого віку бібліотеки Вільшанської ЦБС вшановують своїх користувачів поважного
віку та ветеранів праці. Запам’яталися читачам такі заходи: іскра
доброти «Мудрість минулих поколінь»; бібліодесант «Спинилась
осінь на порозі», під час яких бібліотекарі ознайомили цю категорію користувачів з новинками літератури.
У Павлиській селищній бібліотеці Онуфріївського району був
проведений діалог поколінь «Схилилась яблуня до тину», в ході
якого користувачі ділилися спогадами про життя в різні часи, говорили про взаєморозуміння поколінь, стиль спілкування молоді
зі старшими, особливості навчання літніх людей. Бібліотекарі районної бібліотеки в геріатричному пансіонаті до Дня людей похилого віку провели годину доброти «Хай теплою буде осінь життя». Проведення згаданих вище заходів дає можливість нагадати
всім про людський обов’язок бути турботливими і милосердними
до найповажнішої частини суспільства.
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Берестягівська бібліотечна філія № 2 Гайворонської ЦБС до
Міжнародного дня людей похилого віку провела зустріч у кав’ярні «Сивіють скроні, серце не сивіє». Присутні по черзі обирали різнокольорові аркуші, під якими були номерки із завданнями: жовтий – «Сміхотерапія» (зачитування гуморески із книги
М. Джус); червоний – «Музичний» (пісня в подарунок); жовтогарячий – «Притчі» (читання для душі); синій – «Лірика» (вірші із
книги М. Джус «Листопад»); рожевий – «Історія» (коли з’явилась
перша пенсія, про пенсії в інших країнах); білий – «Спогади» (розповідь про щось цікаве зі свого минулого); малиновий – «Мрії»
– говорить сам за себе. Впродовж заходу лунали мудрі поради.
Завалівська філія налагодила співпрацю з територіальним
центром стаціонарного відділення для постійного проживання: «бібліотечний куточок», що діє у закладі, поновлюється періодичними виданнями та художньою літературою. Працівники
Гайворонської Центральної районної бібліотеки у партнерстві з
Гайворонським бюро безоплатної правової допомоги провели бібліотечні посиденьки «Мудрі та багаті літами» з учасниками ансамблю «Споживчаночка».
Бібліотекарі Новоархангельської районної книгозбірні взяли участь в урочистостях, присвячених Міжнародному дню людей похилого віку, які відбулися в районному будинку культури.
Присутнім представили книжкову виставу-пораду «Таємниця еліксиру молодості», підготували невеличку флеш-гру «Погуляйте, молодість згадайте». Усі охочі мали змогу перевірити знання у галузях
кіномистецтва, музики та літератури. «Добром забуте серце обігрійте» – під такою назвою пройшов вечір для літніх людей у селі
Мар’янівка. Люди старшого покоління почули багато слів вдячності і пошани. Бібліотекар Новоархангельської селищної бібліотеки організувала вечір-зустріч «Вік – життю не завада», на якому
у дружньому колі зустрілися люди поважного віку. Бібліотекар
книгозбірні Людмила Савенко наголосила, що усі негаразди можна
побороти за допомогою гумору, тож присутні веселилися досхочу.
При Ятранській сільській бібліотеці діє клуб людей похилого
віку «Ятранчани». У листопаді його учасники зібралися на святкове
асорті «Листопадові свята гріють душі і серця». Присутні мали змогу переглянути книжкову виставку «Толерантність – запорука мудрості» та фотодокументальні світлини «Сільськогосподарські будні
ятранчан», написати на паркані думок «Що таке толерантність» свої
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погляди й міркування, скористатися бібліотечною поштою «Мені
приємно сказати тобі, що …», висловивши слова любові, поваги,
подяки своїм рідним, близьким, друзям. Присутні розповіли про
доброчинність, а також взяли участь у грі «Кошик добрих справ».
На заході була проведена благодійна акція «Смачні подарунки для
найповажніших ятранчан». У селі проживають односельці, яким виповнилося 90 і більше років, тож організатори заходу вирішили приділити їм увагу, приготували подарунки зі смаколиками та добрими
листівками і відвідали цих поважних людей особисто.
Повага до старшого покоління – одна з головних цінностей
людської моралі. Юр’ївська бібліотека Добровеличківської ОТГ
спільно із сільським клубом провела традиційну зустріч «Від
усієї душі». Для найдорожчих гостей залу прикрасили квітами,
вишитими рушниками. Присутніх привітав сільський староста,
бібліотекар, яка є головою ради ветеранів села, пригостила караваєм. Люди похилого віку є активними читачами бібліотек МЦБС
м. Кропивницького. Вони беруть участь у масових заходах, роботі клубів, користуються послугами інтернет-центрів. Тому бібліотекарі намагаються створити комфортні умови для навчання,
спілкування та змістовного дозвілля таких відвідувачів. Для них
біліотечна філія № 10 у партнерстві з літературно-меморіальним
музеєм ім. І.К. Карпенка-Карого м. Кропивницького організувала
вечір поетичного настрою «На ліричних Завадівських хвилях. Не
зважаючи на поважний вік, обдаровані люди продовжують творити, але часто їм немає де реалізувати свої таланти. До таких людей належить і наш земляк Борис Притула: свою першу поетичну
збірку він презентував під час заходу «Ліричне багатоголосся».
День ветерана та День людей похилого віку бібліотекарі філії №1 Новоукраїнської ОТГ відзначили святковою, теплою та
веселою програмою «А вже осінь прийшла у наш сад». На базі
Центральної бібліотеки ОТГ діє Академія здорового довголіття.
Засідання проходять щомісяця, розглядаються 2-3 теми. Члени
Академії – вчителі-пенсіонери, старанно готуються до кожного
засідання, обговорюють прочитане, декламують улюблені вірші.
Міжнародному дню людей похилого віку в Центральній бібліотеці Помічнянської ОТГ присвятили: виставку-вітання «Хай
серце завжди буде молодим», бібліотекарі запросили на бесіду
«Осінній бал наших років» дорослих та дітей, привітали присутніх із святом літньої людини та зачитали легенду І. Франка «Про
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вічне життя», притчу «Про діда та онука». Діти декламували вірші, співали. Працівники міської бібліотеки №1 використовують
книгоношення для задоволення потреб літніх людей.
Успішно продовжує роботу Вища народна школа в Долинському,
Новгородківському, Голованівському, Олександрійському, Гайворонському районах та м. Знам’янка. Ці Школи працюють поспіль вже
кілька років. Тематика зайнять досить різна: навчання комп’ютерній
грамотності, уроки декоративно-ужиткового мистецтва, факультети «Здоровий спосіб життя», «Садова терапія», «Народні ремесла»,
клуб ретропереглядів фільмів минулих років «Кінолегенди Ретро».
Для більш ефективної роботи з незахищеними верствами населення рекомендуємо:
• постійно вивчати та задовольняти інформаційні потреби
даної категорії користувачів;
• зміцнювати зв’язки бібліотек з органами місцевої влади та
місцевого самоврядування, а також з організаціями-партнерами;
• підвищувати професійний рівень бібліотекарів (в т.ч. з
питань психології спілкування із вразливими категоріями
користувачів).

Що читають вчителі:

Міні-дослідження відділу абонемента
Наталія Білаш,
завідувач відділу абонемента
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Відділ абонемента відвідують всі категорії читачів. У 2019 році
бібліотекарі відділу проводили міні-дослідження «Що читають
медичні працівники», цьогоріч вирішили дослідити читацькі уподобання освітян.
За 3 місяці 2020 року кількість вчителів, які відвідали абонемент, склала 423 особи, це майже 16% (15,66%) від загальної кількості користувачів і найбільший відсоток серед спеціалістів.
Метою дослідження було з’ясувати: скільки видань та яких
саме взяли у нашому відділі освітяни з 15 лютого по 15 березня
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2020 року. Всього за місяць вчителі прочитали 1275 книг та періодичних видань; в середньому – по 7 примірників. Показник
відвідуваності за зазначений термін складає 169 разів.
Найбільший попит у освітян був на художню літературу, а
саме: на твори українських письменників (класиків та сучасних); зарубіжних – в українських перекладах; дитячу літературу.
Популярністю користувалися періодичні видання різнопланової
тематики («Зарубіжна література в школі», «Дніпро», «Дзвін»,
«Сад – огород», «Бурда», «Единственная», «Джой», «Бульвар
Гордона», «Жизнь на пенсии») та книги із серій «50 знаменитих»
та «100 великих». Видавалася користувачам сучасна українська
література, зокрема книги Макса Кідрука, Світлани Талан, Андрія
Кокотюхи, Сергія Жадана, Артема Чеха, Тараса Прохаська,
Мирослава Дочинця, Наталки Сняданко, Оксани Забужко, Надії
Гербіш, Василя Шкляра, Люко Дашвар. Серед дитячої літератури були запити на казки Джанні Родарі, книгу Гжегожа Касдепке
«Зачіпки детектива Нишпорки», твори Лесі Вороніної, Всеволода
Нестайка, Елеонор Портер. Певна кількість користувачів полюбляє перечитувати вже відомі книги, в тому числі – за шкільною
програмою: твори Конан Дойла, Агати Крісті, Остапа Вишні,
Стівена Кінга, Павла Загребельного, Хорхе Луїса Борхеса).
За жанрами серед художньої літератури найбільший попит
мали любовні романи, детективи, історичні твори, фантастика.
Певну кількість книг було видано з питань мистецтва та спорту (А. Росоловська. «Леонардо да Вінчі» та збірка «Спорт»); техніки («Електротехніка»); історії (твори Миколи Костомарова,
«Майдан» Соні Кошкіної).
Фахова література, на жаль, користується незначним попитом.
І це стосується не лише вчителів, а й усіх спеціалістів в цілому.
Отже бачимо, що до відділу абонемента користувачі перш за все
приходять, щоб обрати літературу для дозвілля. До того ж у бібліотеці є спеціалізовані читальні зали, де можна попрацювати з
документами для підвищення фахової кваліфікації.
Хочеться зазначити, що певна кількість освітян приходять до
нас зі своїми дітьми. Отже читають батьки – читають діти!
За мовами: україномовних видань було видано 703 примірники, російськомовних – 572.
Більш детальну інформацію щодо вподобаних книг пропонуємо розглянути у додатках.
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Додаток №1
Розподіл видань за галузями знань
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Книги за галузями знань
суспільно-політичні
природничо-наукові
технічні
сільськогосподарські
з літературознавста та мовознавства
з питань мистецтва та спорту
художня література

Кількість
примірників
73
49
15
12
32
11
1083
1275

%
5,72%
3,84%
1,17%
0,94%
2,50%
0,86%
84,94%

Додаток №2
Розподіл видань за мовами
№
Мова видання
п/п
1 українська
2 російська

Кількість
%
примірників
703
55,13%
572
44,86%

Додаток №3
Розподіл художньої літератури за жанрами
№
п/п
1
2
3
4

Кількість
примірників
510
447
98
28
1083

Жанр
любовні романи
детективи
історичні романи
фантастика

– 34 –

%
47%
41%
9%
3%

Популяризація діяльності бібліотек
Кіровоградщини в соціальних мережах:
За матеріалами звітів 2019 року і не тільки
Світлана Волкова,
провідний бібліотекар Інтернет-Центру
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського
Особливо важливо показати читачам, що
ви справді їх розумієте і дослухаєтесь до
їхньої думки.
Вісент Партал

Останнім часом все швидше змінюється суспільство, пріоритети життя, а технології керують світом. І все частіше ми говоримо про зміни послуг, які надають бібліотеки, ставлення влади
та громади до культурних закладів, про статус книгозбірень і те,
якими вони мають бути завтра. Наразі не будемо говорити про
глобальні перетворення, а спробуємо з’ясувати, яким чином бібліотечним закладам налагодити не просто зв’язок, а саме взаємозв’язок з громадою, зрозуміти, чим бібліотека є сьогодні для
читача, що йому потрібно та чого він від неї очікує. Саме новітні
технології допоможуть розібратися у цьому питанні, щоб зробити
крок назустріч користувачу. Одним із «помічників» стала соціальна мережа, яка набирає неймовірної популярності серед медійних сервісів.
Facebook
Проаналізувавши сторінки 67 бібліотек міста і області, робимо
висновок, що найпопулярнішою соціальною мережею як у світі,
так і серед книгозбірень виявився Facebook. Для багатьох бібліотек, особливо сільських, це єдина можливість заявити про себе,
тому не варто акцентувати увагу на деяких похибках у публікаціях, створених не за «правилами» соціальних мереж, а саме: мінімум тексту, більше візуальної інформації та інше.
Приємно бачити, що майже всі бібліотеки (хто сам вчасно зрозумів, хто дослухався поради) скористалися можливістю відкрити двері й увірватися у життя користувачів засобами інтернету.
Навіть там, де немає комп’ютерів, бібліотекарі знаходять можливості поширювати інформацію серед населення за допомогою
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смартфонів. Зважаючи на доступність величезної кількості інформації, бібліотека має стати керманичем у відкритому інформаційному потоці, щоб допомогти швидко та якісно відшукати потрібні матеріали. Для цього необхідно повідомляти про послуги,
що надаються в книгозбірнях, анонсувати виставки літератури,
нові надходження, корисні посилання на онлайн ресурси, цифрові бібліотеки.
Бібліотека сьогодні працює як інформаційно-розважальний
центр. Власне, такою вона й має бути, про що свідчать сторінки, де є не тільки корисна інформація щодо популяризації користі
читання, а й новини місцевої влади (за неможливості виписувати
пресу, або з інших причин – це єдине джерело інформації). На
цих сторінках обговорюються нагальні питання громади, розміщуються привітання зі святами, надається інформація про перемоги користувачів у різноманітних конкурсах та спортивних змаганнях, освітній та науковій діяльності.
Хочеться зауважити, що не всі бібліотеки опанували способи реєстрації на фейсбуці. Деякі сторінки книгозбірень створені як профіль одного із співробітників (або єдиного працівника),
наприклад: Наталя Сатир (Знам’янська міська бібліотека-філія
№ 3), Леся Калинова (Знам’янська міська юнацька бібліотека),
Марія Коваленко (Знам’янська міська центральна універсальна
бібліотека), а це, в свою чергу, ускладнює пошук в тенетах інтернету будь-якої інформації про той чи інший заклад. А дарма,
бо робота зроблена велика і наданий матеріал цих сторінок дуже
цікавий та відрізняється від багатьох інших бібліотечних «мешканців» Facebook.
Старожилами по праву можуть називатися такі сторінки:
«Знам’янські бібліотеки» та «Світловодська центральна бібліотека», які ще у 2010 році заявили про себе у Facebook, а новонародженими – сторінки «Бібліотека-філія для дітей № 13 МЦБС
(Міська центральна бібліотечна система) м. Кропивницький»
(створена 19 грудня 2019 р.), «Бібліотека-філія № 1 МЦБС
м. Кропивницького» (22 лютого 2020 р.) та група «Бібліотекафілія районної бібліотеки для дітей» (2 лютого 2020 р.), – вони
досить активні і вже встигли багато чого розказати про себе за
такий короткий час.
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І взагалі, час існування бібліотек Кіровоградської області та
міста Кропивницького у соціальних мережах різний. Відповідно
й наповненість стрічок новин відрізняється, але всі вони роблять
спільну справу – популяризують діяльність бібліотек, їх місце у
суспільстві, пропагують читання та, власне, саму книгу, а ще висвітлюють життя громади й підтримують спілкування зі своїми
читачами та колегами.
Більшість сторінок дуже активні, навіть життєствердні, про
що свідчить кількість і оперативність різнопланових публікацій.
Наприклад, «Олександрійська міська ЦБС» та «Центральна міська бібліотека м. Олександрія» опублікували по 86 новин (лютий
2020). Група «Бібліотека-філія № 10 Олександрійської МЦБС»
(Олександрійської міської бібліотеки-філії № 10) створила 61 публікацію (лютий 2020). У Первозванівської сільської бібліотеки
(сторінка «Первозванівська бібліотека і всі, всі, всі...») – 43 публікації (лютий 2020). Сторінка «Олександрійська центральна бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна» поділилася заходами і новинами
31 раз (лютий 2020), «Олександрівська районна бібліотека для дорослих» створила 30 дописів (грудень 2019), «Підлісненська сільська бібліотека» (Олександрівський район) – 29 публікацій (лютий 2020). На сторінці «Бібліотека для юнацтва м. Олександрія»
Олександрійської бібліотеки-філії № 8 для юнацтва – 25 публікацій (лютий 2020), Новгородківська центральна районна бібліотека (сторінка «Новгородківська Центральна Районна»)
створила 22 публікації на різні теми (лютий 2020), Устинівська
районна бібліотека для дітей (сторінка «Устинівська районна
дитяча бібліотека») – 21 публікацію (січень 2020), на сторінці
«Онуфріївська районна бібліотека» надруковано 17 новин (січень
2020), на сторінках «Новоархангельська Районна Бібліотека» та
«Поселянівська сільська бібліотека» (Олександрівський район)
розміщується в середньому по 10 публікацій на місяць. Звісно,
статистична вибірка не досконала, проте нові, майже щоденні повідомлення свідчать: є про що розповісти, чим поділитись з читачами. І це добре.
Особливо приємно зупинитися на діяльності однієї із самих
«молодих» сторінок – Новомиргородської районної бібліотеки для
дітей (створена 2 лютого 2020 року), на якій фактично протягом
першого місяця існування з’явилося 9 надихаючих публікацій.
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А тепер про сумне. Деякі заклади бібліотечної сфери спробували створити свій контент, але або не мають часу ним займатися,
або не розуміють, яку інформацію та як часто потрібно публікувати, або у них нічого не відбувається і їм нічим поділитися.
Загадкова ситуація з профілем Устинівської центральної
районної бібліотеки, який має назву «Устинівська-районна
Центральна-бібліотека»: маючи 499 друзів, за весь час існування профілю бібліотека виставила тільки 2 публікації (можливо,
інформація тільки для друзів). За два роки всього декілька публікацій і у Олександрівської районної бібліотеки для дітей (профіль «Бібліотека Для Дітей Олександрівська»). Голиківська сільська бібліотека (Олександрівський район), профіль «Голиківська
бібліотека», та КЗ «Районна бібліотека для дорослих Долинської
райради» (сторінка «Районна бібліотека для дорослих Долинської
районної ради» на сторінці «Відділ культури Долинської РДА»)
не балують своїх читачів – створюють до 4 публікацій на місяць.
А ще є і втрати на просторах соціальних мереж: сторінка
«Устинівська районна бібліотека» припинила свою діяльність,
можливо, замість неї діє новостворена сторінка – «Устинівськарайонна Центральна-бібліотека», проте (за браком інформації) це
лише здогадки. Останню публікацію Олександрівської сільської
бібліотеки Устинівського району (сторінка «Олександрівська
Бібліотека-філія») створено у вересні 2019 року. Сторінка
«Компаніївська центральна районна бібліотека» Компаніївської
центральної районної бібліотеки ім. І. Франка схожа на «пробу
пера»: публікацій замало, остання – у листопаді 2019-го.
Незаповнений життєпис сторінки соціальної мережі суттєво
впливає на популярність діяльності закладу. Адже наша мета не
тільки віртуально існувати в мережі, а й залучати користувачів
до відвідування книгозбірень. Є цілковитою загадкою, чи знаходиться, наприклад, Олександрівська сільська бібліотека в нашій
області? Враховуючи, що в області є багато селищ з однаковими
назвами, (до речі, в інших областях також), дуже важко зрозуміти,
про яку саме бібліотеку йде мова. Так, наприклад, досліджуючи
сторінку однієї районної бібліотеки, дуже хотілося дізнатися, якого саме вона районного центру, – в одній із публікацій сторінки
було виявлено, що ця бібліотека взагалі територіально відноситься до одного з районів м. Харкова. Тож висновок: потрібно «вихо– 38 –

дити з підпілля». Наші читачі та гості громади повинні мати змогу зателефонувати, дізнатися режим роботи, можливо, надіслати
запит на пошту, щоб нарешті знайти саму бібліотеку.
Загальнодоступна інформація про адресу, телефон, електронну
пошту, графік роботи, посилання на сайт говорить про відкритість закладів та їх послуг для відвідувачів. Запрошують завітати
до інформаційного центру в реальному часі і місці Березівська
бібліотека-філія (Олександрійський район), Вільшанська центральна районна бібліотека для дорослих ім. Л. Горячко (сторінка
«Вільшанська районна бібліотека»), Войнівська бібліотека-філія (Олександрійський район), Голованівська районна бібліотека для дорослих, Компаніївська районна бібліотека для дітей,
Маловисківський районний бібліотечно-інформаційний центр,
Новоархангельська районна бібліотека, КЗ «Світловодська районна бібліотека», Олександрівська районна бібліотека для дорослих, Олександрійська міська централізована бібліотечна система,
Олександрійська центральна міська бібліотека ім. О.С. Пушкіна
(сторінка «Центральна міська бібліотека м. Олександрія»),
Олександрійська бібліотека-філія № 8 для юнацтва (сторінка
«Бібліотека для юнацтва м. Олександрія»), Олександрійська центральна бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна, Олександрійська бібліотека-філія № 3 ім. Лесі Українки (сторінка «Бібліотека-філія
3 Олександрійської МЦБС»), Олександрійська бібліотека-філія
№ 3 для дітей, Онуфріївська районна бібліотека, МЦБС міста
Кропивницького, бібліотека-філія № 1 МЦБС м. Кропивницького,
бібліотека-філія № 6 МЦБС м. Кропивницького, бібліотека-філія № 7 МЦБС м. Кропивницького, бібліотека-філія № 8 МЦБС
м. Кропивницького, бібліотека-філія № 9 МЦБС м. Кропивницького,
бібліотека-філія для дітей № 13 МЦБС м. Кропивницького,
бібліотека-філія № 15 МЦБС міста Кропивницького (сторінка
«Філія 15 ЦБС міста Кропивницького»), бібліотека-філія для дітей № 19 МЦБС м. Кропивницького, бібліотека-філія для дітей
№ 21 МЦБС м. Кропивницького (сторінка «Країна Читайликів.
Бібліотека-філія для дітей 21 МЦБС міста Кропивницького»).
Прикладом в наданні повної інформації про місцезнаходження, віртуальний зв’язок, режим роботи, санітарні дні і, навіть, транспорт, яким можна дістатись до книгозбірні, є такі
заклади: бібліотека-філія № 4 МЦБС м. Кропивницького, бібліотека-філія № 2 МЦБС м. Кропивницького, бібліотека-філія
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№ 5 МЦБС м. Кропивницького, бібліотека-філія № 10 МЦБС
міста Кропивницького (сторінка «Бібліотека 10 МЦБС міста
Кропивницького»), бібліотека-філія для дітей № 12 МЦБС міста Кропивницького (сторінка «Бібліотека 12 МЦБС міста
Кропивницького»).
Якщо розглядати якість контенту з точки зору фоловерів
(підписників), то за кількістю відміток «подобається» до однієї
публікації в лідери можна записати наступні сторінки: «ГанноТребинівська Бібліотека-філія» Ганно-Требинівської сільської бібліотеки (Устинівський район) – 179, «Олександрійська центральна районна бібліотека ім. Д.І. Чижевського» – 164, «Бібліотека
Для Дітей Олександрівська» Олександрівської районної бібліотеки для дітей – 106, «Новоархангельська Районна Бібліотека» – 84,
«Підлісненська сільська бібліотека» – 71 (Олександрівський район), «Бібліотека для юнацтва м. Олександрія» Олександрійської
бібліотеки-філії № 8 для юнацтва – 68, «Устинівська-Районна
Дитяча-Бібліотека» Устинівської районної бібліотеки для дітей
– 67, «Димитровська Бібліотека-філія» Димитрівської сільської
бібліотеки (Устинівський район) – 66, «Михайлівська сільська бібліотека» (Олександрівський район) – 52, «Брусівська Бібліотекафілія» Брусівської сільської бібліотеки (Устинівський район) – 48,
«Войнівська бібліотека-філія» (Олександрійський район) – 45,
«Олександрійська міська ЦБС» – 44, «Голиківська Бібліотека»
Голиківської сільської бібліотеки (Олександрівський район) – 44,
«Олександрійська бібліотека-філія № 3 для дітей» – 40.
Зауважу, що іноді за цим критерієм сільські книгозбірні набагато популярніші серед своїх читачів, ніж районні чи міські.
Звісно, має значення зміст самої публікації, кількість друзів, а головне – наскільки відома сама сторінка.
Досить корисна функція «Перегляд» дає можливість аналізувати сторінку і зробити висновки щодо покращення, зміни контенту, змісту інформації у публікаціях, щоб привертати більше
уваги до роботи бібліотеки. Активована ця функція для сторінок
таких установ: Олександрійської міської бібліотеки-філії № 10
(група «Бібліотека-філія № 10 Олександрійської МЦБС») – до 161
перегляду однієї публікації (а лайків тільки 37), Гайворонської
центральної районної бібліотеки – до 80 переглядів (лайків 26),
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Олександрійської бібліотеки-філії № 3 для дітей – 77 переглядів
(лайків 40). На сторінці «Первозванівська бібліотека і всі, всі,
всі...» Первозванівської сільської бібліотеки – 75 переглядів (лайків 20), бібліотеки-філії для дітей № 19 МЦБС м. Кропивницького
– 67 (а лайків всього 7), Благовіщенської центральної районної бібліотеки (група «Благовіщенська районна бібліотека» – 40 (лайків
16), бібліотеки-філії № 6 МЦБС м. Кропивницького – 33 (а лайків
всього 7), Новомиргородської районної бібліотеки для дітей – 24
(лайків 22), Новоосотської сільської бібліотеки – 20 (лайків 12),
бібліотеки-філії № 17 МЦБС м. Кропивницький – 19 (а лайків
всього 8), Добровеличківської районної бібліотеки для дітей (сторінка «Добровеличківська бібліотека для дітей») – 16 (лайків 6),
бібліотеки-філії для дітей № 13 МЦБС м. Кропивницький – 15
(а лайків всього 8).
Дані сторінки досить популярні і подають цікаву інформацію
для читачів, котрі, в свою чергу, переглядають набагато більше
новин зі стрічки, ніж ставлять лайків.
Важливу роль у налагодженні зворотного зв’язку з користувачами відіграють коментарі до публікацій, і головне – не тільки їх
наявність та кількість, а й зміст. Саме завдяки коментарям бібліотекарі отримують інформацію про ставлення до бібліотечних заходів, а також про потребу в існуванні самих закладів. Особливо
хочеться виділити сторінку Михайлівської сільської бібліотеки
(адміністратор Анжела Поклад), яку відвідувачі коментують (до
17 коментарів до кожної публікації) з почуттям подяки та захоплення, що свідчить: бібліотека дійсно є центром життя громади.
Але не тільки коментарі, а й відгуки переглядачів сторінок можуть розповісти про те, що є для них бібліотека та її колектив.
Ось деякі з них дослівно: «Мені дуже подобається сторінка вашої
бібліотеки. І подобається багато чого, але особливо – посилання на огляд книжкових новинок на сайті бібліотеки. Подобається
також і те, що є це опитування!» (бібліотека-філія № 2 МЦБС
м. Кропивницького); «Все гарно організовано!!! Бібліотекар –
ввічливий та цікавий співрозмовник!!!» (бібліотека-філія № 9
МЦБС м. Кропивницького); «Дуже талановиті працівники, діти в
захваті, а батьки ще більше!!!!», – про Олександрійську центральну бібліотеку для дітей ім. Ю. Гагаріна; «Вражена атмосферою:
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тут більше ніж бібліотека! Справжній центр громадської активності» (бібліотека для юнацтва м. Олександрія); «Бібліотека – потужний інформаційний центр!» (Олександрійська міська ЦБС).
Враховуючи, що більшість бібліотек не мають змоги створити
сайт або інформувати користувачів в інший спосіб, соціальні мережі є для них тією шпаринкою, через яку популяризація роботи
закладу та спілкування з користувачами дійсно дає результати.
Хочемо нагадати, що спілкування у соціальних мережах відбувається з мінімумом тексту і максимумом візуального контенту. З таким завданням успішно справляються наступні заклади:
бібліотека-філія № 9 МЦБС м. Кропивницького, комунальний
заклад «Бобринецька районна бібліотека для дорослих» (сторінка «Бобринецька Райбібліотека Для Дорослих»), Войнівська
бібліотека-філія (Олександрійського району), Голиківська сільська бібліотека Олександріського району (сторінка «Голиківська
Бібліотека»),
Ганно-Требинівська
сільська
бібліотека
Устинівського району (сторінка «Ганно-Требинівська Бібліотекафілія», Димитрівська сільська бібліотека Устинівського району
(сторінка «Димитровська Бібліотека-філія»), Знам’янська міська центральна універсальна бібліотека (сторінка «Знам’янські
бібліотеки»), Компаніївська районна бібліотека для дітей,
Новоархангельська районна бібліотека, Новомиргородська районна бібліотека для дітей, дитяча філія Новоукраїнської центральної бібліотеки, Олександрійська бібліотека-філія № 3 для дітей,
Онуфріївська районна бібліотека, Устинівська районна бібліотека
для дітей (профіль «Устинівська-Районна Дитяча-Бібліотека») та
інші.
Хочемо зауважити: є певні правила створення публікацій у соцмережах, потрібно їх дотримуватись. Одне з правил таке: тексти
мають бути лаконічними. Відповідно, для презентації книжкової
виставки достатньо дати назву, фото, інформувати користувачів,
чому присвячені книги, важливо зберегти інтригу, щоб читач захотів прийти до бібліотеки почитати книгу. Ваша мета – привернути увагу відвідувачів своєї сторінки до бібліотечної події.
Надати більше інформації про списки нових надходжень літератури або про повний текст публікації можна за допомогою посилань до першоджерел (сайти, блоги). Так зробили
Онуфріївська районна бібліотека, Знам’янська міська централь– 42 –

на універсальна бібліотека (сторінка «Знам’янські бібліотеки»),
Олександрійська бібліотека-філія № 3 для дітей, Березівська
бібліотека-філія (Олександрійський район), бібліотека-філія
№ 2 МЦБС м. Кропивницького, МЦБС м. Кропивницького,
Олександрійська міська бібліотека-філія № 10 (група «Бібліотекафілія №10 Олександрійської МЦБС»), Олександрійська бібліотека-філія № 3 ім. Лесі Українки (сторінка «Бібліотека-філія № 3
Олександрійської МЦБС»).
Великим плюсом можна вважати використання адміністраторами сторінок різних «фішок», наприклад, хештегів, які надають повідомленням необхідного акценту, відносять його до певної теми, групи або каналу. Проте важливо пам’ятати: кількість
хештегів не має перевищувати 2-3 на один запис, бо ніщо так не
дратує, як публікації, перевантажені хештегами. Тож правильне
використання хештегів допоможе швидко знайти необхідну та цікаву інформацію в мережах!
Активно використовують ключові фрази у дописах такі заклади: бібліотека-філія № 1 МЦБС м. Кропивницького, бібліотека-філія № 7 МЦБС м. Кропивницького, бібліотека-філія № 8 МЦБС міста Кропивницького (сторінка «Бібліотека 8
МЦБС міста Кропивницького»), бібліотека-філія № 9 МЦБС
м. Кропивницького, бібліотека-філія для дітей № 19 МЦБС
м. Кропивницького, МЦБС м. Кропивницького, бібліотека-філія для дітей № 21 МЦБС м. Кропивницького (сторінка
«Країна Читайликів. Бібліотека-філія для дітей 21 МЦБС міста
Кропивницького»), комунальний заклад «Новгородківська централізована бібліотечна система» (сторінка «Новгородківська
Центральна Районна Бібліотека»), Новомиргородська районна бібліотека для дітей, Олександрівська районна бібліотека
для дорослих, Олександрійська Центральна районна бібліотека
ім. Д.І. Чижевського, Олександрійська МЦБС, Олександрійська
центральна міська бібліотека ім. О.С. Пушкіна (сторінка
«Центральна міська бібліотека м. Олександрія»), Олександрійська
бібліотека-філія № 8 для юнацтва (сторінка «Бібліотека для юнацтва м. Олександрія»), Олександрійська бібліотека-філія № 3
для дітей, Олександрійська міська бібліотека-філія № 10 (група
«Бібліотека-філія № 10 Олександрійської МЦБС»), комунальний заклад «Районна бібліотека Світловодської районної ради
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Кіровоградської області») (сторінка «КЗ “Світловодська районна бібліотека”»), Первозванівська сільська бібліотека (група
«Первозванівська бібліотека і всі, всі, всі…»), Устинівська районна бібліотека для дітей (сторінка «Устинівська-Районна ДитячаБібліотека»). Компаніївська районна бібліотека для дітей використовує хештеги майже у кожній публікації.
Для обміну досвідом, корисними та цікавими ідеями у соціальних мережах створюються тематичні групи. Деякі бібліотеки
підписані в одну або декілька груп. Наприклад, до групи «Тільки
жваві бібліотекарі» входять Компаніївська районна бібліотека
для дітей, яка створила ще й свою групу «Компаніївська районна бібліотека для дітей», комунальний заклад «Новгородківська
централізована бібліотечна система» (сторінка «Новгородківська
Центральна Районна Бібліотека»), Новоукраїнська центральна бібліотека та Знам’янська міська центральна універсальна бібліотека (сторінка «Знам’янські бібліотеки»), яка додатково підписана
ще в групу «Знам’янка. «Старі фотографії»».
Новомиргородська центральна районна бібліотека входить до
групи «Сектор культури, молоді та спорту Новомиргородської
райдержадм». Новоукраїнська центральна бібліотека підписана у
групи «Читай і відпускай!» та «Кадровик 911».
Групи «Бібліотечний квартал Олександрівщини» та
«Бібліотекарі Олександрівщини» допомагають свіжими ідеями Олександрівській районній бібліотеці для дорослих.
Олександрійська міська централізована бібліотечна система (сторінка «Олександрійська міська ЦБС») шукає відповіді на питання в «Таємному товаристві книгоманів» та
«Олександрійському тижні». Олександрійська центральна міська бібліотека ім. О.С. Пушкіна (сторінка «Центральна міська
бібліотека м. Олександрія») переглядає інформацію груп «ПК
“Світлопільський”» та «Бібліотека-філія № 10 Олександрійської
МЦБС». Бібліотека-філія № 1 МЦБС м. Кропивницького читає
новини у групах «Барви рідної мови. Українська мова та література в школі» та «Психологія». МЦБС м. Кропивницького просуває
свою групу «Бібліотечний Коворкінг «Запасний вихід»».
Деякі бібліотеки зареєструвалися в фейсбуці не як сторінки, а як групи: «Вільшанська районна бібліотека» Вільшанської
центральної районної бібліотеки для дорослих ім. Л. Горячко,
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«Бібліотека-філія № 2 МЦБС м. Кропивницького», «Бібліотекафілія № 3 Олександрійської МЦБС» Олександрійської бібліотеки-філії № 3 ім. Лесі Українки.
У стрічках новин бібліотечних сторінок соцмереж частіше можна побачити пости про заходи, проведені до визначних
календарних дат, ілюстровані фотографіями, слайд-шоу та відеосюжетами. Сторінки містять також багато публікацій різнопланового змісту: повідомлення інформативного характеру,
привітання і крилаті фрази, літературні знайомства, посилання
на онлайн-спектаклі, корисні посилання до онлайн-ресурсів для
проведення дозвілля користувачів та самоосвіти бібліотекарів,
пости-презентації книг та самопрезентації авторів, вікторини,
опитування, розповіді про відомих людей, мотиваційні малюнки, які закликають до читання книг, цифрові ресурси, відео-читання (Л. Костенко, М. Кропивницького, Т. Шевченка), зустрічі
з письменниками. Найбільш активно використовують різнопланову тематику публікацій наступні бібліотеки: Вільшанська центральна районна бібліотека для дорослих ім. Л. Горячко (сторінка
«Вільшанська районна бібліотека»), Знам’янська міська юнацька бібліотека (інформація закладу розміщується на особистому
профілі Лесі Калинової у фейсбук); Компаніївська центральна
районна бібліотека, Компаніївська районна бібліотека для дітей,
комунальний заклад «Новгородківська централізована бібліотечна система» (сторінка «Новгородківська Центральна Районна
Бібліотека»); Знам’янська міська центральна універсальна бібліотека (сторінка «Знам’янські бібліотеки»), ці заклади пропонують
читачам веб-огляди книг.
Книгозбірні намагаються привернути увагу користувачів до
подій у бібліотеці нестандартними та цікавими ідеями контенту.
Новоархангельська районна бібліотека пропонує гру «Відгадай
казку» (з набору малюнків потрібно вгадати назву казки; відповіді надсилають у коментарі).
Досить активна сторінка Устинівської районної бібліотеки для
дітей (профіль «Устинівська-Районна Дитяча-Бібліотека») систематично виставляє свої спогади про зустрічі з маленькими читачами.
Олександрійська міська централізована бібліотечна система (сторінка «Олександрійська міська ЦБС»), Олександрійська
центральна міська бібліотека ім. О.С. Пушкіна (сторінка
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«Центральна міська бібліотека м. Олександрія») пропонують читачам онлайн-опитування та відео-майстер-класи з виготовлення
іграшок та закладок.
Олександрійська бібліотека-філія №8 для юнацтва (сторінка
«Бібліотека для юнацтва м. Олександрії») публікує тематичні
тести.
Олександрійська центральна міська бібліотека для дітей
ім. Ю. Гагаріна (сторінка «Олександрійська центральна бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна») опублікувала марафон читання
«Єднаймо душі словом Кобзаря».
Бібліотека-філія для дітей № 21 МЦБС м. Кропивницького
(сторінка «Країна Читайликів. Бібліотека-філія для дітей 21
МЦБС міста Кропивницького») публікує відео майстер-класів
та надає посилання для прослуховування казок та віршів на підкастах.
Березівська бібліотека-філія (Олександрійський район) на
сторінці «Березівська бібліотека-філія» представила роботи учасників онлайн-фотоконкурсу «Щастя бути разом», присвяченого Міжнародному дню сім’ї (конкурс було оголошено Олександрійською центральною районною бібліотекою
ім. Д.І. Чижевського), переможців обирали за кількістю лайків).
Світловодська центральна міська бібліотека (група
«Світловодська централізована міська бібліотечна система») виставила навчальне відео, створене разом з акторами місцевого театру для малечі «Абетка небилиць від А до Є».
Знайшла свою родзинку Ганно-Требинівська сільська бібліотека (Устинівський район). Стрічка новин профілю «ГанноТребинівська Бібліотека-філія» відрізняється від усіх інших.
Бібліотекар філії оголошує різні конкурси, переможці яких
обов’язково отримують призи і нагороди, результати публікуються на сторінці, проводиться голосування лайками та в коментарях. Були проведені такі конкурси: «Конкурс фото до Дня святого
Миколая», «Конкурс привітань на новорічну ялинку», «Конкурс
фото до Дня вчителя», «Бібліотечний конкурс до Всесвітнього
дня дитини», «Конкурс до Дня матері». До уваги читачів також
сільська бібліотека запропонувала кросворди та літературний
квест, присвячений Всеукраїнському дню бібліотек. Хочемо наголосити, що автор сторінки цієї сільської бібліотеки, яка існує
з травня 2018 р., прогресивніший за міські та районі книгозбір– 46 –

ні – одночасно веде активне соціально-мережеве життя ще й у
Instagram та YouTube.
Не відстає у креативності і колега з Димитрівської сільської бібліотеки Устинівського району (профіль «Димитровська
Бібліотека-філія»), яка запропонувала бібліотечний онлайн-конкурс «В об’єктиві Я і КНИГА: я прочитав – і тобі раджу» (квітень
2020), відео-майстер-клас з виготовлення фоторамки, читання
привітань до 8 березня, конкурси «Як прикрасити бібліотечну
ялинку вітаннями», «З Всесвітнім днем дитини», бібліотечний
фотоконкурс до Дня св. Миколая «Як ми читаємо» (фото виставляли на сторінці книгозбірні у Facebook, а за кількістю лайків
оголошували результати), інтерактивні презентації літературних
новинок у бібліотеці. Із наповненості контенту можна зробити
висновок, що бібліотека стала душею і серцем громади.
Особливий почерк є у сторінки Новомиргородської центральної районної бібліотеки: кожна публікація починається епіграфом.
Хочемо звернути увагу на прикрі моменти: наприклад,
Новоукраїнська центральна бібліотека у переважній більшості
перепощує інші ресурси, майже половина з яких не інформує про
діяльність бібліотеки, а Брусівська бібліотека-філія (Устинівський
район) публікує привітання, висловлювання про життя і зовсім
нічого не пише про бібліотеку чи читання.
Популярності серед підписників Facebook бібліотеки набувають різними способами. І один з них, коли районні книгозбірні популяризують роботу сільських бібліотек свого району, поширюючи їхні публікації на своїх сторінках. До речі, саме завдяки цьому
були відкриті дуже цікаві сторінки. Наприклад, Олександрівська
районна бібліотека для дорослих як «мама» постійно супроводжує своїх дітей – сільські бібліотеки району: Поселянівську,
Голиківську, Новоосотську, Підлісненську, Михайлівську сільськи бібліотеки, які викладають дуже багато цікавого різноформатного матеріалу. Можна сказати, що сільські книгозбірні підібрали свій ключик до користувачів: їх публікації переглядає,
постить, лайкає, коментує велика кількість фанів.
Написання довідки співпало із непростим періодом у житті бібліотек і країни – загальнонаціональним карантином. Хочеться
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відзначити, що майже всі сторінки стали ще активнішими, ніж
ще місяць тому. І це дуже приємно, радісно. Всі розуміють, що
загубити легше, ніж знайти. Тому на сторінках бібліотек розміщується багато інформаційних повідомлень, наприклад: що потрібно робити в різних складних ситуаціях, куди можна звернутися
за допомогою, як себе поводити під час карантину; надаються
контакти служб та телефони гарячих ліній, які можуть допомогти у вирішенні соціальних питань та різних життєвих проблем.
Протягом карантину публікується багато повідомлень про цифрові бібліотеки, де можна скачати або почитати онлайн навчальну,
художню, наукову, професійну літературу, книги для дітей тощо.
Не забули адміністратори сторінок і про посилання-подорожі,
за допомогою яких можна мандрувати світом, не підводячись з
дивана, що зараз дуже актуально. Віртуальні екскурсії музеями,
художніми галереями, онлайн-перегляди спектаклів, допомога
школярам повідомленнями про розклад онлайн-навчання доступні користувачам завдяки невпинній роботі бібліотекарів, які
«тримають руку на пульсі», допомагають, підтримують зв’язок із
користувачами на загальнодоступних сторінках. Це означає, що
будь-хто, а не тільки підписник, може зайти на сторінку і отримати цікаву інформацію.
Особливо хочеться відзначити неймовірну активність під час
карантину бібліотеки-філії № 17 МЦБС міста Кропивницького
(група «Бібліотека-філія №17, МЦБС м. Кропивницький,
с. Нове»), на сторінці якої протягом квітня 2020 р. створено
136 публікацій (у лютому 2020 р. – лише 6). Тематика дописів
дуже широка: популяризація книг, посилання до корисних ресурсів з читання, перегляду мультфільмів, віртуальних екскурсій музеями та найкращими бібліотеками світу, самостійного
опанування наук та професійної самоосвіти, прослуховування
онлайн-читань. У повідомленнях цікаво надано інформацію про
карантині заходи, будні бібліотеки без відвідувачів, привітання
читачів зі святами, відзначення подій за календарними датами.
Найцікавішими, на думку автора довідки, є такі пости: «Словасиноніми до слова «Привіт»» та голосні читання від авторів.
Олександрійська міська бібліотека-філія № 10, яка є дуже
активною в мережі фейсбук, у квітні 2020 року ще більше мобілізувалася та опублікувала у групі «Бібліотека-філія №10
Олександрійської МЦБС» 133 новини.
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Креативно працюють у мережі бібліотеки Олександрії:
Олександрійська міська ЦБС, Олександрійська центральна бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна, Олександрійська бібліотека-філія
№ 3 для дітей опублікували майстер-класи за участі бібліотекарів
та запропонували челендж флешмобів #Я_сумую_за_бібліотекою.
Бібліотека-філія для дітей № 12 МЦБС міста Кропивницького
(сторінка «Бібліотека 12 МЦБС міста Кропивницького») підготувала та виклала у вільний доступ презентацію «Обачність.
Пильність. Захист» з циклу «Безпека в Інтернеті».
Мешканці мікрорайону Кущівка відгукнулися на запропонований бібліотекою-філією № 5 МЦБС м. Кропивницького конкурс
«А що ти можеш розповісти про своїх предків?». На сторінці філії
опубліковано також цікаву віртуальну виставку картин, вишитих
бісером читачкою Ольгою Тимофієвою.
Бібліотека-філія для дітей 21 МЦБС міста Кропивницького
(на сторінці: «Країна Читайликів. Бібліотека-філія для дітей 21
МЦБС міста Кропивницького») оголосила лібквест «Це моя бібліотека», разом з Docudays UA влаштувала інтерактивний захід
«Жива бібліотека» (спілкування з «живою книгою») та запропонувала користувачам записати онлайн-привітання для бібліотек.
Бібліотека-філія для дітей № 13 МЦБС м. Кропивницького
розмістила онлайн-тест про знання України.
Бібліотека-філія № 4 МЦБС міста Кропивницького (сторінка
«Бібліотека-філія № 4 м. Кропивницького») популяризує літературу через посилання на блоги авторів.
На жаль, пішли на карантин разом з користувачами бібліотека-філія № 7 МЦБС м. Кропивницького, Бібліотека-філія № 15 МЦБС міста Кропивницького (сторінка «Філія 15 ЦБС м. Кропивницького»),
бібліотека-філія для дітей № 19 МЦБС м. Кропивницького, бібліотека-філія № 6 МЦБС м. Кропивницького, Гайворонська центральна районна бібліотека.
Youtube
28 бібліотек області скористалися можливостями Youtube для
висвітлювання своєї діяльності.
У таблиці нижче представлено дати виходу першого та останнього відеосюжетів на бібліотечних каналах у Youtube:
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№

Назва каналу

Назва закладу

Онуфріївська районна бібліотека
Олександрійська
2
міська ЦБС
Бібліотека
3 Світловодськ
ЦБС
Бібліотека
4 Голованівськ

Онуфріївська районна бібліотека
Олександрійська
міська ЦБС
Світловодська
центральна міська
бібліотека
Голованівська
районна бібліотека
для дорослих
Бібліотека
Знам′янська міська
5 Знам’янка
центральна бібліотека
Библиотека
Новомиргородська
6 Новомиргород
центральна районна
бібліотека
Новоукраїнська Новоукраїнська цен7
ЦБ
тральна бібліотека
ЦМДБ міста
Кіровоградська цен8 Кропивницького тральна бібліотека
для дітей
Центральна
Центральна місьміська бібліотека ка бібліотека
9 м. Олександрія ім. О.С. Пушкіна
Олександрійської
міської ЦБС
країна
Бібліотека-філія для
10 Читайликів
дітей № 21 МЦБС
м. Кропивницького
Библиотека
Новгородківська
11
Новгородк
ЦБС
Олександрійська Олександрійська
міська ЦБС
центральна ра12
йонна бібліотека
ім. Д.І. Чижевського
Бібліотека Мала (Назву закладу не
13
Виска
вказано)
Бібліотека
(Назву закладу не
14
Вільшанка
вказано)
1
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Перший
сюжет

Остан- підній
писасюжет лося

2010 р.

2019 р.

2

2010 р.

2020 р.

?

2010 р.

2020 р.

21

2011 р.

2019 р.

17

2011 р.

2020 р.

0

2011 р.

2019 р.

22

2011 р.

2020 р.

8

2012 р.

2020 р.

3

2012 р

2020 р.

53

2013 р.

2020 р.

64

2013 р.

2019 р.

2

2013 р.

2020 р.

27

2013 р.

2019 р.

3

2014 р

2015 р.

1

№

Назва каналу

Новоархангель15 ська районна
бібліотека
Дитяча бі16 бліотека
Олександрівська
Бібліотека
17 Світловодськ
ЦБС
Бібліотекафілія для дітей
18 № 13 МЦБС
м. Кропивницький
Бобринецька ра19 йонна бібліотека
для дорослих
Бібліотека
20 Гайворон

21

22

23

24

25

26

Назва закладу
Новоархангельська
районна бібліотека
Олександрівська
районна бібліотека
для дітей
Світловодська
центральна міська
бібліотека
Бібліотека-філія для
дітей № 13 МЦБС
м. Кропивницький

Бобринецька районна бібліотека для
дорослих
Гайворонська
центральна районна
бібліотека
Долинська раДолинська районна
йонна бібліотека бібліотека для дітей
для дітей
Ольга Фігура
Компаніївська
районна бібліотека
для дітей
Новоархангель- Новоархангельська
ська районна
районна бібліотека
бібліотека для
для дітей
дітей
Устинівська ра- Устинівська районйонна бібліотека на бібліотека для
для дітей
дітей
Бібліотека
Добровеличківська
Добровеличківка районна бібліотека
для дорослих
Цвітненська
Цвітненська сільська
сільська бібліо- бібліотека (Олектека
сандрівський район)
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Перший
сюжет

Остан- підній
писасюжет лося

2014 р.

2019 р.

23

2014 р.

2020 р.

2

2014 р.

2014 р.

1

2014 р.

2018 р.

0

2013 р.

2018 р.

7

2015 р.

2019 р.

49

2015 р.

2015 р.

1

2015 р.

2020 р.

3

2015 р.

2015 р.

2

2015 р.

2015 р.

0

2016 р.

2019 р.

2

2017 р.

2019 р.

34

№

Назва каналу

Назва закладу

Бібліотека
(Назву закладу не
Устинівка
вказано)
Устинівська ЦБС (Назву закладу не
28
вказано)

27

Перший
сюжет

Остан- підній
писасюжет лося

2017 р.

2017 р.

2

2018 р.

2020 р.

14

Окремо хочемо сказати про канал «Новоукраїнська дитяча бібліотека» дитячої філії Новоукраїнської центральної бібліотеки,
де розміщено 24 відеосюжети, проте наповнення зовсім не стосується роботи бібліотеки – це концерти та святкування у селищі,
навіть весілля, – такий підхід не сприяє популяризації роботи бібліотеки.
Найбільше відеосюжетів запропонували такі канали бібліотечних закладів:
Назва каналу
Олександрійська міська ЦБС
Бібліотека Світловодськ ЦБС
Країна Читайликів
Олександрійська ЦРБ
ім. Д.І. Чижевського
Библиотека Новомиргород
Бібліотека Голованівськ
Бібліотека Знам’янка
Новоукраїнська ЦБ
ЦМДБ міста Кропивницького
Дитяча бібліотека Олександрівська
Бобринецька районна бібліотека для
дорослих
Бібліотека Гайворон
Устинівська ЦБС
Бібліотека Мала Виска
Библиотека Новгородк
Новоархангельська районна бібліотека

Кількість
сюжетів
380
92
55

Всього
переглядів

48

6222

47
39
37
19
17
17

12166

12545

3972
5224
638

15
12
12
11
11
10

Що об’єднує бібліотекарів і спонукає до змагання бути кращими серед колег? Бібліотеки активно використовують відеохостинг
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для розміщення буктрейлерів, завантажуючи їх на свої канали.
Хочемо відмітити такі канали:
«Бібліотека Добровеличківка», «ольга фігура» (Компаніївська
районна бібліотека для дітей), «Бібліотека Мала Виска»,
«Новоархангельська районна бібліотека», «Библиотека Новомиргород», «Новоукраїнська ЦБ», «Олександрійська міська ЦБС»,
«країна Читайликів», «Онуфріївська районна бібліотека»,
«Бібліотека Світловодськ ЦБС», «Устинівська ЦБС».
На каналі «Бобринецька районна бібліотека для дорослих»
буктрейлер за Пауло Коельо «Вероніка вирішує вмерти» переглянули 760 разів.
Буктрейлер «За двома зайцями» на каналі «Бібліотека
Знам’янка» набрав 932 перегляди.
На каналі «Бібліотека Голованівськ» буктрейлер «Чого являєшся мені у сні» за І. Франком переглянули 5900 разів.
Буктрейлер «Кайдашева сім’я» на каналі «Библиотека
Новгородка» набрав 1467 переглядів.
Буктрейлер на книгу Кузьми Скрябіна «Я, Побєда і Берлін» на
каналі «Олександрійська ЦРБ ім. Д.І. Чижевського» переглянули
1129 разів.
Цікавими та пізнавальними є віртуальні екскурсії рідним
краєм. Канал «Бобринецька районна бібліотека для дорослих»
поділився відеороликом «Екологічно-туристичний маршрут
«Володимирівська балка».
Новоукраїнська центральна бібліотека (канал «Новоукраїнська
ЦБ») виставила 2 відеосюжети: «Золотими стежками Ексампею»
та «Новоукраїнщина моя від А до Я».
«Онуфріївська районна бібліотека» розмістила відео
«Культурно-пізнавальний туризм».
Екскурсії «Мандруємо рідним краєм» пропонують канали:
«Бібліотека Мала Виска», «Новоархангельська районна бібліотека», «Олександрійська міська ЦБС».
Голованівська районна бібліотека для дорослих (канал
«Бібліотека Голованівськ») пропонує відеосюжет «Мандруючи
Голованівщоною».
Комунальний заклад «Новгородківська централізована бібліотечна система» (канал «Библиотека Новгородк») виставив відеоролики сільських бібліотек району – Верблюзьких сільських філій № 1 та № 2 у номінаціії «Відомі земляки» в рамках обласного
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конкурсу на кращу віртуальну екскурсію «Мандруємо рідним
краєм».
На каналі «Бібліотека Світловодськ ЦБС» можна переглянути
відеоролик «Мовчазні хранителі історії».
Ролик «Мандрівки рідним краєм», розміщений на каналі
«Олександрійська міська ЦБС», Олександрійська центральна районна бібліотека ім. Д.І. Чижевського на каналі «Олександрійська
ЦРБ ім. Д.І. Чижевського» поповнила екскурсами по цікавих місцях та селищах району.
«Відео-візитку м. Гайворон» на каналі «Бібліотека Гайворон»
користувачі переглянули 3244 разів.
Найчастіше в сюжетах каналів бібліотек висвітлюється діяльність закладів з проведення заходів до календарних та знаменних
дат, обміну досвідом та професійного навчання.
Докладніше хочемо зупинитись на роботі бібліотек, які проявили винахідливість, креативний підхід – їх канали пропонують
до перегляду низку цікавих відеосюжетів.
Канал «Бобринецька районна бібліотека для дорослих» запропонував відео міні-спектаклів, створених власними силами.
«Бібліотека Гайворон» навчає берегти себе за допомогою
«Уроку безпечної життєдіяльності».
«Бібліотека Знам’янка» пропонує віртуальні презентації новинок літератури, знайомить з історією виникнення свята Різдва та
Великодня.
Канал «Ольга Фігура» Компаніївської районної бібліотеки для
дітей пропонує ознайомитись з видатною особистістю краю у
відеосюжеті «Людина широкої душі: Віктор Близнець» (квітень
2020 р.).
Канал «ЦМДБ міста Кропивницького» запросив відвідати
«Віртуальну екскурсію до Центральної міської бібліотеки для дітей міста Кропивницького» (квітень 2020) та віртуальну книжкову виставку «Святкує книга ювілей!» (книги-ювіляри 2020).
На каналі «Країна Читайликів» можна переглянути спектаклі,
створені бібліотекарями у співпраці з театром ляльок.
Відеопоезію, підготовлену Смолінською селищною бібліотекою № 1 Маловисківського району Кіровоградської області до
обласного конкурсу «Невмируще слово Каменяра» та «І. Франко.
Розвивайся ти, високий дубе» (1173 перегляди) можна послухати
та подивись на каналі «Бібліотека Мала Виска».
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Веб-презентацію «Маланюк Євген: до 120-річчя від дня народження» на каналі «Новоархангельська районна бібліотека»
користувачі переглянули 1309 разів.
Канал «Библиотека Новомиргород» пропонує для перегляду подорож-рандеву бібліотеками Європи, відеочитання
«Читаємо Марка Кропивницького» – в рамках обласного конкурсу з популяризації творчості класика української літератури М. Кропивницького, відеоперегляд літератури «Бібліобар».
Пурпурівська сільська бібліотека (Новомиргородський район)
надала відеопрезентацію нових надходжень та тематичні віртуальні екскурсії країнами світу – «Китай», «Японська кухня»,
«Презентація кімоно».
Навчитися правильно користуватися світовою мережею можна за допомогою відео «Безпечний інтернет» на каналі «Дитяча
бібліотека Олександрівська».
Найактивніший канал «Олександрійська міська ЦБС» крім
інформації про роботу робоклубів, школи з 3D-моделювання,
проведення квестів, пропонує переглянути віртуальні екскурсії та презентації бібліотек міста і району, відео різноманітних
майстер-класів, проведених бібліотекарями: з розпису імбирного
пряника «Тюльпан», виготовлення ляльки-зерновушки, великодньої курочки, писанки з паперу, книжкової закладки, брошки з
фоамірану «Кульбаба»; відеозустрічі з письменниками, відеоогляди літератури, читання вголос; на каналі представлено також
досвід роботи бібліотек.
Працівники Олександрійської центральної районної бібліотеки
ім. Д.І. Чижевського, дбаючи про самоосвіту користувачів, створили та завантажили на канал «Олександрійська міська ЦБС» ролик
«Карантин з користю. Дія. Цифрова освіта» (березень 2020 р.).
«Устинівська ЦБС» звітувала про дистанційну роботу
Димитровської та Ганно-Требинівської бібліотек, які в умовах карантину впроваджували спільний бібліотечний проєкт до
Всесвітнього дня дитини «Обійми свою дитину». На каналі також
доступні для перегляду літературні подорожі, вітання та відеосюжет до Всеукраїнського конкурсу «Успішні бібліотечні програми
для молоді».
Канал «Бібліотека Світловодська ЦБС» пропонує віртуальну
літературну гру «Сторінками скарбниці творів», привітання читачам зі святами, голосні читання віршів.
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Потрібно відмітити, що деякі канали не досить активні, а деякі
використовують свій простір не для висвітлювання роботи книгозбірень.
Instagram
Instagram, на жаль, ще не набув великої популярності серед бібліотечних закладів, проте деякі бібліотеки вже сьогодні активно
використовують можливості цієї соціальної мережі.
Олександрійська міська бібліотечна система, наприклад, створила на сторінці «bibliotekioleksandriyi» 471 допис з висвітлення
діяльності закладу, на них підписалися 454 читача.
Заслуговують
особливої
уваги
сільські
бібліотеки
Устинівського району: Ганно-Требинівська сільська бібліотека має на сторінці «gannotrebinivska» 144 дописи та 153 постійних читача; Димитрівська сільська бібліотека на сторінці «dimitrovskabibliotek» опублікувала 35 дописів та має 159
читачів. Позначили себе мітками Центральна міська бібліотека ім. Володимира Панченка м. Кропивницького, бібліотека-філія № 2 МЦБС м. Кропивницького, бібліотека-філія № 1
МЦБС м. Кропивницького, Долинська районна бібліотека для
дітей, Долинська міська дитяча бібліотека, Онуфріївська районна бібліотека, Олександрійська центральна бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна, бібліотека для юнацтва м. Олександрія, КЗ
«Світловодська районна бібліотека».
Висновки та рекомендації:
Соціальні мережі відіграють важливу роль у житті бібліотек
– дають можливість оперативно донести до користувачів цікаву,
корисну інформацію та, відповідно, побачити їх реакцію на події.
Завдяки коментарям та кількості переглядів і лайків під публікаціями можна зрозуміти, чим привертають увагу громади послуги
та діяльність книгозбірень.
Сторінки деяких бібліотек області у Facebook схожі монотонною хронікою подій (виставили, відбулося, рідше – що відбудеться). Користувачів цим вже не здивуєш, і через деякий час вони не
читатимуть такі дописи. Більшість бібліотек це врахували і змогли знайти підхід не тільки до віртуальної, а й реальної аудиторії:
публікації зі зворотним зв’язком – вікторини, кросворди, ігри,
конкурси тощо, – підвищують рейтинги серед користувачів.
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Активізація додаткових функцій для перевірки взаємозв’язку
з фоловерами, наприклад, «Перегляду», допоможє з’ясувати, чи
змогли ви зацікавити цільову аудиторію.
Щоб покращити контент, пропонуємо користуватись напрацюваннями колег, удосконалювати їх, реалізовувати власні ідеї.
Радимо долучатись до фахових груп та створювати нові для обміну досвідом.
З метою розширення кола веб-послуг та привернення уваги користувачів соцмереж до бібліотечних стрічок новин і діяльності
закладів взагалі фахівці книгозбірень мають навчатися працювати з інструментами соціальних мереж та слідкувати за новинками
розробників.
Для покращення контенту рекомендуємо:
 створювати офіційні сторінки книгозбірень, а не використовувати особистий профіль одного зі співробітників;
 заповнювати інформацію про заклад (адреса, телефон,
адреса сайту чи електронної пошти, розклад роботи та
інше);
 дотримуватися основних рекомендацій соціальних мереж:
більше візуальної інформації, мінімум тексту;
 створювати більше публікацій зі зворотним зв’язком – вікторини, кросворди, ігри, конкурси тощо;
 долучатися до фахових груп або створювати свої для обміну досвідом та ідеями;
 слідкувати за новинками розробників соціальних мереж,
що сприятиме розширенню кола веб-послуг;
 активізувати додаткові функції для перевірки взаємозв’язку
з фоловерами, наприклад, «Перегляд»;
 використовувати хештеги та інші форми ключових слів для
просування дописів в мережі Інтернет;
 активізувати рекламну діяльність, заявляти про себе у друкованих виданнях, об’явах, через друзів та підписників,
позначати на сайтах чи у блогах (у кого вони є) свою наявність у відповідних соціальних мережах.
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Стан інформаційно-просвітницької роботи
в бібліотеках області щодо забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії
домашньому насильству
Любов Дубина,
головний бібліотекар
науково-методичного відділу
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Гендерна рівність є основою демократичного суспільства та
передумовою його стабільного розвитку. Україна, яка обрала не
тоталітарний, демократичний шлях розвитку, зараз спрямовує
свою законодавчу та державну діяльність на створення відносин
гендерного паритету між жінками та чоловіками в усіх сферах
суспільного життя.
Бібліотеки області висвітлюють проблеми гендерної рівності
під час проведення різноманітних заходів: тематичних виставок,
інформаційних годин, годин правових знань, обговорень, годин
толерантності, конкурсів дитячих малюнків, фотовиставок тощо.
За останні роки працівники обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. Д.І. Чижевського накопичили чималий досвід роботи у сфері гендерної тематики та переконалися як в актуальності
гендерних проблем для нашого регіону, так і в ефективності їх
вирішення засобами інформаційно-просвітницької роботи.
На реалізацію програм гендерної рівності направлена діяльність Інформаційно-консультативного гендерного центру.
Постійно діючі стенди «Не дозволимо собою маніпулювати» та
«Проблеми насильства в теорії та реальному житті» інформують
користувачів щодо проблеми домашнього насильства, повідомляють про спеціалізовані заклади та установи, в яких можна отримати допомогу постраждалим від насильства в сім’ї.
Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського,
Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка
щорічно беруть участь у проведенні Міжнародного мандрівного
фестивалю документального кіно про права людини Docudays
UA. Після перегляду фільмів обов’язково проводиться обговорення побаченого, пошук та вирішення проблематики стрічок.
Кожен учасник засідань може вільно висловитися стосовно до– 58 –

тримання прав людини у конкретному випадку, а також принагідно поставити питання експерту. На кінопоказах неодноразово
були експертами представники Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, Управління забезпечення прав людини Національної Поліції України та Головного
управління Національної Поліції в Кіровоградській області.
Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім. Є. Маланюка популяризує серед молоді обговорення гендерних питань,
шляхів запобігання насильству в рамках лекторію «Молодь і право». На трьох заняттях «Гендерна рівність: реалії сьогодення»
обговорювали стереотипи професійної діяльності чоловіків та
жінок, ролі їх у суспільних відносинах, критерії щодо досягнення
успіху й оплати праці, обмінялися думками та моделювали різні
ситуації стосовно ролі гендеру в суспільстві. До обговорення залучили спеціалістів Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області. Заняття лекторію «Молодь і право»
відвідали 213 осіб.
Бібліотеки долучаються до питань гендерної рівності та протидії домашньому насильству через проектну діяльність.
Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка
реалізувала проект «Булінгу – «НІ!», який став переможцем
Всеукраїнського конкурсу «Мої права – моє життя». Протягом
року учні шкіл міста отримували інформаційно-консультативні
послуги через заходи, організовані відділом підліткового читання: дискусійну гойдалку «Stop булінг!»; виготовлення плакату
«Травли.net»; соціологічне опитування користувачів відділу та
презентацію інформ-буклету «Як не стати жертвою булінгу».
У 2019 році бібліотекарі Олександрійської міської ЦБС отримали проект «Платформа 3-Д: добра, довіри, досвіду», підтриманий Міжнародною організацією з міграції та профінансований Європейським Союзом. В рамках проекту було створено
Вітальню довіри «Кава та бесіда». Її головним завданням є налагодження діалогу всередині громади, сприяння поліпшенню громадської безпеки та попередження насилля в сім’ї та школі.
Учасниками Вітальні є представники незахищених верств
Олександрійської громади: діти із багатодітних та малозабезпечених сімей, сироти, «складні» підлітки, які мають багато проблем
із спілкуванням; жінки, які страждають від насилля чоловіків;
одинокі матері, переобтяжені соціальними негараздами.
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Залучення до бесід відповідних фахівців (психологів, юристів,
лікарів, працівників поліції тощо), облаштування окремого, ізольованого, тихого приміщення у бібліотеці допомагає слухачам
вітальні побороти внутрішні страхи, попередити загрози життю,
врешті, знайти однодумців та друзів.
Цікавим заходом Вітальні довіри стали дівочі посиденьки для
одиноких мам «Ти більше не самотня». Це була прекрасна нагода
обмінятися життєвим досвідом, навчитися аналізувати ситуацію,
яка склалася в житті, і знаходити вихід, розкриваючи в собі вміння позитивно мислити, не допустити ситуації насилля.
Обговорюючи теми: «Що робити, якщо тобі завдали тілесних
ушкоджень?», «Що робити, якщо ти потерпаєш від насилля в
сім’ї?» та «Stop – булінг!» під час практичних тренінгів, молодь,
учні Олександрійського навчально-виховного комплексу № 9, ліцею інформаційних технологій та політехнічного коледжу відверто говорили про наболіле, відкриваючи свої душевні хвилювання,
відшукували для себе правильні рішення, спілкуючись з бібліотекарями, вчителями, психологами, юристами, представниками
поліції.
Учасниками психологічних практичних тренажерів «Батьки та
діти. Як не розпочати еру конфліктів?» та «Я – неконфліктний»
стали вихованці Олександрійської гімназії-інтернату – школи
мистецтв та ліцею інформаційних технологій.
На базі Вітальні довіри відбулася також зустріч старшокласників ліцею інформаційних технологій з психологом та юристом
за темою: «Що таке насилля? Як позбутись?».
У центральній міській бібліотеці двічі на місяць протягом 2019
року та січня-лютого 2020 року відбувалися консультації юриста,
тож усі охочі мали змогу отримати відповіді на будь-які питання
правознавчого характеру.
В межах проекту «Я маю право…» діти, молодь, доросле населення міста отримали дуже багато корисних порад стосовно подолання насильства, гендерної нерівності та ін.
Бібліотечні працівники Олександрійської районної централізованої бібліотечної системи спільно з громадською організацією
«Олександрійський гендерний інформаційний центр» реалізували
проекти, що сприяють забезпеченню рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків. В результаті проекту «Активна жінка – успішна громада» в чотирьох сільських бібліотеках (Добронадіївська,
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Червонокам’янська, Новопразька центральна, Олександрівська)
діють Центри громадської активності жінок. Активні жінки ініціюють і реалізують локальні місцеві ініціативи.
Учасниці проекту «Жіночий кластер: місце мого успіху»
мають намір балотуватися в депутати місцевих громад, стали
ініціаторками створення громадських організацій на теренах
Олександрійського району.
Бібліотеки області проводять інформаційно-просвітницьку роботу за допомогою тренінгової діяльності. Так, працівники комунального закладу «Районна бібліотека Долинської районної ради»
для старшокласників міста провели тренінгове заняття «Скажемо
“ні” насильству», Гайворонська центральна районна бібліотека –
«Я захищаю себе від гендерної дискримінації», бібліотека-філія
для дітей № 21 міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького – «Насильству – стоп!».
Новгородківською центральною районною бібліотекою для
сільських бібліотекарів проведено тренінги «Гендерна рівність
– рівний правовий статус жінок і чоловіків», бесіду «Сімейношлюбні відносини в Україні», інформаційні повідомлення
«Переваги гендерної рівності», «Права жінок та гендерна рівність». Для користувачів виготовлені буклети «Домашнє насильство: як захистити себе», «Захисти себе від насильства»,
«Зупинимо булінг разом».
Всі бібліотеки області долучаються до міжнародної кампанії
«16 днів проти насильства». Основними завданнями цієї акції є
привернення уваги громадськості до актуальних проблем запобігання та протидії домашньому насильству й торгівлі людьми.
У формі інтерактивних бесід, зустрічей з експертами бібліотечні працівники «ОУНБ ім. Д.І. Чижевського» обговорювали з учасниками заходів актуальність проблеми насильства у сучасному
суспільстві, види насильства та шляхи захисту від нього у різних
соціальних середовищах. Особливу увагу звертали на проблему
булінгу (цькування) серед школярів та на прикладах реальних ситуацій в українських школах розглянули шляхи боротьби із ним.
Так, Знам’янська міська бібліотека-філія № 3 провела для старшокласників годину спілкування «Рівні права, рівні можливості»,
де розглядалися поняття «гендер», «гендерна рівність», «гендерна дискримінація». Новоукраїнська центральна бібілотека спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
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провели бібліомікс «Зупини насильство – захисти себе», на якому
із старшокласниками обговорили проблемні питання профілактики сімейного неблагополуччя, визначили види насильства та
методи його попередження в сім’ї.
До Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства над
жінками в бібліотеках Олександрійської районної централізованої бібліотечної системи проведено інформаційну акцію «Жити
без насильства: знати, щоб зупинити», актуальний репортаж
«Домашнє насильство: вихід є» (Протопопівська бібліотека-філія), психологічний нон-стоп «Стати сильнішою – усвідомити,
перемогти, змінити себе» (Попельнастівська бібліотека-філія),
подіумну дискусію «Насильство над жінкою – соціальна проблема» (Приютівська бібліотека-філія).
Бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи міста
Кропивницького проводять багато активних заходів з протидії
домашньому насильству, гендерної рівності. З метою формування поняття соціальної категорії «гендер», навичок партнерського
спілкування між дівчатами і хлопцями у бібліотеці-філії № 16 для
старшокласників відбувся захід «Рівні права − рівні можливості».
З учнями провели вправи «Стать чи гендер», «Жінки-чоловіки»,
«Орієнтація на стереотип», «Розподіл домашньої праці», показали відео «Нерівність чоловіка і жінки в Україні», «Як жінки НьюЙорка збираються виправляти гендерну нерівність». Участь у
заході дозволила молодим людям розширити і поглибити знання
про правове регулювання рівних прав та можливостей чоловіків
та жінок.
Бібліотеки-філії міста Кропивницького спільно з Управлінням
патрульної поліції провели ряд заходів з метою підвищення правової свідомості дітей та молоді. Працівники поліції інформують
про нові Закони України з протидії домашньому насильству й
булінгу; за допомогою ситуативних завдань з конфліктною ситуацією спільно з бібліотекарями навчають учасників заходу моделювати дії з їх мирного вирішення. Так, у бібліотеці-філії № 7
була проведена година інформації «Скажи булінгу – НІ». Діти
переглянули відеофільми: «Булінг Stop», «Булінг: Все в твоїх руках», провели обговорення різних ситуацій та мозковий штурм
«До кого звертатись у разі булінгу».
Працівники централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького організували професійний клуб «Bookлідер», учасники
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якого використовують у своїй діяльності антидискримінаційну
гру «Бути жінкою», покликану через ігрову форму пропрацювати
стереотипи щодо ролі жінок у суспільстві та показати способи
протидії дискримінації.
Щоб привернути увагу громадськості до актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, гендерної нерівності та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків бібліотеки Благовіщенської
централізованої бібліотечної системи провели ряд заходів: круглий стіл «Гендерне насильство сьогодні: що це?» (Благовіщенська
центральна районна бібліотека), акцію «Правова допомога потерпілим від насильства в сім’ї», огляд літератури «Молодь і культура толерантності» (Новоселицька сільська бібліотека-філія),
інформаційний стенд «Захисти життя – зупини насильство!»
(Йосипівській сільська бібліотека-філія).
В Олександрівському районі для користувачів провели зустрічі з правознавцем «Права людини починаються з прав
членів родини» (Михайлівська сільська бібліотека), з психологом «Попередити насильство в родині: поради психолога»
(Підлісненська сільська бібліотека), де обговорювались питання,
що їх цікавлять.
Готуючись до виборчих перегонів, у Олександрівській районній бібліотеці підготували інформаційну виставку-портрет
«Жінка і влада: виклики часу» про жінок в українській політиці.
Крім цього, серед користувачів бібліотек Олександрівського
району розповсюджено інформаційну продукцію: листівки «Що
таке гендерна рівність»; методичні посібники «Законодавство
про трудові права для жінок, які мають дітей»; брошури «Захист
прав жінок в Україні»; пам’ятки «Права Жінки», «Жінка-Лідер»,
«Жінка-Мати», «Жінка-депутат», «Жінка в соціумі».
Бібліотеки області проводять багато різнопланових заходів з
даної тематики.
Нам всім потрібно зрозуміти: і тим, хто безпосередньо формує
гендерну політику держави, і широкому загалу суспільства, що
досягнення гендерної рівності – виклик часу і фундаментальна
цінність, яка зумовлює реальні зміни в економічному, гуманітарному, соціальному вимірах. І головне: у суспільстві, де жінки й
чоловіки мають не лише рівні права, а й реальні рівні можливості,
виграють усі.
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Обласний конкурс
«Збережемо довкілля для майбутніх поколінь»
Любов Дубина,
головний бібліотекар
науково-методичного відділу
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Конкурси професійної майстерності сприяють поглибленню
фахових знань бібліотекарів, розвитку творчої ініціативи, підвищенню мотивації до вдосконалення професійних компетенцій,
поширенню інноваційного досвіду. Мета бібліотечного конкурсу
– виявити найкращих серед професіоналів.
Вже стало традицією обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського (ОУНБ) щорічно проводити професійні
конкурси.
З метою популяризації інформаційно-просвітницької діяльності публічних бібліотек з екологічної тематики з червня по серпень 2020 року тривав обласний конкурс «Збережемо довкілля
для майбутніх поколінь». Завдання конкурсу – вивчення та поширення кращих інноваційних практик з екологічної просвіти населення, зміцнення міжбібліотечної співпраці та обмін досвідом з
екологічно-інформаційної роботи в області.
Наказом директора департаменту культури, молоді та спорту
Кіровоградської облдержадміністрації від 03 червня 2020 року
№ 124 було затверджено Умови проведення обласного конкурсу
на допомогу екологічній просвіті «Збережемо довкілля для майбутніх поколінь», склад оргкомітету та журі.
До складу журі окрім посадовців у галузі культури увійшли
також представники організацій-партнерів ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, а саме: Гоменюк Г.О., заступник директора департаменту
– начальник управління природоохоронних програм, заповідної
справи та паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації; Медведєва О.В., завідувачка кафедри екології та охорони навколишнього середовища Центральноукраїнського технічного
університету, кандидат біологічних наук, доцент; Осокіна А.П.,
керівник Орхуського центру екологічної інформації, голова громадської організації «ЕКО ЛІГА ЦЕНТР».
Конкурс проходив за трьома номінаціями: «Кращий буктрейлер», «Кращий квест з екологічної тематики», «Кращий бібліо– 64 –

течний проєкт/ініціатива з екологічної тематики». До конкурсу
долучилися бібліотеки 21 регіону та 5 об’єднаних територіальних громад, а саме: Великосеверинівської, Добровеличківської,
Новоукраїнської, Помічнянської та Соколівської. Всього було подано 50 робіт у трьох номінаціях.
Брали участь у всіх номінаціях бібліотекарі Вільшанського,
Долинського, Олександрійського районів, м. Кропивницького,
у двох номінаціях – Благовіщенського, Гайворонського, Маловисківського, Новгородківського, Новоархангельського, Олександрівського, Устинівського районів, міст Знам’янки, Олександрії.
Найбільше робіт – 28 надійшло у номінації «Кращий буктрейлер». Їх було створено за тематикою або на окрему книгу. По 3
буктрейлери надіслали бібліотеки Новомиргородського району та
м. Олександрії.
Для створення буктрейлерів були обрані книги: О. Бабенко,
І. Петренко «Наше нове море», Олеся Ільченка «Наші птахи», Мартіна Дорі «Діти проти пластику», Джареда Даймонда
«Колапс. Чому одні суспільства занепадають, а інші успішно
розвиваються», Стефана Каста «Експедиція з мурахою Софі»,
Галини Ткачук «Книжка про сміття», «Чепурик – захисник
майбутнього», Беа Джонсона «Дім – нуль відходів», Петера
Воллебена «Таємниче життя дерев», Василя Тибеля «Бурштин»,
Тетяни Горицвіт «Міські пригоди Лісової Шишки», Кінько Т.А.
«Земля – планета спраги: Україна в контексті глобальної водної
кризи», Мирошнікової В.В. «Таємниці природи», «Заповідні куточки Кіровоградської землі», «Червона книга України», дитяча
енциклопедія «Природа. Екологія».
У номінації «Кращий квест з екологічної тематики» надійшло 8 робіт від бібліотек Благовіщенського, Вільшанського,
Долинського, Олександрівського, Олександрійського, Петрівського району, м. Кропивницького, Добровеличківської ОТГ. На
конкурс подавались сценарії, матеріали проведення квестів: презентації, відео. Квести присвячені збереженню природи довкілля.
14 робіт було отримано у номінації «Кращий бібліотечний
проєкт/ініціатива з екологічної тематики» від бібліотек Вільшанського, Гайворонського, Долинського, Маловисківського,
Новгородківського, Новоархангельського, Олександрівського,
Олександрійського, Устинівського районів, міст Знам’янки,
Кропивницького, Олександрії, Світловодська, Помічнянської
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ОТГ. Проєкти присвячені впорядкуванню територій, облаштуванню зон відпочинку, збереженню та очищенню водних джерел;
ознайомленню з туристично привабливими екологічними цікавинками Кіровоградщини; а також майстер-класам з виготовлення еко-виробів. Учасники подали описи проєктів/інновацій, відеоролики з реалізації заходів, презентації.
Переможцями обласного конкурсу «Збережемо довкілля для
майбутніх поколінь» стали:
– у номінації «Кращий буктрейлер з екологічної тематики» –
колектив Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Д.І. Чижевського за буктрейлер «Чепурик – захисник
довкілля» на пізнавальну книжку для дітей та батьків, видану в рамках швейцарсько-українського проєкту «Підтримка
децентралізації в Україні» DESPRO https://www.youtube.
com/watch?v=dsCoN0UaxpY;
– у номінації «Кращий квест з екологічної тематики» –
Лобастова Ірина Іванівна, завідувачка Йосипівської сільської бібліотеки-філії Благовіщенської районної ЦБС за
квест «Вивчаємо. Зберігаємо. Примножуємо!»;
– у номінації «Кращий бібліотечний проєкт/ініціатива з
екологічної тематики» – Савенко Людмила Федорівна, бібліотекар селищної бібліотеки Новоархангельського району за проєкт «Хочеш змінити світ – почни з себе: облаштування зони відпочинку» https://www.youtube.com/
watch?v=vlOdhxu9J5I.
Журі конкурсу відзначило також кращі роботи у кожній номінації:
– у номінації «Кращий буктрейлер з екологічної тематики»:
• «Діти проти пластику» (автор – Карпушкіна Валентина
Василівна, бібліотекар Водянської сільської бібліотеки-філії) та «Наші птахи» (автор – Філіпова Людмила
Леонідівна, бібліотекар Гарманівської сільської бібліотеки-філії Компаніївської ЦБС;
• «Експедиція з мурахою Софі» (автори – працівники Новоархангельської центральної районної бібліотеки Воробйова
Ольга Володимирівна, Голубовська Оксана Григорівна;
• «Дім – нуль відходів» (автор – Постригань Ірина Миколаївна,
бібліотекар Дмитрівської бібліотеки-філії Устинівської
ЦБС);
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– у номінації «Кращий квест з екологічної тематики»:
• гра-квест «Як еко-лідери парк створювали» (автор – Парієнко
Сніжана Володимирівна, завідувачка Підлісненської сільської бібліотеки Олександрівського району;
• «Юні екологи» (автор – Ставнича Жанна Василівна, бібліотекар Антонівської сільської бібліотеки Долинського району;
• «За чисте довкіля» (автор – Фоміченко Віра Борисівна, бібліотекар Березовобалківської сільської бібліотеки-філії
Вільшанської ЦБС);
– у номінації «Кращий бібліотечний проєкт/ініціатива з екологічної тематики»:
• «До чистих джерел» Триняк Ольги Василівни, бібліотекаря
Маловодянської сільської бібліотеки Долинського району;
• «Збережемо довкілля» Лисянської Олени Вікторівни, бібліотекаря Вікнинської бібліотеки-філії Гайворонської ЦБС;
• «Чисто у селі – світло на душі» Оводенко Олександри
Іванівни, завідувачки Велико-Чечеліївської сільської бібліотеки-філії Новгородківської ЦБС.
Практика свідчить, що конкурси професійної майстерності
сприяють професійній та особистій реалізації працівників бібліотек, розвитку інноваційних процесів у бібліотеках, привертають
увагу громадськості та органів влади до діяльності бібліотечних
закладів, поглиблюють партнерські стосунки із зацікавленими
організаціями.

Клуби за інтересами як частина дозвіллєвої
діяльності бібліотек регіону:
Аналітична довідка за матеріалами річних звітів

Майя Міщенко,
головний бібліотекар
інформаційно-бібліографічного відділу
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Замітки щодо особливостей аналітичної довідки
При написанні аналітичної довідки за річними звітами бібліотек області довелось зіткнутись з деякими моментами. На заваді статистичній та традиційній порівняльним складовим стала
об’єктивна причина. Внаслідок реформ та оптимізації мережі
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бібліотечних закладів області ми вже не маємо більш-менш рівнозначних бібліотек, що значно спрощувало б аналіз їхньої діяльності. Натомість маємо, окрім ЦБС та МЦБС, сільські бібліотеки
у кількох районах, підпорядковані сільським радам, та бібліотеки
ОТГ. Зрозуміло, що всі вони досить різні за кількісними параметрами та сферами діяльності, мають свій напрямок та мету діяльності, що ускладнює порівняння і тим більше – певні висновки.
Друга особливість стосується форми звітів. Хоча методисти
рекомендують окремий розділ для літературних об’єднань та
клубів, насправді звітують бібліотеки у довільній формі. У деяких звітах подається порівняння з клубами за попередні роки за
кількістю, але не аналізуються причини змін. Окремі звіти деталізують зміст діяльності із коротким сценарієм заходів включно,
інші містять статистику щодо кількості клубів і засідань. Окремі
звіти містять навіть інформацію про ефективність «Книжкових
лікарень» у вигляді статистики з відремонтованих книг та журналів. Така строкатість у звітуванні не дозволяє створити якісну
порівняльну табличку для рейтингу, але водночас виявляє несхожість підходів та нестандартність втілення.
Разом з тим, є вимоги звітності, спільні для всіх бібліотек. І є
параметри, за якими їх було б зручно порівнювати. Спроба визначити такі критерії відображена в таблиці-рекомендації (Див.
Додаток 1. Рекомендована форма статистичної звітності з питань
любительських об’єднань та клубів). Це саме ті параметри, за
якими хотілося б оцінити клубну роботу в бібліотеках регіону.
Попри вищезазначене, все ж було здійснено спробу вибрати
із надісланих звітів відомості про любительські об’єднання (далі
ЛО), гуртки та близькі до них форми організації читачів, щоб уявити хоча б приблизну картину по області і, можливо, полегшити
обмін досвідом серед схожих клубів чи, навпаки, зацікавити бібліотекарів новими напрямками діяльності.
Деякі звіти зовсім не відобразили досліджуваний напрямок роботи з невідомих причин: чи то просто випустили з поля зору, чи то
цей напрямок не є популярним, а, можливо, недооціненою є клубна
робота в бібліотеках. Для тих, хто хотів би вивчити це питання і
поглибити чи започаткувати клубну роботу, створений Додаток 2.
Клубна робота в бібліотеках. Рекомендаційний список видань.
Усі подальші спостереження, виявлені тенденції, особливості
та інновації подаються з прикладами з річних звітів та комента– 68 –

рями. Для комфортності сприймання назви розділів позначено
курсивом.
Відмінність клубної роботи в бібліотеці від роботи інших
клубів
Різноманітні клуби за інтересами отримали досить широке
розповсюдження в практиці культурно-освітніх закладів України.
Клуб при будинку культури, клуб у школі, в центрах народної чи
дитячої творчості, клуб у бібліотеці. Що спільного і в чому відмінність? Без чіткого розуміння таких відмінностей клуби при
бібліотеках не виконуватимуть своєї функції і не нестимуть покладеної на них місії. Хоч читачі і об’єднуються в клуби за досить
різними інтересами та захопленнями, все ж інтерес до книги є
спільним і важливим елементом для клубів при бібліотеках. Клуб
як сходинка між індивідуальною і масовою роботою в бібліотеці
був і залишається джерелом різноманітної інформації з усіх напрямів людської діяльності і в той же час є засобом задоволення
різних культурних запитів. Та, головне, діяльність клубу дозволяє
бібліотеці прищеплювати читачам смак до читання, до самоосвіти, розширювати бібліотечно-бібліографічні знання. Усі погоджуються з тим, що клуби при бібліотеках відрізняються від клубів
як таких саме своєю заглибленістю у книжковий світ. Про що б
не йшлося на засіданнях клубу, бібліотекар має пам’ятати сам і
нагадувати членам клубів, що існує небезпека відійти від книги.
Захопившись цікавим напрямом зібрань, не можна забувати про
те, що будь-яка діяльність у бібліотеці повинна бути спрямованою
на розкриття багатства бібліотечних фондів. Книги не повинні
стояти на полицях. Вони покликані служити людям. Усі згодні, а
як на практиці? Прослідкуємо цю вимогу за звітами і приділимо
увагу тим, де перш за все задіяна книга. У цьому сенсі хочеться
відзначити Устинівську ЦБС, яка цілком витримує саме цю вимогу, зібрання у клубах Устинівщини проходять у вигляді оглядів
літератури, вечорів відпочинку, літературних годин, пісенних посиденьок, майстер-класів з декоративно-ужиткового мистецтва,
конкурсів на краще декламування віршів, поетичних вечорів,
поетичних оглядів, годин поезії, вечорів авторської поезії. Як бачимо, книга – головна гостя і водночас господиня будь-якого бібліотечного зібрання. Дуже популярні в Україні клуби сімейного
читання, про що свідчить і практика бібліотек Кіровоградщини.
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Дозвілля, спільне для всієї родини, та ще й у колі інших родин
громади має великий виховний вплив на дитячу та підліткову аудиторію, забезпечує рівномірність зростання гілочок родинного
дерева. Маємо чим пишатись у своєму регіоні. «Сімейна вітальня» – Червонокам’янська БФ Олександрійського району; «Світ
родини» – Олександрійська ЦРБ; «Книголюб» – Світловодська
ЦМБ; «Літературні проліски» – Філія № 3 та «Літературні барви»
– Філія № 7 Світловодської ЦМБС; «Читайлик» – дитячий відділ
Онуфріївської РБ; «Любителі книги» – Федорошуліченська СБ
Долинського району; «Скарбниця слова» – Казавчинська БФ №
11 Гайворонського району.
Клуби – не лише дозвілля і хобі
На шпальтах фахових видань з бібліотечної справи в останні роки висвітлюються матеріали щодо трансформації бібліотек
у соціокультурні, дозвіллєві центри, головною функцією яких є
організація неформального спілкування читачів, зустрічей з цікавими людьми, інформування про літературно-художні новинки.
Мені вважається це дещо спрощеним розумінням призначення
бібліотечних клубів, як і ролі бібліотек у розвитку громад взагалі. І хоча у звітах про клуби традиційно пишуть у розділі дозвіллєвої діяльності, клуби виконують більш важливі завдання і
охоплюють значно ширше коло зацікавлень читачів. На відміну
від цирку, ігрового центру, кафе, дискотеки та масових вуличних
заходів бібліотечні форми роботи тісно пов’язані з Книгою і мають не лише розважати, а поглиблювати знання, спонукати до пізнання різних сфер життєдіяльності, до роздумів на теми загальнолюдської моралі, викликати бажання самовдосконалюватись і
вчитись жити у соціумі, гармонійно поєднуючи власні бажання
з вимогами колективу. Розважити – не важко, важко – розвинути.
Із задоволенням відзначаю, що переглядаючи звіти бібліотек області за минулий рік, знайшла підтримку свого бачення
та втілення такого бачення у практику роботи. Навіть назви клубів свідчать про свою функцію, і вона відповідає вищесказаному: «Краєзнавець» – Бережанська СБ, Кропивницький район;
«Молодь і закон» – Грушківська БФ, Благовіщенський район;
«Майдан» – Йосипівська БФ, Благовіщенський район; «Code
Club», клуб для дітей по створенню комп’ютерних програм та
«Робоклуб» – Олександрійська ЦМБД; «Tenic live», спортклуб
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для юнацтва – БФ № 8, Олександрійська ЦМБС; «Златопілля» –
Листопадівська СБ, Новомиргородський район; «Пролісок», екоклуб – Першотравенська БФ, Компаніївська ОТГ; Англомовний
клуб «Speaking club» – Світловодська ЦМБ; «Ятранчани» –
Ятранська СБ, Новоархангельський район; «Друзі наші менші» –
Куцобалківська БФ, Вільшанська ЦБС; «Белгарче» – Вільшанська
ЦДБ; «Скіф» – Млинківська СБ, Онуфріївський район; «Патріот»
– Красногірська СБ, Голованіський район; «Клуб інтелектуальної
творчості» – Новоукраїнська ЦБ; «Сімейна легенда» – БФ № 10,
МЦБС м. Кропивницький; «Клуб інтелектуальної творчості» –
Новоукраїнська ОТГ. До речі, про останній із названих можна
зауважити, що існує він вже давно на базі ЦБ, створювався для
любителів інтелектуальних ігор. Учасники клубу стали активними читачами, помічниками в роботі з організації масових заходів,
а іноді і ведучими. Мету клубу досягнуто – мотивація до саморозвитку, самовдосконалення, лідерства, інтелектуального збагачення. Форми роботи спонукають до розвитку і продовження діяльності клубу (ігри, участь у фестивалях, чемпіонатах, святкових
шоу-програмах).
Клуби – не лише дозвілля і хобі. При правильній організації і
неформальному підході до кожного засідання клуб може виконувати надзвичайно важливі функції. Наприклад, вітальня довіри «Кава
та бесіда» для юнацтва (Олександрійська МЦБС) зосередила увагу на актуальних для молоді питаннях – протидії насиллю, торгівлі людьми, булінгу; навчає, як позбутись ґендерних стереотипів;
роз’яснює, чому підлітки наважуються на самогубство, як оцінити
«групи смерті в мережі». Тобто, клуби – не лише дозвілля, розваги, релакс. Клуби – це вчасне попередження небезпечних явищ та
безпека життєдіяльності. Клуби можуть готувати до опанування
новою професією, як от тренінг «Успішна жінка» для членів клубу
«Надія» (Помічнянська ОТГ).
Значна частина клубів області створена на основі вікових інтересів будь-якої однорідної групи – вікової (підлітків, дітей, молоді, літніх людей), соціальної (воїнів АТО, ветеранів праці, молодої
сім’ї), за ознакою статі (клуби для дівчат, юнаків, жінок). Прикладів
вистачає: «Підліток» (Щасливська БФ, Олександрійська ЦБС);
«Веселі чомучки» (Березобалківська БФ, Вільшанська ЦБС);
«Молодь і закон» (Грушківська БФ, Благовіщенський район);
«Моє покоління» (Олександрівська БФ, Олександрійський ра– 71 –

йон); «Ветеран» (Березобалківська БФ, Вільшанська ЦБС); «Роки
людині до лиця» (Підвисоцька СБ, Новоархангельська ЦБС);
«Вікторія»», жіночий клуб (Добровеличківська центральна публічна бібліотека); «Сучасник», молодіжний клуб (Панчівська СБ,
Новомиргородський район); «Молода сім’я» (Новоселівська БФ,
Олександрійський район); «Школа для дівчат» (ст. Голованівськ
СБ); «Україночка» (Олександрівський район); «Патріот»
(Красногірська СБ, Голованіський район).
Види ЛО
У пошуках адекватних форм роботи бібліотеки урізноманітнюють клубну форму, створюючи, наприклад, окрім клубів за інтересами, вітальні, літературно-ігрові студії (Олександрія), літературні вітальні (Кропивницька МЦБС, бібліотеки Компаніївського
району), громадські організації («Аріадна», Світловодська районна бібліотека), самодіяльні гурти («Червона калина» при клубі
«Твоя сім’я – твій побут», Гайворонська ЦБС).
Бібліотекарі, безумовно, відчувають багатовекторність клубної діяльності і в пошуках найкращої форми для втілення ідеї
разом з клубами успішно використовують інші форми ЛО. Так,
Помічнянська ОТГ звітує про Школу акторської майстерності
(з 2017 року) для дітей 7-10 років. Вказано мету: завдяки школі діти
долають страх перед аудиторією, стають більш відкритими, комунікабельними, емоційними, сміливішими, врівноваженими, що
свідчить: форму школи обрано свідомо і це слугує визначеній меті.
Успішно діє кіноклуб медіапросвіти з прав людини
DOCUDAYS.UA «Сварог» при Компаніївській ЦРБ. Кіноклуб
– гарна форма для зацікавлення саме молодіжної аудиторії, яка
навряд чи так само охоче прийшла б на лекторій чи семінар.
Адекватну форму для популяризації інформації про здоровий
спосіб життя віднайшли бібліотекарі Новоукраїнської ЦБ – там
діє «Академія здорового довголіття».
Любительські об’єднання досить популярні у бібліотеках
Новомиргородщини: «Молода господиня» – при Мар’ївській
СБ; «Краяни» – ЛО при Андріївській СБ; «Вишиваночка» – при
Коробчинській СБ. У Ганнівській ОТГ (Новоукраїнський район)
створене ЛО «Калина», а при Камбурліївській СБ Онуфріївського
району – ЛО «Квіти».
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Успішно діє театральна студія «Живчики» (РБ для дітей Долинської райради). Досить популярні літературні студії: «Паросток» – при Олександрійській ЦРБ, «Обрій» – при
Новомиргородській МДБ. Створено літературно-музичну вітальню «Струни серця» (Олександрійська ЦБ) та літературно-ігрову
студію «Дивограй» (Олександрійська ЦМБД).
Тематично ЛО визначаються у відповідності із зацікавленнями читачів: народознавство, історія, краєзнавство, флористика,
домоводство, вишивка, кулінарія, квітникарство, фольклор, декоративно-ужиткове мистецтво. Серед тематичних спрямувань
клубів за інтересами слід відзначити як найбільш популярні літературний, краєзнавчий, мистецький, народознавчий, етнографічний, екологічний, історичний, естетичний, правовий напрямки.
Цікаво було б проаналізувати, скільки років у середньому
живе клуб, коли засновувався, скільки років (чи місяців) існує, як
відозмінюється, збільшується чи скорочується кількість його членів, які фактори впливають на ці зміни; чому припинив діяльність
чи, можливо, трансформується, з чим це пов’язано, яка тут роль
бібліотекаря, які об’єктивні чи суб’єктивні чинники спрацювали;
чи буває так, що з одного клубу виокремлюються кілька інших;
що впливає на традиційність і сталість, чи, навпаки, сприяє пошуку нових напрямів клубної діяльності.
Як було зазначено вище, з цього питання маємо лише фрагментарну інформацію. Серед клубів, що функціонують на території
регіону, згідно річних звітів, є клуби з різним терміном функціонування. Є клуб «Твоя сім’я – твій побут», що існує 25 років
– Долинівська БФ № 8 (Гайворонський район), є низка новостворених клубів, серед яких клуби Олександрівщини – «Сузір’я добра», «Смайлик», «Віртуали», «Калиновий край», «Чародії». Є
такі, що відзначають першу річницю від дня створення – «Єва»
(Вільшанська ЦРБ). У бібліотеках Світловодського району діють
клуби: клуб любителів української пісні «Журавка» (з 2008 року),
«Українські вишиванки» (з 1994 року) – Миронівська СБ; жіночий клуб «Берегиня» (з 2005 року) – Федірківська СБ.
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського накопичила сорокарічний досвід з
організації кіноклубу при бібліотеці як вільного об’єднання шанувальників кіно, що з 1980 року знайомить всіх охочих із кращими зразками світового кіномистецтва, при цьому кожен показ
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супроводжується вступним словом. На сайті бібліотеки можна
ознайомитись з діяльністю клубу «Екран» у відповідному розділі.
Форми проведення клубних засідань
Готуючись до аналізу, авторка довідки переглянула публікації
у фахових журналах та інформацію на сторінках інтернет-видань,
збираючи традиційні та інноваційні форми проведення клубних
засідань і форми клубної діяльності при бібліотеках. Сьогодні
вони менш формалізовані, ніж років 15 тому, і складають потужний арсенал організації місцевої громади. Із задоволенням відзначаю, що річні звіти бібліотек області продемонстрували усі із
знайдених і додали дещо до цього контенту. Перелік досить солідний: відзначення релігійних, народних та державних свят – Дня
мови, матері, Конституції, Незалежності, відзначення річниць
подружнього життя; години творчого дозвілля, відео-презентації,
відеофільми; розважальні вікторини, конкурси, майстер-класи;
огляди книжкових виставок; хвилини сміху, декламація віршів,
дискусії, чаювання та обмін інформацією під час неформального спілкування; книжкові інсталяції, створення фотозон, години
спілкування; літературні вернісажі й кав’ярні, літературно-музичні вечори; засідання, зустрічі, години корисних порад, бесіди;
книжкові викладки, вікторини, диспути, дискусії; зустрічі з цікавими людьми; тестування з різних питань, фотовиставки творів
рукоділля, тренінги тощо. Як бачимо, форми діяльності клубів
увібрали в себе чи не всі традиційні форми бібліотечної роботи
та дозвілля, а також інновації, оскільки завдяки мережі Інтернет
отримали можливість використовувати досвід бібліотек країни та
світу.
Дуже популярні інтерактивні форми роботи клубів: інтелектуальні філологічні ігри, усні журнали, літературні карнавали,
посиденьки, аукціони, тижні літератури, поетичні альбоми, літературні портрети, виставки-вікторини, цикли вечорів-портретів,
літературні ігри, театралізовані екскурси у світ літератури.
Партнери та спонсори
Ні в кого не викликають здивування і такі розділи у звітах,
як «партнери та спонсори бібліотек». Цей напрямок співпраці з
громадою часом стосується і ЛО та клубів. Серед партнерів щодо
організації і діяльності ЛО бібліотеки вже традиційно вказують
правоохоронні органи, органи соціального захисту, ГО, літе– 74 –

ратурно-мистецькі групи. Так, на базі Новгородківської РЦБС
працює районний літературний клуб «Світоч» (голова клубу
– Віталій Савчук). Добровеличківська ОТГ звітує про зустріч з
представниками правоохоронних органів у клубі «Моральність і
право» на теми: «Конфліктна ситуація. Пошук істини, а не загострення стосунків», зустріч з юристом «Насильство в сім’ї. Як
захистити себе та родину», бесіди «Цінності ґендерної рівності»,
«Громадянський шлюб. Законний шлюб. Що сильніше?». У практиці Олександрійської МЦБС – вже згадана вітальня довіри «Кава
та бесіда».
Активізації клубної роботи бібліотек Олександрівського району сприяв конкурс-презентація любительських формувань
«Фортуна: кращі любительські об’єднання». Нагородження переможців відбулось за підтримки народного депутата Олеся
Довгого: «Сузір’я добра» – І місце, «Позитив» та «Посиденьки»
– ІІ місце, «Краєзнавець» – ІІІ місце.
Майже всі бібліотеки подають як додаток до звітів список публікацій про діяльність у ЗМІ. Але вирізнити серед них саме ті,
що популяризують клуби, нелегко. Тому цей напрямок популяризації клубів залишився поза увагою довідки, як і відображення
роботи ЛО в мережі Інтернет – на бібліотечних сайтах, блогах, в
соціальних мережах тощо.
Тенденції клубної діяльності за звітами
У більшості звітів спостерігається подання інформації про
функціонування клубів не окремо, а у розділах, пов’язаних з масовою роботою, що підтверджує загальну тенденцію до розширення
функції клубів. Клуби сьогодні – не тільки зібрання людей зі спільними інтересами, а й своєрідний неформальний актив бібліотеки.
Донедавна вважалось, що видима частина діяльності клубу – його
засідання. Але практика роботи свідчить, і про це вказано у більшості звітів, що керівництво, актив і члени клубів є найпершими
помічниками бібліотекарів у проведенні роботи, яка зветься масовою. Така тенденція дозволяє економити час на організаційну роботу та ефективніше застосовувати для загалу здібності і нахили
кожного активіста. Так, робота клубів вплітається у загальний звіт
Гайворонської ЦБС і є його невід’ємною частиною; видно, що клуби дійсно функціонують та гуртують людей для спільної діяльності та дозвілля. Подібна картина у звітах бібліотек Світловодського
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та Онуфріївського району, Благовіщенської ЦБС, Олександрійської
МЦБС, Новоукраїнської ОТГ.
Викликає увагу та схвальну реакцію ще одна тенденція: в умовах децентралізації та підвищення значення ОТГ в суспільному
житті у клубах переважає змішана аудиторія, тобто членами одного клубу є дорослі, діти і молодь, жінки та особи пенсійного
віку тощо. Тут можуть зустрітись посадовці, домогосподарки,
соціальні працівники, педагоги та фахівці сільського господарства, фермери і медичні працівники. Спільне дозвілля й участь у
бібліотечних акціях сприяє зближенню людей, дозволяє подивитись неформально на проблеми та інтереси різних вікових і соціальних груп, що є безперечним позитивним акцентом у бібліотечній діяльності на користь громаді. Коли особисті зацікавлення
раптом стають важливими для громади – це підвищує цінність
особистості та полегшує її соціалізацію. Натомість суспільство
отримує додаткові можливості культурно-дозвіллєвого та пізнавального зростання.
Зростає популярність клубів молодої сім’ї. Судячи з матеріалів
звітів, це вже є позитивною тенденцією. Роль книги тут важко
переоцінити. Книги з психології подружнього життя допомагають уникнути конфліктів, юридичні консультації в журналах та
газетах орієнтують у правовій площині, а численні книги з домогосподарства покликані надати допомогу господарю та господині
у щоденному побуті, додати господі затишку та привабливості.
З появою малюка батьки починають цікавитись літературою з виховання й здорового способу життя.
Маємо гарні приклади для наслідування: «Молода сім’я» –
Новоселівська СБ; «Сімейна вітальня» – Червонокам’янська СБ
(Олександрійський район); «Молода господиня», любительське
об’єднання – Мар’ївська СБ (Новомиргородський район); «Юна
господиня» – Розсохуватська СБ (Новоархангельський район);
«Адам+Єва» – Успенська СБ (Онуфріївський район). Принагідно
раджу також при клубі створити секцію «Молодих бабусь».
Досвід бібліотек країни має приклади креативного застосування
енергії цього тимчасового, так би мовити, але надзвичайно активного соціального сегменту.
Ніде так, як у клубній діяльності, не розкриваються творчі
нахили та захоплення людей. Народна ініціатива породжує такі
форми спілкування, що хочеться їх перелічити усі. Та наведемо
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хоча б деякі. Виїзний святковий концерт «Вітаймо жінку – єдність
протиріччя» – («Лебідонька», Добровеличківська ОТГ); тренінг
«Роль жінки та чоловіка в сім’ї» (клуб «Берегиня», Чемерпільська
БФ № 26, Гайворонська ЦБС). Серед форм роботи клубів
Знам’янщини – презентація досвіду «Смаколики в банці», літературний пінг-понг (Трепівська БФ, Знам’янської ЦМБС, клуб
«Любисток»), день сімейного відпочинку «Невістки і свекрухи»
(клуб «Вербиченька», Мошоринська БФ Знам’янської РЦБС),
вечір відпочинку «Чарівний світ домашніх речей» (клуб «Умілі
ручки», Диківська БФ Знам’янської РЦБС). Бібліотеки-філії
МЦБС м. Кропивницький використовують такі форми роботи, як
фольклорні посиденьки, бібліотечний вікенд, декада людей похилого віку «Осіння подорож на кораблі життя», виставки робіт
самодіяльних художників, створення фотозон в українському стилі. Зрозуміло, що таке різноманіття можливе лише за ініціативи
знизу, жодна бібліотекарка не змогла б цього нафантазувати без
зацікавленої підтримки з боку громади. Ми повинні навчитись
помічати, заохочувати, підтримувати і розвивати народну ініціативу щодо функціонування ЛО та клубів.
Популярність клубів – у неформальному проведенні засідань,
де можна висловити власні міркування, висновки, порівняти їх з
думкою одноклубників, розповісти про те, що схвилювало, порадити іншим улюблену книгу. Саме тому у більшості клубів
переважають активні форми спілкування: обговорення, диспути
і дискусії. Разом з тим подібні засідання поглиблюють читацькі
інтереси учасників клубу, підвищують культуру читання, а особливо – культуру усної мови.
У звіті Гайворонської ЦБС про відзначення пам’ятних дат та
подій наводяться приклади участі клубів у проведені заходів сільськими філіями. Заслуговує на увагу цікава форма дозвілля – свято «Мелодія серця» у клубі «Мальва». До звіту додається сценарій з детальним описом проведення різноманітних видів роботи
– декламація віршів, психологічні тренінги на тему гармонійних
сімейних стосунків, конкурси, пісні про кохання. Перемежались
вони крилатими висловами, відповідями на тести, анекдотами,
розповідями про традиції родини (у конкурсах брали участь три
сімейні пари, при цьому чоловіки – колишні учасники АТО).
Завершився захід врученням сувенірів на пам’ять. До речі, у цьо– 77 –

му заході переплелись дозвілля, народознавство, мистецтво та народна мудрість про родинне життя.
Останнім часом бібліотеки, як і вся галузь культури, піддаються певним трансформаціям; відбуваються суттєві зміни у функціонуванні бібліотек, і вже майже звичними стали посилання
на об’єктивні обставини, які завадили тому чи іншому гарному
започаткуванню. Звісно, не все залежить тільки від бажання, і
наші сподівання часом не справджуються. Проте, можливо, варто
все-таки спробувати не здаватись, не бути пасивним спостерігачем, а якимось чином впливати на події. Хочеться навести приклад такого спротиву обставинам, приклад подолання негативної тенденції посилання на незалежні фактори впливу. У звіті по
Світловодському району мало не півсторінки приділено «Клубу
любителів читання», якого немає у переліку клубів цього ж звіту. Йдеться про перенесення фонду цього клубу та втрату певної
кількості читачів. Для залучення нових членів використовуються
як традиційні (візитки, реклама, усне інформування ), так і нові
форми – наочна популяризація клубу на стінах приміщення (контурні зображення людей за жанровою тематикою, настінні виставки-реклами з елементами інсталяції, книжковий фреш тощо).
Ініціатива, гідна належної оцінки та наслідування.
Методисти – клубам
Важливість методичної допомоги бібліотекарю важко переоцінити. Методисти – найперші порадники та помічники, починаючи з районної та обласної ланки до провідних фахівців
у бібліотеках світу. Спочатку про те, чим збагатили методичну скарбничку ЛО регіону. Гайворонська ЦБС видала буклети
про клуби «Співрозмовник» та «Феміда». Юнацька бібліотека
Знам’янської МЦБС узагальнила досвід роботи клубу «Крок до
гармонії» – назва метод. розробки – «Спілкування для душі».
Буклет про клуб «Сімейна легенда» створила бібліотека-філія
№ 10 (МЦБС м. Кропивницький). Світловодський район збагатив
методичну палітру буклетами «Українські вишиванки» (клуб за
інтересами) та «Бібліотечні клуби за інтересами у Федірківській
сільській бібліотеці». Звертає на себе увагу фотоколаж «Парад
любительських об’єднань» (Олександрівський район).
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Кілька слів про невикористані резерви
Слід зазначити також, на що варто звернути увагу, щоб покращити роботу клубів та ЛО, тобто, мова йтиме про невикористані
резерви.
Багато хто з бібліотекарів вважає зайвою і формальною усю
роботу, що передує безпосередньо клубним засіданням – організаційну. Статут, девіз, програма, плани заходів і зустрічей, календарні терміни, призначення відповідальних осіб – на перший
погляд формальні і зайві. Але такими вони стають при формальному підході. Насправді, якщо до цього долучаються члени клубу,
все змінюється. Те, що складає суть зацікавлень, не може бути
нудним. Навпаки, конкретика і чітка картина майбутніх засідань
дозволяють спростити організаційні заходи та роблять зміст роботи клубу більш насиченим інноваціями та ініціативами.
Щоб до формально створених клубів не потрапляли випадкові
люди, необхідно вивчати читацькі інтереси читачів, сфери їхньої
професійної діяльності, хобі. Для вивчення читацьких інтересів
застосовуються будь-які можливості: традиційне анкетування,
неформальне спілкування, спостереження, аналіз читацьких формулярів.
Якщо повідомити читачам, що таке анкетування покликане
виявити спільні інтереси для створення при бібліотеці ЛО, можна отримати оригінальні пропозиції, у т.ч. у вигляді допомоги
бібліотеці. Це може бути пропозиція читача стати керівником
або консультантом технічного клубу для молоді, або добровільна
спонсорська допомога в оплаті організаційних питань, допомога
з друкованими матеріалами, рекламою, фотосесіями чи туристичним обладнанням.
Слід також вітати створення різноманітних традицій та ритуалів, оскільки вони згуртовують людей, роблять життя клубу більш
емоційно насиченим, а іноді – продовжують йому життя. Адже
лише вірність певним традиціям збирає у бібліотеці читачів, які з
часом можуть навіть змінити місце проживання. Традиції і ритуали в клубах різні, і це додає їм індивідуальності та неповторності.
У молодіжній та дитячій аудиторії це може бути урочистий прийом до членів клубу, нагороди чи преміювання найактивніших,
спільне відзначення днів народження, пам’ятних подій у житті
клубу, колективні поїздки, екскурсії, творчі зустрічі з іншими
клубами, ведення альбомів чи щоденників літопису клубу, випуск
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саморобних плакатів (фотоколажів), ведення блогів чи сторінок у
мережі Інтернет.
Не варто забувати про різноманітні конкурси. Вони впливають на читацьку активність та стимулюють фантазію й ініціативу. Так, є сенс провести конкурс на кращий девіз і назву ЛО.
Погодьтесь, є різниця між назвами «Юні книголюби» та, наприклад, «Лоцмани книжкових морів». Не буду наводити розтиражовані назви клубів області, щоб нікого не образити. Натомість
наведу назви, які точно ні в кого не запозичені і до яких доклали
фантазію і мрію: «Квінсенс» (Новопразька центральна бібліотека); «АРТмікс» – мистецька вітальня (Олександрійська ЦБ);
«Казкарята» – Павлиська СБ (Онуфріївський район); «Три Д»
(Для душі, для дозвілля, для дому) – МЦБС м. Кропивницький;
Арт-студія «101 Хобі-Т» (Назва мікрорайону+хобі+талант) – бібліотека-філія № 18 (МЦБС м. Кропивницький); «Сріблянка» –
Суботцівська БФ (Знам’янський район); «Адреналін» – Косівська
СБ Олександрійського району.
Для покращення клубної роботи можна скористатись т. зв.
зворотним зв’язком, використовуючи різноманітні форми: анкети, альбоми відгуків, смс-оцінку заходів, скриньки пропозицій
(«Якби я був президентом клубу...»), фотозвіти про подію, бліцопитування «А я б зробив інакше...», плакати або зошити зауважень та відгуків тощо. Перегляд цієї інформації здатний показати, що саме потребує змін, доповнень чи виправлень.
Необхідно звернути увагу на бібліотерапевтичну реабілітацію
людей з обмеженими можливостями, активно залучати їх в той чи
інший спосіб до бібліотечних заходів і, можливо, до клубів за інтересами. Ці люди, позбавлені, наприклад, руху, використовують
час на самовдосконалення, вивчення іноземних мов, колекціонування. Їхні творчі роботи можуть бути корисними громаді, і тоді
люди з обмеженими можливостями отримають вкрай важливу
для них роль – не постійного реципієнта, а донора. А це – надзвичайно важливий фактор самоповаги і самоідентифікації.
Не можна недооцінювати і особистість бібліотекаря, який відповідає за клубну роботу. Тут важлива не лише професійна майстерність, але й магія особистості, здатність захоплюватись, творчі
та організаторські здібності, навички спілкування. Особистість
бібліотекаря значною мірою впливає і на вибір тематики ЛО.
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Якщо бібліотекар любить поезію – буде клуб поетичний, музику – музичний, якщо гарна господарочка – створить клуб з домогосподарства. І це добре, адже бібліотекар теж прагне розвивати
здібності, окрім суто професійних. Особистість бібліотекаря – не
до кінця використаний резерв для ініціативи і творчості.
Можливість спілкування між бібліотекарями є одним з ефективних шляхів удосконалення роботи і не до кінця використаним
фактором. Сучасні види зв’язку надають такі можливості навіть
у період карантину. Сайти та блоги – невичерпне джерело інформації. У деяких звітах є інформація про використання соціальних
мереж для популяризації діяльності клубів не лише районними, а
й сільськими бібліотеками. Електронні ж адреси мають практично всі бібліотеки області. І це відкриває небачені досі перспективи професіонального зростання бібліотекарів.
Деякі адреси передового досвіду можна визначити навіть за
річними звітами. Новоукраїнська ЦБ (Новоукраїнська ОТГ) може
бути прикладом літературно-мистецького напрямку ЛО. Так, клуб
«Ліра», що діє не перший рік при ЦБ, використовує такі форми
роботи: зустрічі та спілкування, пошукова робота – пошук цікавих фактів з життя та творчості письменників, вернісажі художніх
полотен, віртуальні подорожі музеями, відзначення ювілеїв. До
речі, у звіті вказано мету такої діяльності: «Для того, щоб суспільство продовжувало розвиватися і далі, необхідно постійно пам’ятати тих, хто створює моральні орієнтири, а саме: письменників,
поетів, інших майстрів слова». Наведемо конкретний приклад заходів клубу «Ліра» – музичне перехрестя «Недоспівана пісня» до
70-річчя Героя України Володимира Івасюка. Звіт про цю подію
відображений на блозі бібліотеки. Форми проведення: демонстрація відеороликів із записом пісень В. Івасюка, слайд-презентація
біографії митця і патріота, пісня у виконанні Квітки Цісик «Я піду
в далекі гори». Цікава форма клубної роботи («Ліра») – бібліографічний етюд «Зупинені миттєвості» з посиланням на блог. Під час
презентації наявних краєзнавчих видань акцентувалась увага на
краєзнавчій бібліографії, на покажчиках по письменникам-землякам. У рамках співпраці з літературною студією «Ранок» (керівник Олександр Антоненко), міським об’єднанням-лабораторією
«Натхнення», головою обласної організації Спілки письменників
України Василем Бондарем проведено презентацію ще не надрукованої повісті «Погоня».
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Клуб «Єва» (Вільшанська ЦРБ) проводить засідання у формі
невимушеного спілкування, обговорення важливих тем, рекомендацій літератури, інсценізацій окремих епізодів, літературних
хвилинок – знахідок на тему засідань, презентацій страв за народними традиціями, тематичних прес-оглядів, книжково-ілюстративних виставок, майстер-класів з виготовлення трипільської
ляльки-мотанки.
Морально-правовий клуб «Підліток» (Новоукраїнська ОТГ)
визначає мету роботи клубу – правова освіта та виховання, профілактика правопорушень серед підлітків. Партнери – працівники
юстиції та правоохоронних органів, РЦСССМ (Районний Центр
соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді). Форми роботи клубу:
запитання – відповіді, дискусії, інтерактивні ігри; перегляд відео
«Точка погляду. Що думаєш ти?» – різні точки зору на селфі; селфі
«Книга – це круто».
В рамках діяльності молодіжного клубу «Імпульс» (РБ для дорослих Долинської райради) проведено інтерактивні години на
тему «Здоров’я – це життя». Форми роботи: інтерактивні вправи «Асоціативний ланцюжок», «Руйнівники здоров’я», «У здоровому тілі – здоровий дух», «Стежина гарного спілкування»,
«Триголовий дракон», «Кроки до здоров’я» та ін. Їх доповнює
вікторина та бібліотечний квест «Що означає бути здоровим».
У Дмитрівської ОТГ можна запозичити родинне свято
«Родина, родина від батька до сина», бібліокафе «Народний календар», гру-подорож «На гостини до бабусі», народознавчу подорож «Знай свій рід, своє слово, свою пісню».
Хочеться також назвати звіти бібліотек, у яких клубна робота
відображена якнайкраще і які заслуговують найвищої оцінки саме
в цьому напрямку. Це – звіти про роботу бібліотек Онуфріївського,
Світловодського
районів,
Благовіщенської,
Устинівської
та Гайворонської ЦБС, Знам’янської, Олександрійської та
Кропивницькоі МЦБС, Новоукраїнської ОТГ.
Проаналізувавши роботу бібліотек, визначивши невикористані резерви та запозичивши досвід колег, можна визначитись із
перспективами клубної роботи при бібліотеці. І тоді формальне
спілкування стане творчістю і принесе щедрий врожай. Не слід
забувати лише, що обов’язкова умова функціонування бібліотечних клубів за інтересами – популяризація літератури, стимулювання читацької та пізнавальної діяльності. Це те, що визначає
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специфіку саме бібліотечних клубів. Зрозуміло, що у випадку,
коли захід відбувається в стінах бібліотеки, дотриматись такої
вимоги не важко. Але навіть якщо зустрічі відбуваються поза
бібліотекою – у партнерів, на громадських майданчиках та ін. –
не можна забувати головну функцію бібліотеки – популяризацію
книги у її традиційному та цифровому варіантах.
Додаток 1
Рекомендована форма статистичної звітності з питань ЛО
та клубів
Назва Скільки Категорія
клубу років
читачів за
чи
існує
віком
гуртка
Діти
Юнацтво
Жінки
Дорослі
Пенсіонери

Кіль- Форми Найбільш
кість роботи вдалий
членів клубу: захід з
пекоротким
релік коментатради- рем
ційних
Кіль- та
кість інноваційних
засідань

Відображення роботи
клубу у ЗМІ,
в Інтернеті.
Друкована
продукція
про клуби
і гуртки.
Методичні
розробки.

Змішана
аудиторія
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сталий інтерес до читання та зрілий естетичний смак.
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Еко-курс бібліотек регіону:
експерименти, новації, досягнення:
За матеріалами звітів 2019 року
Вікторія Одегналова,
головний бібліотекар
відділу документів з економічних,
технічних та природничих наук
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського
Немає нічого впорядкованішого,
ніж природа.
Марк Цицерон

Культуру будь-якого народу не можна зрозуміти, не звертаючись до історії розвитку його взаємин з природою – єдиним і
незамінним джерелом матеріальних і духовних благ. Природа –
основа всього живого на Землі, і кожен житель планети повинен
усвідомлювати себе її частиною. Проте екологічні проблеми на
сьогоднішній день актуальні, як ніколи.
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Сучасний стан природного середовища багатьох регіонів України,
в тому числі і Кіровоградщини, вимагає змін стратегії і тактики екологічної роботи, організації всебічної екологічної просвіти, виховання екологічної свідомості жителів країни. Саме такий шлях створить
екологічно безпечні умови для проживання населення.
Збереження життя на Землі і його безпека залежить безпосередньо від рівня екологічної культури. Людина має знати шляхи
і засоби бережливого використання природи, поліпшення навколишнього середовища, можливості відновлення його ресурсів.
Розповсюдження екологічних знань – невід’ємна частина роботи бібліотек області, які здатні не тільки допомагати екологічній
освіті, а й стати самостійними еколого-просвітницькими закладами. Бібліотеки вже зайняли свою нішу у формуванні екологічного
світогляду населення, використовуючи у своїй діяльності традиційні та інноваційні форми і методи роботи, залучаючи сучасні
інформаційні технології для вирішення завдань, спрямованих на
екологічну освіту користувачів.
Протягом останніх років бібліотеки області позиціонують себе
як лідери із застосування інноваційних форм і методів роботи з
екологічної просвіти. І на сьогодні еко-курс – один із пріоритетних напрямків у діяльності бібліотечних закладів регіону, який
вимагає систематичності, послідовності, комплексного підходу,
нових, креативних форм роботи з користувачами. Бібліотечні заклади області досягли певних успіхів у інформаційній підтримці
екологічної просвіти серед населення. Аналіз звітів про роботу
бібліотек області за 2019 рік свідчить, що екологічній просвіті
приділяється досить багато уваги, жодна бібліотека не залишилась байдужою до цієї теми. Бібліотеки області стали центрами
екологічної культури, спілкування, обміну досвідом роботи, підвищення професійної кваліфікації, тут акумулюється інформація
і здійснюється її адресне розповсюдження.
Інноваційний підхід до організації роботи з екологічної просвіти населення дозволяє урізноманітнити діяльність бібліотек
області нестандартними, цікавими, інтерактивними заходами:
• екологічна акція «Земля – наш дім, і нам у ньому жити»
(Млинківська сільська бібліотека, Онуфріївський район);
• екологічний круїз «Різнобарвна планета» (Олександрівська
ЦРБ), «Зелені скарби планети» (Світловодська ЦМБ),
«Ця красива голуба планета» (Новгородківська ЦРБ),
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«Чарівність рідної землі» (Новоукраїнська ЦБ), «Земля –
наш дім» (Добрівська сільська бібліотека, Вільшанський
район), «Екологічні цікавинки» (Покровська бібліотека-філія №12, Гайворонський район);
• екологічний калейдоскоп «Планета Земля в небезпеці»
(Новоукраїнська ЦБ);
• еко-репортаж «Бачити Землю в цвітінні» (Вільшанська
міська бібліотека);
• екологічний
майданчик
«Екологічний
бумеранг»
(Новопразька бібліотека-філія, Олександрійський район);
• екологічний бумеранг «Сутінки цивілізації» (Шпаківська
сільська бібліотека, Новомиргородський район);
• еко-чаювання «Там, на заповідних стежинах» (Канівська
сільська бібліотека, Новомиргородський район);
• вечір-травник «Язик квітів» (Олександрівська ЦРБ);
• туристичний пікнік «Краса навколо нас» (Вікнинська
бібліотека-філія № 6, Гайворонський район);
• бліц-турнір «Зелена аптека» (Єлизаветградська селищна бібліотека, Олександрівський район);
• флаєр-акція «Збережемо первоцвіти» (Ганнівська сільська
бібліотека, Петрівський район);
• природознавча вітальня «Ця планета не тільки для нас, зупинімось – останній є шанс!» (Петроострівська сільська бібліотека, Новомиргородський район);
• скринька порад «Запах зілля з бабусиних долонь»
(Новомиргородська ЦРБ);
• віче-пам’ять «Чорне крило Чорнобиля» (Свірневська сільська бібліотека, Голованівський район), «Той “чорний” квітень не забути нам повік» (Новокураїнська ЦБ).
Пріоритетним напрямом діяльності бібліотечні працівники
обирають природоохоронну роботу. Саме практична діяльність
формує у користувачів відповідальне ставлення до природи. Акції
на природі дозволяють їм усвідомити необхідність бережливого
ставлення до навколишнього природного середовища, формують
патріотизм, прагнення берегти природу рідного краю. Були проведені такі природоохоронні заходи:
• екологічний десант «Життя без сміття» – прибирання селищного парку для відпочинку та дозвілля (Єлизаветградська
селищна бібліотека, Олександрівський район);
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• еко-акція «Природа просить порятунку. Екологічне обличчя
села» – прибирання території зеленої садиби в селі ГанноТребівка (Устинівський район);
• еко-школа на галявині «Жива душа – зелений дивосвіт»
(міська дитяча бібліотека, Новомиргородський район);
• еко-тур «Провулок Вишневий» (Кропивницька МЦБС, філія № 5);
• бібліотечний уїкенд «Квіткова рапсодія» (Павлиська селищна бібліотека, Онуфріївський район);
• еко-екскурсія «Заповідними стежками» (Голубієцька сільська бібліотека, Компаніївська ОТГ), «Краса рідної землі»
(Митрофанівська сільська бібліотека, Новгородківський район), «Мій рідний край – життя мого перлина» (Добрівська
сільська бібліотека, Новомиргородський район);
• бесіда на свіжому повітрі «Людино, збережи природу»
(Нововознесенська сільська бібліотека, Маловиськівський
район), «Цілющі скарби рослинного світу» (Вільхівська
сільська бібліотека, Благовіщенський район);
• флешмоб «Обійми дерево та скажи, що любиш», під час
якого учасники акції обіймали дерева (Митрофанівська
сільська бібліотека, Новгородківський район), «Trashtag
Challenge» закликає людей влаштовувати прибирання
сміття в різних місцях громадської території та викладати
світлини «до» і «після» прибирання з хештеком # trashtag
(Новоукраїнська ЦБ), «Ми за чисте довкілля. А ви...»
(Олександрівська ЦРБ);
• екологічна толока «За чисте довкілля» – прибирання території зеленої садиби в селі Павлівка (Світловодський
район).
Все частіше бібліотекарі стають ініціаторами практичних дій
щодо захисту навколишнього середовища, беруть участь у прибиранні та благоустрої майданчиків, засмічених зелених зон та
місць відпочинку. Звичне прибирання – це, насамперед, прояв екологічної активності кожного. Також працівники бібліотек
створюють естетично привабливий простір прибібліотечної території завдяки зеленим насадженням, квітковим клумбам, і цим
самим виховують у громади дбайливе ставлення до природи, залучаючи їх до суспільно-значимої діяльності.
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Дуже популярними в бібліотечній практиці є екологічні акції.
Досвідом проведення таких акцій може поділитись Вікнинська бібліотека-філія №6 Гайворонського району. Бібліотекарі філії організували та провели екологічну акцію «Естафета добрих справ»,
яку розпочали з прибирання та благоустрою території біля сільського храму. Під час акції бібліотекарі разом з активними користувачами прибрали торішнє опале листя, висадили квіти на клумбах, побілили бордюри. Продовженням акції стала робота, під час
якої учні старших класів Вікнинської середньої школи облаштували клумбу на прилеглій до книгозбірні території та висадили
багаторічні квіти й декоративні кущі. Головним декором клумби
став еко-тин. Бібліотекарі дитячої бібліотеки Помічнянської ОТГ
провели екологічну акцію «Веселковий світ дитинства» – разом з
дітьми висаджували квіти біля книгозбірні, створюючи композиції
«веселки». Підтримують ініціативу проведення екологічних акцій
і працівники центральної бібліотеки Новгородківського району.
Разом з користувачами вони прибрали прибібліотечну територію,
висадили квіти та побілили дерева. Не можна не звернути увагу
на екологічну акцію «Скажи пластику – НІ!» (Єлизаветградська
селищна бібліотека, Олександрівський район), спрямовану на те,
щоб мешканці селища Єлизаветградка дізналися якомога більше
про небезпеку від пластикової упаковки. В рамках акції було наведено лад в селищному парку для відпочинку та дозвілля.
Бібліотечна спільнота регіону залюбки долучається до екологічних проєктів, які формують екологічну культуру в громаді.
В рамках проєкту «Зелена бібліотека» працівники Кіровоградської
міської центральної бібліотеки разом з користувачами здійснили еко-подорож Озерною балкою, де провели з ними практичні
еко-навчання серед природних джерел та чудових краєвидів, показали та розповіли про рослини-забруднювачі довкілля під час
бесіди «Це треба знати: забруднювачі-довгожителі».
Цікавим є проєкт сміливих ідей для учнівської молоді «Відходи
– в доходи», який реалізують бібліотекарі Новоархангельської районної книгозбірні. Він включає цілий комплекс навчально-розважальних заходів: інтернет-подорожі «Сміттєвий континент»,
акції «Чим я можу допомогти природі», де підлітки на листочках
записували пропозиції і прикріпляли їх на символічному дереві.
Учасники заходу «Перевтілення» уявляли себе непотрібним предметом і пропонували ідеї, як його можна використати повторно;
– 92 –

з пластикових пляшок, паперу, коробок, компакт-дисків власноруч виготовляли різноманітні вироби.
Привертає увагу своєю багатогранністю екологічний проєкт
«Серце землі в наших руках» (Олександрівська районна бібліотека
для дорослих). В рамках реалізації проєкту працівники бібліотеки
проводили: навчально-ігрові презентації з екологічної тематики,
екскурсії, флешмоби, екологічні вечори, конкурси малюнків, практичні заняття з сортування сміття; виготовляли разом з користувачами бібліотеки рекламну продукцію. В рамках проєкту працювала
віртуальна служба «Інформаційний еконавігатор». У селищі відбулись декілька акцій зі збирання використаних батарейок під гаслом
«Здай батарейку, збережи довкілля». Всі охочі могли принести відпрацьовані батарейки та помістити їх до спеціального контейнера,
який знаходився в оформленому екологічному куточку бібліотеки.
Бібліотекарка Мар’янопільської сільської філії Новоукраїнської
ОТГ долучилась до реалізації проєкту «Зелене подвір’я своїми руками» та стала керівником групи «Зелений патруль». Вона спільно
з ініціативною групою Мар’янопільського НВК проводить заходи
з екологічного виховання учнівської молоді, зокрема по сортуванню та переробці сміття, збору коштів для закупівлі саджанців
дерев та чагарників для озеленення території села; активно долучилась до проведення конкурсу «Місцеві ініціативи для розвитку
громади», проєкту «Голос громади в місцевому самоврядуванні».
Нестандартним є соціоекологічний проєкт «Не ламай калину...»
Федіївської сільської бібліотеки (Бобринецький район). Мета проєкту – формування екологічної свідомості у громади села. У результаті реалізації проєкту на території села з’явився калиновий
куточок біля навчально-виховного закладу (бібліотекарі, вчителі та
учні висадили 10 кущів калини).
Діючим інструментом розвитку креативного мислення у працівників Світловодської районної бібліотеки стала багаторівнева
екологічна програма «Життя в стилі ЕКО: за нас ніхто планету
не врятує». В ході реалізації програми були розроблені та проведені ряд заходів: зустрічі з фахівцями-екологами, громадськими еко-активістами, екологічні години «Твоя Екодія Важлива!»,
«Дбаємо про чистоту планети разом», еко-поради, відео-презентації, конкурси, майстер-класи.
Серед масових форм роботи, які використовували майже всі
бібліотеки області, слід відзначити комплексні заходи, що були
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присвячені таким визначним екологічним датам: 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, пізнавальних та дозвіллєвих заходів. Цікаво відбувся екологічний всеобуч «Нас багато, а
Земля одна», бліц-турнір «Зелена аптека» (Єлизаветградська сільська бібліотека, Олександрівський район), цикл акцій «За життя
без сміття», «Батарейкам – утилізація», «Збережемо довкілля»
(Новгородківська ЦРБ). Досить інформативно та змістовно відбулися екологічно-інформаційні години «Давайте почуємо голос Землі»
(Новоархангельська ЦРБ), «Вчимося жити на Землі» (Мар’ївська
сільська бібліотека, Компаніївський район), «Екологічний бумеранг» (Новопразька бібліотека-філія, Олександрійський район). До
Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища працівники
Гайворонської ЦРБ оформили для користувачів квітковий вернісаж
«Таємнича сила квітів», на якому були представлені книги квіткової тематики та озвучені цікаві факти про них.
Популярністю серед відвідувачів бібліотек користуються заходи, присвячені Міжнародному дню котів (березень),
Міжнародному дню птахів (квітень), Всесвітньому дню тварин
(жовтень) та іншим святам. Наприклад, у сільській бібліотеці
Помічнянської ОТГ для учнівської молоді була проведена екологічна інформаційна година «Мій домашній чотирилапий друг».
В рамках заходу учасники ознайомилися з книжковою виставкою
«Про пухнастих і колючих», здійснили відеоподорож «Зоологічні
цікавинки»; бібліотекарка розповіла присутнім про історію появи свята, учні виступили з повідомленнями «Ми відповідальні за
тих, кого приручили», «Цікаві факти про тварин».
До Всесвітнього дня океанів (червень) у літературній вітальні
Петрівської ЦРБ проведено тематичне засідання «Океанів таємні
світи».
Як показує практика роботи бібліотек, читачі, особливо учнівська молодь, більше звертаються до літератури з екологічної тематики, коли в бібліотеці проходять квести, конкурси, вікторини,
ігри. Використання ігрових методів при проведенні масових за– 94 –

ходів допомагає формувати у юних користувачів цілісне бачення
всесвіту, навчає їх розумітися на проблемах навколишнього середовища. Екологічні ігри вчать дітей аналізувати, порівнювати,
мислити; стимулюють і розвивають кмітливість, увагу, пам’ять,
спостережливість. Найбільш популярними видами екологічних
ігор в бібліотеках стали еколого-природознавчі, еколого-пізнавальні, рухливі ігри з елементами квесту, сюжетно-рольові та рольові ігри.
Серед них заслуговують на увагу:
• еколого-природознавча гра «Ромашка» (Устинівська ЦРБ),
в ході якої учасники поринули в чарівну країну квітів, вчилися бережливому ставленню і любові до природи, рослинного світу, брали участь у вікторині «Чи знаєте Ви лікарські
рослини?»;
• екологічний брейн-ринг «Знай, люби, бережи» (Сабатинівська бібліотека-філія, Благовіщенський район);
• екологічний конкурс ерудитів «Хто кращий орнітолог»
(Митрофанівська сільська філія, Новгородківський район), присвячений Міжнародному дню птахів. До Міжнародного дня котів була проведена еколого-пізнавальна
гра «Все про котів» (Мар’янівська сільська бібліотека,
Новоархангельский район). Учні молодших класів у конкурсних завданнях дізналися багато цікавого про домашніх
улюбленців, їх породи, звички, секрети догляду. Дітлахи
проявили творчі здібності у створенні колажу та малюнків
з «котячої тематики», розширили та поглибили знання про
рослинний і тваринний світ. Учням старшої школи проявити творчу уяву й кмітливість допоміг рухливий екологічний
квест «Діти та природа» (Лозуватська сільська бібліотека,
Маловисківський район). Екологічний квест здійснювався
за чітким маршрутом – від зупинки до зупинки, на кожній з
яких учасники виконували завдання та отримували бали, а
після закінчення гри журі визначило команду-переможця.
Сучасна екологічна криза є свідченням кризи духовної, моральної. Тому не випадково у звітах окремих бібліотек наступна
тематика заходів посіла певне місце в роботі: взаємовідносини
між людиною і природою; відображення краси природи в творах
живопису і літератури; тварини, що мешкають поряд з людиною;
моє ставлення до випадків жорстокого поводження з тварина– 95 –

ми; улюблені рослини нашої родини тощо. Так, у Млинківській
сільській бібліотеці (Онуфріївський район) проведено круглий
стіл «Екологія та суспільство». Мета проведення заходу – привернути увагу громади до екологічних проблем регіону, підвищити екологічну свідомість та культуру населення, усвідомлення членами громади цінності та багатогранності довкілля.
Бібліотекарка Помічнянської сільської бібліотеки (Помічнянська
ОТГ) провела медіа-презентацію «Станьмо друзями природи» та
організувала тематичну виставку «Природа – наша мати, треба
її оберігати». Користувачі Світловодської бібліотеки-філії № 2 зустрілися на презентації літературно-художньої виставки «Чорна
трагедія на кольоровій землі». У Митрофанівській сільській філії
(Новгородківський район) був організований конкурс віршів «Ця
красива блакитна планета». У Новоархангельській районній бібліотеці бібліотекарка-бібліограф підготувала інформаційний колаж та огляд літературно-тематичної книжкової виставки «Котячі
сліди в літературі». Присутні мали змогу дізнатися багато цікавих
фактів з життя домашніх улюбленців, переглянути фото, пригадати пісні та вірші про тварин.
На сьогодні клуби за інтересами в бібліотеках – один із яскравих світових трендів. Інтернет зруйнував монополію книг і бібліотек на інформацію, проте виявив нову потребу – в живому
спілкуванні.
Члени читацького екологічного клубу «Дивосвіт» (Знам’янська
МРБ) разом з працівниками бібліотеки проводять бесіди «Жити
в гармонії з природою», «Планета в небезпеці»; літературні години «Природа в поезії», «Природа у міфах і легендах»; екологічні години «Жива душа – зелений дивосвіт», «Заповідними
стежками України». Засідання молодіжного екологічного клубу
«Співрозмовник» (Гайворонська ЦРБ) відбуваються у форматі екологічних прогулянок, віртуальних екологічних подорожей,
еколого-пізнавальних ігор та вікторин. Заслуговує на увагу і робота екологічного клубу «Юний натураліст» (Світловодська бібліотека-філія №7). В рамках роботи клубу проводяться потужні масові заходи: турнір ерудитів «Загадки природи», еко-вікенд
«Зелені скарби планети», екологічний інфокейс «Осінні акварелі».
Декілька років поспіль діє клуб спілкування «Охоронці природи»
(Луполівська сільська філія, Благовіщенський район), на базі якого проведено ряд заходів: бесіда-роздум «Хай вічно струмує чиста
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вода», година поезії «Природу треба берегти, вона в небезпеці»,
еко-вікторина «Птахи – наші друзі». Не залишились байдужими
до екологічних питань і слухачі громадської організації «Вища народна школа», які відвідують заняття на факультеті «Садова терапія», створеному у Голованівській районній бібліотеці.
У панорамі масової роботи бібліотек області накопичено
значний досвід використання різних бібліотечних форм роботи. Кожна бібліотека прагне до максимального розкриття змісту своїх ресурсів для користувачів. Важливу роль у популяризації екологічних знань продовжує відігравати виставкова
робота, а саме оформлення тематичних книжкових виставок,
екологічного календаря, експрес-виставок, виставок-запитань,
виставок-застережень, виставок-роздумів, виставок-діалогів,
виставок-вернісажів, виставок-подорожей, виставок-вікторин
за тематикою: «Наш дім – наша земля», «Чисте довкілля – здорова нація» (Бобринецька районна бібліотека), «Чистота довкілля – чистота душі» (Маловисківська районна бібліотека),
«Екологія – турбота спільна» (Благовіщенська районна бібліотека), «Збережемо землю для життя», «Екологія природи, екологія душі» (Новоукраїнська ЦБ), «Світ Джеральда Даррела»,
«Людина і природа: гармонія чи трагедія?» (Помічнянська ОТГ),
«Цілющі сили рідної природи» (Зибківська сільська бібліотека,
Онуфріївський район), «Збережемо планету зеленою, блакитною,
чистою» (Камбурліївська сільська бібліотека, Онуфріївський район), «Нехай Земля квітує всюди – природу збережемо, люди»
(Березівська сільська бібліотека, Устинівський район), «Охорона
природи – твій обов’язок» (Живанівська сільська бібліотека,
Компаніївська ОТГ), «Мальовничі куточки Кіровоградщини»
(Любомирська сільська бібліотека, Піщанобрідська ОТГ).
Розширити екологічні знання, дізнатися багато корисного допомагають екологічні фотовиставки, виставки творчих робіт, конкурси малюнків, які дають простір для творчості і фантазії. Такі
форми роботи є найбільш видовищними засобами в екологічній
просвіті населення. Так, гуртківці творчої майстерні Нерубайської
сільської бібліотеки (Новоархангельський район) організували мистецьку фотосушку «Птахи на крилах весну принесли»,
яка прикрасила стіни книгозбірні. До Міжнародного дня тварин
була організована фотовиставка «Світ тварин повинен жити»
(Кропивницька МЦБС, філія № 21). Виставку дитячих малюнків
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«Чорнобиль – загублений світ» було організовано в Приютівській
сільській бібліотеці Новоукраїнського району. Вразила розмаїттям виставка-експозиція «Від роси, від землі, від любові» вишитих бісером картин сільської майстрині (Розумівська сільська бібліотека, Олександрівський район).
Не можна не відзначити ще одну важливу складову екологічної просвіти – краєзнавчий аспект, адже природниче краєзнавство
забезпечує необхідний зв’язок глобальних національних і регіональних напрямків у вивченні сучасних проблем екології і охорони природи. У бібліотеках створені краєзнавчі картотеки, папки-дос’є: «Екологічний портрет Кіровоградщини», «Екологічні
акції району», «Екологічні новини: Що? Де?», «Екологічний моніторинг Кіровоградщини»; продовжується робота по редагуванню та поповненню краєзнавчих картотек за рубрикою «Екологія
Кіровоградщини». Тематичні папки «Наш край», «Екологічні
проблеми нашого краю» є майже в кожній сільській бібліотеці,
в них зібрані всі публікації про рідну місцевість, в тому числі й
інформація екологічного спрямування, вони безперервно поповнюються новими матеріалами з місцевих газет та журналів.
Серед масових заходів слід відмітити краєзнавчу екскурсію
«Моє село – столиця Лісостепу» (Бірківська сільська бібліотека, Олександрівський район), в ході якої учасники знайомилися
з екологічними перлинами малої Батьківщини. Екскурсія супроводжувалася читанням віршів, розмовою про красу рідного
краю та дбайливе ставлення до природи. Цікавим заходом став
творчий вечір-перформанс «Написано серцем» (Кропивницька
бібліотека-філія №18). Поетеса та художниця Галина Суржок
презентувала свої художні картини та поетичну добірку в альманасі «Гармонія». У своїх віршах авторка звертає увагу на різноманітність природи рідного краю, її мальовничу неповторність,
акцентує увагу на тому, що люди є частиною самої природи.
Користувачі Новоукраїнської районної бібліотеки мали змогу відвідати еколого-краєзнавчу виставку «Стежками рідного краю».
Чорнобильська трагедія назавжди закарбувалася в історії
нашої країни. Бібліотеки у своїй роботі продовжують звертатися до цієї теми. Слід зазначити, що всі бібліотеки області
організовували цикли заходів, присвячених Чорнобильській
трагедії: зустрічі з ліквідаторами аварії на ЧАЕС, уроки пам’яті, години скорботи, вечори-реквієми. Так, у Благовіщенській,
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Вільшанській, Гайворонській, Новгородківській, Петрівській районних бібліотеках відбулися зустрічі з ліквідаторами аварії на
Чорнобильській АЕС. Працівники Долинської районної бібліотеки організували екологічну годину пам’яті «Наш вічний біль –
Чорнобиль». Бібліотекарка Копенкуватської сільської бібліотеки
(Новоархангельський район) провела урок-реквієм «Поріс чорнобилем Чорнобиль – бідою нашою поріс», активними учасниками якого стали вчителі та учнівська молодь. У Живанівській
сільській бібліотеці Компаніївської ОТГ було проведено годину
скорботи зі слайд-презентацією «Чорна спадщина Чорнобиля»,
у Березівській сільській бібліотеці (Смолінська ОТГ) – інформаційну годину «Чорнобиль – рана землі». В Успенській сільській
бібліотеці (Онуфріївський район) відбувся віртуальний екскурс
«Земля загублених подій».
Формування фонду екологічної літератури та його вивчення є одним із важливих напрямків діяльності бібліотек області.
Особливу увагу працівники приділяють розкриттю книжкового
фонду й пропонують читачам документи та матеріали екологічного спрямування. Активно популяризується література, що висвітлює питання теоретичних основ екології, стану соціально-екологічних проблем у світі, Україні, регіонах; розповідає про методи
збереження природи та природоохоронні заходи, ознайомлює з видовим різноманіттям тваринного і рослинного світу. У бібліотеках
до уваги користувачів були представлені різноманітні виставки:
тематичні книжкові виставки «Увага: природа чарівна», «Земля –
наш дім» (Помічнянська сільська бібліотека Помічнянської ОТГ),
виставки-огляди «Книга. Природа. Екологія» (Благовіщенська
районна бібліотека), «Земля – як середовище життя» (Млинська
сільська бібліотека, Онуфріївський район), книжково ілюстровані
виставки «Квіти – усмішка природи» (Куцівська сільська бібліотека, Новгородківський район), «Краса рідної землі» (Рибчинська
сільська бібліотека, Новгородківський район), виставки-нагадування «Зупинись, людино, земля в нас одна» (Дмитрівська сільська бібліотека Дмитрівської ОТГ), «І все перекреслив урановий
атом» (Світловодська бібліотека-філія №8), виставка-застереження «Зелений світ у небезпеці!» (Петрівська районна бібліотека),
виставка-заклик «Нехай чорнобильська біда остання буде на землі!» (Виноградівська сільська бібліотека, Компаніївський район),
виставка-інсталяція «Комора здоров’я» (Новоукраїнська ЦБ).
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Популяризувати книги шляхом проведення екскурсій запропонували бібліотекарі Кропивницької бібліотеки-філії №5, які спільно
з членами краєзнавчо-пошукового клубу «Кущівські дослідники»
здійснили еко-тур вулицями мікрорайону «Кущівка». Протягом
усього маршруту ведуча-екскурсовод звертала увагу учасників на
екологічні проблеми, які турбують місцевих жителів.
Слід зазначити, що бібліотеки мають обмежені фінансові можливості, які не дають в повному обсязі поповнювати бібліотечні
фонди новою літературою екологічного спрямування і передплачувати достатню кількість цікавих для громади періодичних видань. Бібліотеки області отримують незначну кількість періодики екологічної тематики: газети – «Зелена планета», «Природа і
суспільство», «Земля моя годувальниця»; журнали – «Колосок»,
«Землевпорядний вісник», так як перевага у передплаті періодики надається місцевим виданням та виданням інформаційно-розважального характеру.
Бібліотеці, як організатору читання, належить чільне місце в
екологічному просвітництві громади не тільки шляхом популяризації друкованих видань, а й шляхом використання інтернет-ресурсів природничої тематики, надання інформаційно-довідкових
послуг. Зацікавленість у читачів викликають яскраві та пізнавальні
відеопрезентації, відеоролики, слайд-шоу, які створюють бібліотекарі та використовують у своїй роботі під час проведення масових
заходів. Так, Новгородківська центральна районна бібліотека підготувала захоплюючу Інтернет-подорож «Топ десятка екологічно
найчистіших країн світу», основний девіз якої – «Збережемо довкілля! Збережемо природу! Збережемо своє життя!». Відвідувачі
сільської бібліотеки Помічнянської ОТГ мали змогу переглянути
відеоролик «Нехай земля квітує всюди». «Ода героям Чорнобиля» –
відеоролик під такою назвою переглянули користувачі Долинської
районної бібліотеки. Слайд-шоу «Чисте довкілля – здорове покоління» підготували працівники Вільшанської районної бібліотеки.
У довідковому апараті переважної більшості бібліотек виділені тематичні рубрики: «екологічні проблеми Кіровоградщини», «заповідні місця рідного краю», «екологія і наш край». Оперативному
пошуку необхідної інформації та ефективному обслуговуванню
користувачів, розкриттю бібліотечних фондів сприяє постійна
робота з удосконалення довідково-бібліографічного апарату, який
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містить довідкові видання, систематичні каталоги та систематичні
картотеки статей.
З появою комп’ютерної техніки покращилася якість і збільшилася кількість бібліотечної друкованої продукції екологічного
змісту: буклети, дайджести, листівки, закладки, афіші та ін. Як
приклад – інформаційний буклет «Подбай про природу – сортуй
відходи» (Кропивницька районна бібліотека). Буклет доповнений
cвітлинами, рекомендаційним списком літератури та адресами
сайтів з інтернету. Таким чином, колектив бібліотеки привертає
увагу населення до відповідального поводження зі сміттям.
Позитивним зрушенням в діяльності бібліотек з екологічної просвіти населення є активне співробітництво із місцевими
ЗМІ. До бібліотек, для яких така співпраця є необхідною складовою популяризації бібліотечних ресурсів, можна віднести такі:
Знам’янська МЦБС, Кропивницька МЦБС, Олександрійська
МЦБС, Світловодська МЦБС, бібліотеки Голованівського району.
У діяльності книгозбірень області важливе місце займає методична робота. Бібліотекарі приділяють багато уваги навчанню,
для них постійно проводяться семінари, тренінги, майстер-класи,
їм надаються методичні поради, консультації, на яких вони обмінюються позитивним досвідом, креативними ідеями, цікавими
напрацюваннями, аналізують роботу і підводять її підсумки.
Щоб привернути увагу громади до екологічних проблем та ознайомити бібліотекарів з новими, більш сучасними формами проведення заходів екологічного спрямування, на базі Кропивницької
бібліотеки-філії №9 відбувся майстер-клас «Інноваційні підходи
до краєзнавчої діяльності», в якому взяли участь працівники книгозбірень МЦБС міста Кропивницького. Програма заходу містила
огляд традиційних та нових форм краєзнавчо-екологічної роботи,
особливо ігрових форм екологічного краєзнавства, які поєднують інтелектуальну складову із фізичним навантаженням: геокешинг, геотатінг та геокрос. А щоб на практиці показати, як використовувати такі ігрові форми, працівники бібліотеки-філії № 9
разом з відділом інноваційно-методичної роботи ЦМБ провели
для учасників заходу геокешинг. Це пошук схованок або розв’язування загадок з використанням GPS, де команди, виконавши
завдання, отримували координати наступного сховку. Учасники
майстер-класу познайомилися з місцевими краєзнавцями-дослідниками – Сергієм Колесником та Леонідом Богацьким.
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У напрямку екологічної просвіти бібліотеками проводилися
такі організаційно-методичні заходи:
• районні семінари-практикуми «Краєзнавчо-екологічний
туризм у бібліотечному форматі» (Новгородківська ЦРБ,
Новомиргородська ЦРБ);
• методичні заняття «Використання в роботі інноваційних форм і методів популяризації екологічних знань»
(Голованівська ЦРБ).
Благовіщенська ЦРБ розробила методичні рекомендації
«Бібліотека на допомогу популяризації екологічних та природоохоронних знань». Методисти центральних районних та міських
бібліотек здійснювали виїзди до бібліотек з метою надання методичної та практичної допомоги.
Проаналізувавши роботу бібліотек з екологічної просвіти, можна зробити висновок, що в бібліотеках області створена цілісна система екологічної освіти населення, йде постійний пошук ефективних форм, які відповідали б очікуванням читачів, несли пізнавальну
інформацію, були б видовищними, емоційними, а головне – корисними. Бібліотечні працівники досить плідно працюють у напрямку
екологічного виховання як користувачів бібліотеки, так і населення
регіону загалом. Більшість бібліотек області урізноманітнили свою
масову діяльність цікавими формами роботи та нестандартними
підходами до неї. З метою ще більшої популяризації еколого-просвітницької діяльності бібліотеки тісно співпрацюють з органами
місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями регіонів, навчальними закладами, лікарнями, еко-волонтерами, засобами
масової інформації; активно впроваджують новітні технології, використовують інтернет, здійснюють видавничу діяльність та інше.
Протягом багатьох років роботу з еколого-просвітницької діяльності на високому рівні проводять бібліотеки Кропивницької МЦБС,
Світловодської МЦБС, Олександрійської РЦБС, Благовіщенського,
Новоархангельського, Новомиргородського, Новоукраїнського,
Олександрівського районів.
На достатньому рівні ведеться робота у бібліотеках Бобринецького, Добровеличківського, Долинського, Компаніївського,
Маловисківського, Петрівського районів. На низькому рівні відображається робота з екологічної тематики у звітах бібліотек новостворених ОТГ.
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Однак у роботі бібліотек області в напрямку екологічної просвіти є як позитивні зрушення, так і певні недоліки, а саме:
• застаріла матеріально-технічна база бібліотек;
• обмежене фінансування на нову літературу екологічної тематики;
• відсутність передплати екологічних періодичних видань;
• не налагоджено систематичне індивідуальне та групове інформування;
• не всі бібліотеки співпрацюють з місцевою владою, громадськими організаціями екологічного спрямування, еко-волонтерами, засобами масової інформації (ЗМІ);
• відсутність аналітичної роботи з еколого-просвітницької
діяльності.
З метою удосконалення еколого-просвітницької діяльності бібліотек області рекомендується:
• у звітах (переважно новоутворених ОТГ) окремим блоком
висвітлювати роботу з екологічного напрямку;
• звернути особливу увагу на формування документальних
фондів, в т.ч. передплату періодичних видань з екологічної
тематики шляхом залучення спонсорських коштів;
• координувати питання передплати періодичних видань в
межах міста, районного центру з метою забезпечення різноманітності та уникнення дублювань;
• впроваджувати написання проєктів з екологічної тематики;
• звернути увагу на координацію роботи з державними і громадськими організаціями, працівниками правоохоронних
органів, навчальними закладами, природолюбами;
• здійснювати систематичне індивідуальне інформування
керівників і провідних спеціалістів державних та громадських екологічних структур регіону;
• проводити соціологічні дослідження (анкетування, інтерв’ювання, аналітичні аналізи);
• звернути увагу на проведення інтелектуально-ігрових
квестів;
• проводити майстер-класи;
• створювати фотозони з екоатрибутикою;
• рекламувати і поширювати інформацію про заходи екологічної тематики серед користувачів соціальних мереж
Facebook і Instagram;
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• враховувати в еколого-просвітницькій роботі кращі напрацювання бібліотек України.
Сьогодні екологічні знання та екологічна культура мають бути
невід’ємною частиною свідомості всебічно розвиненої людини
і досягти цього можна лише завдяки наполегливій просвітницько-виховній роботі.
Тож перед бібліотеками нашої області і надалі стоїть завдання
формування екологічної культури читачів, виховання любові до
природи, готовності берегти і примножувати її багатства. Як радять давньокитайські філософи, – розраховуєш на рік – саджай
рис, розраховуєш на 10 років – саджай дерево, розраховуєш на 100
років – освічуй людей. Тому завдання бібліотек Кіровоградщини –
дивитися в майбутнє, виховувати екологічно грамотне покоління.

Узагальнення даних відділів про наявність у
фондах ОУНБ ім. Д.І. Чижевського книг з дарчими
написами та автографами:
Результати соціологічного дослідження
Марія Охріменко,
головний бібліотекар
науково-методичного відділу
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Серед пам’яток історії та культури, які кожне покоління, одержавши у спадок від попереднього, повинно зберегти й передати
майбутнім, особливе місце належить книгам, які є не тільки продукцією друку.
Книжкові пам’ятки – це не тільки витвори друку, це ще джерела для вивчення розвитку науки і культури.
У фондах ОУНБ ім. Д.І. Чижевського є чимало цінних видань,
та серед них є такі, які вже не можна назвати тиражними, вони унікальні. Особливими їх роблять автографи авторів та дарчі написи.
Автографи на книгах є історичними документами, що несуть
важливу біографічну та книгознавчу інформацію, завдяки чому
книга набуває літературно-історичної та культурної цінності.
Фактично автограф – не просто авторський підпис. Підписана
книга немов зближує нас з автором, робить його текст більш осо– 104 –

бистим. Той факт, що автор тримав цю книгу, виділяє її з мільйона
інших видань і робить безцінною. Автографи – цікавий для дослідників, любителів історії та літератури світ людських взаємин,
багатий матеріал для вивчення особистості тих, хто ці автографи
дарував і тих, кому вони адресовані.
Книги з дарчими написами постійно поповнюють фонди бібліотеки. Це видання, подаровані авторами після презентацій
книг, зустрічей майстрів слова з різними категоріями користувачів, засідань краєзнавчих студій. Ці книги є своєрідним літописом часу, який бібліотека зберігає для сьогоднішніх і майбутніх
користувачів.
Основними завданнями вивчення автографів та дарчих написів
є визначення їх походження, місця знаходження, аналіз характеру
записів.
Об’єктом даного дослідження стали автографи та дарчі написи
у фондах відділів ОУНБ ім. Д.І. Чижевського.
У дослідженні взяли участь 8 відділів бібліотеки:
• відділ абонементу;
• відділ зберігання та реставрації бібліотечних фондів;
• відділ мистецтв;
• відділ документів із економічних, технічних та природничих наук;
• відділ рідкісних і цінних видань;
• відділ обслуговування користувачів;
• відділ документів з медицини та охорони здоров’я;
• відділ краєзнавства.
Слід зазначити, що загальний книжковий фонд бібліотеки на
1 січня 2020 року становить 790280 прим., а книжковий фонд відділів, які взяли участь у дослідженні – 744781 прим. (94,2%) від
загального фонду.
У ході дослідження було переглянуто 86612 прим., що складає
11% від загального фонду бібліотеки та 12% від книжкового фонду відділів, які взяли в ньому участь.
Як свідчить аналіз дослідження, 5 відділів (краєзнавства, обслуговування користувачів, документів медицини та охорони здоров’я, документів із економічних та технічних наук) переглянули весь свій наявний фонд на предмет виявлення автографів та
дарчих написів, інші відділи – значно менше, а саме у відсотках:
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зберігання та реставрації фондів – 3%, мистецтв – 35%, рідкісних
і цінних видань – 53%.
Відповідно аналізу даних дослідження кількість книг з дарчими написами та автографами у всіх відділах бібліотеки складає
2785 прим., що становить 4% від загальної кількості перевірених
книг (86612 прим.) (Див. табл. №1).
Написи на книгах, які знаходяться у відділах бібліотеки, можна розподілити за такими типами:
• власноручний підпис автора, власника книги, що свідчить
про належність йому даного примірника;
• власноручний підпис власника книги із зазначенням його
прізвища;
• дарчий напис однієї особи другій з підписом (або без підпису) та датою;
• дарчі написи від благодійних та інших організацій бібліотеці.
Таблиця №1
Назва
відділу
Абонемент
Відділ зберігання та
реставрації
фондів
Відділ мистецтв
Відділ
документів
із економічних,
технічних
та природничих наук
Відділ
рідкісних
і цінних
видань
Відділ краєзнавства

Загальний
фонд відділу
станом на
1.01.2020 р.
примірників
28542

Фактично переглянули
прим.

660041

20000

3

847

0,2

11721

4100

35

5

0,05

4965

4965

100

27

0,5

21977

11500

53

215

1,0

3957

3957

100

450

11,3

28542
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Кількість
% від
книг з авфак% тографами тично
та дарчими переглянаписами
нут.
100
86
0,3

Назва
відділу
Відділ обслуговування користувачів
Відділ
документів
з медицини
та охорони
здоров’я
Всього

Загальний
фонд відділу
станом на
1.01.2020 р.
примірників

Фактично переглянули
прим.

Кількість
% від
книг з авфактографами тично
та дарчими переглянаписами
нут.

%

10687

10687

100

1140

10,7

2861

2861

100

15

0,5

744751

86612

12

2785

4,0

Найбільший відсоток (11,3%) книг від загального фонду відділу з дарчими написами та автографами знаходиться у відділі
краєзнавства, найменший – у відділі абонементу (0,3%).
До першого типу належать автографи з особистим підписом
власника книги. Таких у всіх відділах бібліотеки нараховується
1112 прим., що дорівнює 39,9% від загальної кількості книг з дарчими написами та автографами. Вони містять інформацію про належність книги до бібліотеки власника або про користування ним
цією книгою. Серед них можна назвати книги відділу абонементу з автографами видатних українських письменників: «Вовча
ферма» Володимира Яворівського, «Кров – свята» Володимира
Шовкошитного, «Аптекар» Юрія Винничука, «Забудь-річка»
Братів Капранових тощо.
Є тут і твори, автори яких наразі живуть за кордоном, але народилися і зростали в нашому місті, а саме: поетична збірка Єфима
Авруцького з Німеччини «Мои пятилетние сверстники», двотомник пригодницького жанру А. Тарасова «Тайны «Фрау Марии»
та інші.
Письменники міста Кропивницького дарують відділу абонементу свої книги, зокрема: Ірина Хоменко – поетичну збірку
«Лист бумаги», Олексій Корепанов – фантастичний роман «Эхо
горного храма», Антоніна Корінь – поетичну збірку «Віку мого
день», Володимир Шурапов – книгу поезій «Ти за мене, любове,
молись».
Всього у відділі абонементу книг з автографами авторів нараховується 66 прим. Найбільш запитуваними серед книг з ав– 107 –

тографами, що видавались по 20-30 разів, виявились, як визначили працівники абонементу, наступні твори: «Вовча ферма»
В. Яворівського, «Забудь-річка» братів Капранових, «Будинок з
химерами В. Панченка».
Працівниками відділу зберігання та реставрації бібліотечних фондів було переглянуто 20000 прим. книг (3% від загального фонду відділу) української художньої літератури, серед
яких виявлено 313 прим. (1,5%) книг з автографами авторів.
Є книги з автографами таких відомих письменників, як Платон
Воронько, Іван Драч, Василь Козаченко, Юрій Покальчук та сучасних авторів: Ірен Роздобудько, Михайла Слабошпицького,
Володимира Яворівського, Григорія Гусейнова, Олександра
Жовни, Володимира Базилевського.
У відділі рідкісних та цінних видань робота по вивченню автографів проводиться постійно. Бібліографічні описи БД «Реєстр»
поповнюються в розділі «Автограф». Повністю опрацьовано
фонд колекції Ільїна і частково – фонд відділу, виявлено 215 власницьких написів.
Серед найцікавіших – автографи наших видатних земляків:
Миколи Бракера, Інни Косовської, Дмитра Горшкова, Василя
Харцієва.
Окрасою колекції є книги з автографами:
• Пантелеймона Куліша (Кулиш, Пантелеймон Александрович
(один из лидеров украинофильства, поэт, прозаик, фольклорист и этнограф, переводчик, критик, редактор, историк, издатель. Автор концепции «хуторской философии». ; 18191897). История воссоединения Руси [Текст] / Пантелеймон
Кулиш. – СПб. : Тип. т-ва «Общественная Польза», 1874);
• Петра Могили (Триодь цветная. Триодион сиесть Трипеснец
святой великой Пятидесятницы [Text] : Пентикостарион,
еже есть Пятидесятница нареченный. – К. : Тип. КиевоПечерской Лавры, 1631. – [22],828 с.);
• протоієрея Іоана Сергієва, (Сергиев, Иоан Ильич (священник Русской православной церкви, митрофорный протоиерей; настоятель Андреевского собора в Кронштадте;
член Святейшего правительствующего синода с 1906 года;
«вдохновитель создания и почётный член» Союза русского
народа ; 1829-1909). Беседы говоренные в Кронштадском
Андреевском соборе протоиереем Иоанном Сергиевым
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[Текст] / И. И. Сергиев,. – 2-е изд. – Кронштадт : Тип.
«Кронштадского вестника», 1886. – 178 с. : 1 л. порт. –
Библиогр. в подстроч. примеч.
Найбільший відсоток книг з автографами автора – 96%
(432 прим.) від фонду книг з автографами знаходиться у відділі
краєзнавства.
Протягом багатьох років залишали автографи та дарчі написи на примірниках своїх книг відомі прозаїки, поети, драматурги, критики, вчені, літературознавці нашого краю, серед
яких: В. Гончаренко, М. Смоленчук, В. Погрібний, Л. Куценко,
В. Панченко, Ю. Гладир.
Слід зазначити, що деякі автографи не обмежуються тільки
підписом або прізвищем. Так, В. Панченко у своїй книжці «Небо
Левка Мацієвича» залишив такий напис: «Улюбленій бібліотеці –
на згадку. Завжди пам’ятатиму час, проведений тут за книжками і
з друзями»; Л. Куценко у книзі «Dominus Маланюк: тло і постать»
написав: «Найсвоїшій бібліотеці на цілій планеті. Цілком щиро.
Житель планети Л. Куценко»; поетеса І. Небеленчук у своїй збірці
«Життя поділене навпіл» залишила напис: «Відділу краєзнавства із
вдячністю про зустріч. Із вірою у прийдешність мирного світанку».
Всі книги з автографами в цьому відділі різні за жанрами, серед них 180 примірників поетичних творів, 80 – прозових, 60 –
історичних та краєзнавчих, 50 – літературознавчого спрямування,
20 – з питань мистецтва.
Протягом 2019 року працівники відділу обслуговування користувачів досліджували книги з автографами та дарчими написами, представлені у фонді відділу.
Були досліджені книги з колекцій Василя Бондаря (335 прим.),
Світлани Барабаш (25 прим.), Володимира Панченка (109 прим.),
Канадсько-українського бібліотечного центру (331 прим.), а також
книги основного фонду сектору гуманітарних наук (298 прим.) та
суспільно-політичних наук (34 прим.).
Всі книги з автографами та дарчими написами було класифіковано за такими галузями знань: історія, педагогіка, мистецтво,
філологія, філософія, мовознавство, художня література, літературознавство, психологія. Книги також порахували за розділами,
представленими у фонді відділу; їх кількість становить відповідно (примірників):
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історія – 189
релігієзнавство – 5
філософія – 11
мистецтво – 26
філологія – 227
художня література – 659
правознавство – 6
педагогіка – 10
психологія – 4
література ЦЄІ – 3
Всього було виявлено 1140 прим. книг з автографами та дарчими написами, що складає 10,7% від загальної кількості фонду
відділу, з них 103 прим. (9%) – з автографами автора.
Що стосується колекцій, то слід зазначити, що в колекціях
Василя Бондаря та Володимира Панченка в переважній більшості
книги з дарчими написами як самого автора, так і подаровані їм
особисто, є серед них і книги з екслібрисами.
Всі книги з колекції Світлани Барабаш – з екслібрисами: штамп
синього кольору із зображенням книги у верхньому лівому кутку
та написом «Особиста бібліотека Світлани Барабаш».
Книги з екслібрисами зустрічаються і в основних фондах сектору гуманітарних наук та суспільно-політичних наук.
У книжковому фонді відділу документів з економічних, технічних та природничих наук всього виявлено 27 примірників
книг з дарчими написами та автографами, що дорівнює 0,5% від
загальної кількості фонду відділу. Із них 24 примірники книг з
автографами авторів подаровані здебільшого під час презентацій.
Є і досить відомі автори, наприклад, Андрій Яремович Новак –
кандидат економічних наук, політолог, громадський діяч, автор
книги «Як підняти українську економіку», залишив такий автограф: «Відділу з питань економічних, виробничих та природничих наук з нагоди творчої зустрічі від автора».
Інші 3 примірника – від благодійних фондів.
Відділ мистецтв нараховує 11721 прим. загального фонду. Під
час дослідження було перевірено 4100 прим. (35%) за такими
предметними рубриками: архітектура, живопис, народне вбрання, мистецька освіта, музика.
Слід зазначити, що серед такої кількості фонду було знайдено
лише 5 прим. книг з автографами авторів, що складає 1% від перевіреного фонду відділу. Майже всі автографи зроблені кульковими ручками синього кольору. Здебільшого вони містять текст з
написами «відділу мистецтв», «читачам бібліотеки», «областной
библиотеке им. Д. Чижевского».
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Один з автографів зроблено на друкованому листі з міркуваннями про значення книги.
У вересні 2018 року в бібліотеці відкрився «Відділ документів
з питань медицини та охорони здоров’я». На 1 січня 2020 року
фонд відділу складав 2861 прим. Виявлено 15 прим. з дарчими
написами та автографами, що дорівнює 0,5% від загальної кількості фонду відділу. Переважна частина (13 прим.) – з автографами авторів.
Привертають увагу книги: «Медицина катастроф» з автографом співавтора Сидоренка Петра Івановича, ректора Донецького
медичного університету, а також «Сторінки медицини» з автографом автора Констянтина Чупрія.
Слід зазначити, що книга Констянтина Чупрія присвячена
125-річчю заснування першого медичного закладу у м. Мала Виска,
у ній розглядається історичний період з 1750 року і до наших днів.
Другу групу автографів складають написи власників книг, які
засвідчують факт передачі книги іншою особою. Таких написів
переважна більшість – 1637 (59%) від загальної кількості книг з
автографами та дарчими написами.
Як свідчить дослідження, книги з такими написами знаходяться у відділах: абонементу, зберігання та реставрації фондів, краєзнавства, обслуговування користувачів, документів медицини та
охорони здоров’я.
Таблиця №2
Назва
відділу

Абонемент
Відділ зберігання та
реставрації
фондів
Відділ
мистецтв

КільЗагальна
кість
кількість
книг з
книг з
автограавтографами
фом
авторів

%

Автографи
власника
%
книги,
але не
автора

Дарчі
написи від
організацій

%

86

66

77

20

23

-

-

847

254

30

577

66

16

2

5

5

100

-

-

-

-
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Назва
відділу
Відділ
документів
із економічних,
технічних
та природничих наук
Відділ
рідкісних
і цінних
видань
Відділ
краєзнавства
Відділ
обслуговування
користувачів
Відділ
документів
з питань
медицини
та охорони
здоров’я
Всього

КільЗагальна
кість
кількість
книг з
книг з
автограавтографами
фом
авторів

%

Автографи
власника
%
книги,
але не
автора

Дарчі
написи від
організацій

%

3

11

27

24

89

-

-

215

215

100

-

-

450

432

96

18

4

-

-

1140

103

9

1021

88

16

3

15

13

87

1

13

1

7

2785

1112

39,9

1637

59

36

1,1

-

Так, у фонді відділу абонементу таких книг – 20 прим. (23% від
кількості книг з автографами). Здебільшого, це книги з особистих
бібліотек: Валентини Козлової – Володимир Шурапов «Штрихи
років», Олег Бабенко «Пишемо твір з української літератури», навчальні посібники з екології; Володимира Панченка – літературна
праця про В. Винниченка «Будинок з химерами»; поетична збірка
Володимира Бровченка «Мала Виска. Степова книга» та інші.
Відділ зберігання та реставрації фондів має переважну більшість таких книг – 577 прим. (66%). Серед них книги
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В. Яворівського, В. Базилевського, М. Смоленчука, В. Бондаря,
А. Корінь.
У фонді відділу краєзнавства зберігається 18 прим. книг, подарованих не авторами. Так, наприклад, книгу віршів Віктора
Ганоцького подарувала бібліотеці його дружина Наталя Ганоцька,
вірші Бориса Березняка подаровані сестрою поета Тетяною
Березняк, книгу Євгена Маланюка «Малоросійство» подарував
письменник Володимир Шовкошитний.
За результатами дослідження найбільша кількість таких книг
знаходиться у фондах відділу обслуговування користувачів –
1021 прим. (88%).
Переважно, це книги канадсько-українського бібліотечного центру, приватних колекцій Василя Бондаря, Володимира
Панченка. Вони зберігаються у фондах сектору гуманітарних
наук – 185 прим., та суспільно-політичних наук – 34 прим.
У фондах бібліотеки є книги, подаровані різними установами: 36 прим. (1,1%), згідно дослідження. Так, у відділі документів з економічних, технічних та природничих наук є книга Павла
Гайдуцького «Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні», подарована благодійною організацією «Інститут стратегічних оцінок».
Відділ обслуговування користувачів має у своїх фондах подарунки бібліотеці від благодійного фонду «Сейбр-Світло»,
Міжнародного Благодійного фонду «Україна 3000», благодійного
фонду ім. І.Г. Лозового, Служби безпеки України та інших організацій загальною кількістю 16 прим.
Книги з автографами та дарчими написами продовжують надходити до бібліотеки, тому робота по їх виявленню триватиме і
надалі з метою ефективного збереження книжкових пам’яток для
майбутніх поколінь.
Слід зазначити, що працівниками бібліотеки було проведено
ретельну роботу по виявленню у фондах відділів книг з автографами та дарчими написами:
• у дослідженні взяли участь 8 відділів ОУНБ ім. Д.І. Чижевського;
• для виявлення книг з дарчими написами та автографами
працівниками відділів було перевірено 86612 прим. документів, що складає 12% від загального фонду відділів;
• 5 відділів (63%) переглянули весь наявний фонд: абонемент, відділ документів з економічних, технічних та при– 113 –

родничих наук, відділ краєзнавства, відділ обслуговування
користувачів, відділ документів з питань медицини та охорони здоров’я;
• кількість виявлених книг з автографами та дарчими написами у всіх відділах складає 2785 прим., що дорівнює 4% перевірених документів;
• найбільший відсоток (11,3%) книг від загального фонду
відділу з дарчими написами та автографами знаходиться
у відділі краєзнавства, найменший – відділі абонементу
(0,3%);
• виявлено такі типи автографів: власноручний підпис автора, власника книги – 1112 прим. (39,9%); власника книги,
але не автора – 1637 прим. (59%); дарчі написи від різних
організацій – 36 прим. (1,1%);
• серед автографів, зроблених власноруч авторами книг, є написи відомих письменників: Платона Воронька, Івана Драча,
Ірен Роздобудько, Михайла Слабошпицького, Володимира
Яворівського, Олександра Жовни, Володимира Панченка,
Володимира Шовкошитного, Миколи Смоленчука, Віктора
Погрібного та інших.
З метою популяризації серед користувачів інформаційних ресурсів, що є предметом дослідження, рекомендуємо у відділах
бібліотеки оформлювати книжкові виставки за такими назвами:
«Книжковий калейдоскоп «Автограф на згадку», «Книжки з особистих бібліотек», «Імена, які ми відкрили для себе», «Книжковий
вернісаж від автора», «Книги наших користувачів», «Бібліотеці з
любов’ю».
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Прямуємо разом: з досвіду роботи бібліотек області
з євроінтеграції:
Аналітична довідка за звітами бібліотек області за 2019 рік
Ірина Рєзнік,
завідувач відділу
обслуговування користувачів
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Україна сьогодні намагається наблизитися до європейських
стандартів. Для цього потрібно вивчати та запроваджувати корисний досвід європейських країн, а також активно переходити
на нові методи роботи у різних сферах життєдіяльності країни.
У співпраці з офіційними органами Євросоюзу Україна розпочала роботу з формування сучасної культурної політики у сфері
євроінтеграції. На державному рівні вже схвалено такі міжнародні документи: Європейську культурну конвенцію; Конвенцію
про охорону культурної, археологічної, архітектурної спадщини
Європи; Конвенцію ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження тощо.
Прийняття цих міжнарожних документів – лише початок євроінтеграційних рухів в українському культурному просторі.
Потенціал, який європейське суспільство визнає за культурою,
надає можливості для втілення багатьох інновацій, у тому числі і
в бібліотечній сфері.
На початку 2016 року Кабінет Міністрів України ухвалив
Стратегію розвитку бібліотечної справи на період до 2025 р.
«Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку
України», в якій пріоритетним завданням діяльності бібліотек визначено «дотримання європейських цінностей, інтеграцію в європейське співтовариство, підвищення якості життя; рівний доступ
до інформації, знань і культурного надбання» (https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/219-2016-р).
Бібліотеки з їх диференціацією щодо обслуговування користувачів розробляють та впроваджують проєкти, проводять різноманітні заходи, розвивають творче партнерство з громадськими
організаціями та ЗМІ. Проте втілення багатьох інновацій ускладнюється без оновлення інформаційних ресурсів, активного впровадження нових технологій та зміцнення матеріально-технічної
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бази книгозбірень, хоча бібліотекарі намагаються брати участь у
процесах євроінтеграції країни. Працівники книгозбірень кваліфіковано:
 надають вільний доступ до інформаційних ресурсів про
Європейський союз;
 забезпечують використання матеріалів інформаційних центрів та пунктів під час навчального процесу учнів та студентської молоді;
 здійснюють обмін інформацією із закладами освіти, громадськими організаціями;
 допомагають користувачам під час пошуку необхідної інформації про ЄС та євроінтеграцію України;
 популяризують європейські цінності та традиції серед місцевого населення під час проведення інформаційних та
культурно-просвітницьких заходів.
Джерелами для аналізу діяльності бібліотек в євроінтеграційному аспекті є річні звіти про роботу ЦБС, ЦМБС, районних та
сільських бібліотек Кіровоградської області.
Згідно даних річних звітів (всього проаналізовано 33 звіти)
упродовж 2019 року інформаційними пунктами при бібліотеках у
13 районах області було проведено 157 заходів даної тематики та
оформлено понад 100 книжкових виставок.
Протягом 2019 року при ЦБС, ЦМБС, районних та сільських
бібліотеках Кіровоградської області продовжують свою роботу
центри, пункти та куточки європейської інформації, які надають
громадянам такі послуги:
 доступ усім зацікавленим до інформаційних ресурсів інституцій Європейського Союзу та інших європейських організацій;
 консультації та допомогу користувачам у пошуку необхідної інформації;
 залучення громадян до участі в інформаційних та культурно-просвітницьких заходах з просування ідеї євроінтеграції
України.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності бібліотек упродовж 2019 року стало підвищення обізнаності громадськості у
питаннях євроінтеграції та популяризація матеріалів про ЄС.
Так, майже всі бібліотеки районів Кіровоградської області долучились до святкування Дня Європи (відзначається у травні) і
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проводили різноманітні активні заходи: літературні круїзи, експрес-подорожі, віртуальні мандрівки, інформаційно-пізнавальні
години, бібліококтейлі, вікторини, квести, години доброти і толерантності, круглі столи, диспути, турніри, акції, флешмоби, конкурси та інше.
Наприклад, інформаційний круїз «Знайомство з Європою»,
який організувала Хащуватська сільська бібліотека (Гайворонська
ЦБС), був проведений з метою виховання у молоді поваги до національних, духовних, культурних надбань європейських народів,
формування пізнавальної інтелектуальної творчості учнів. Під
час заходу учасники зупинялися на таких станціях: історично-літературна вікторина «Україна – серце Європи», інтелектуальна
гра «Європа – наш спільний дім», європейський калейдоскоп
«Далека і близька Європа». А студентську молодь м. Олександрія
зацікавив конкурс «Таємниче місто», під час якого за три спроби
потрібно було відгадати по опису одне з міст Європи. На завершення заходу учасники виготовили колаж-асоціацію «Майбутнє
України в Європі – ми обрали наш шлях».
Туристичний експрес-салон «Подорожуємо Європою!»
(м. Олександрівка) розкрив для користувачів найцікавіші історичні, культурні місця країн Європи, познайомив з її видатними
пам’ятками архітектури, мистецтва, культури і природи. Через
віртуальну подорож користувачі поринули у мальовничий та маловідомий світ країн ЄС, дізналися цікаві факти й відкрили для
себе багато нового.
Як видно з діаграми, найактивнішими виявилися бібліотеки Компаніївського, Олександрівського, Новомиргородського та
Олександрійського районів.
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За формою заходи даної тематики є досить різноманітними.

Як видно з даної діаграми, популярними формами роботи є
більш активні – квести, вікторини, ігри, віртуальні подорожі,
круглі столи, інформаційні години, кінопокази та флешмоби.
Досить затребуваними залишаються і книжкові виставки, які
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оновлюються до визначних дат і міжнародних свят, розкриваючи традиції та культуру певної європейської країни. Адже наявність тематичних поличок, куточків, постійно діючих виставок
– обов’язковий елемент у роботі кожного районного інформаційного пункту з питань євроінтеграції.
Аналіз діяльності бібліотек Кіровоградської області у висвітленні питань євроінтеграції свідчить, що бібліотеками
здійснюється певний обсяг заходів з даного напрямку, проте є
й недоліки. У звітних документах бібліотек Маловисківського,
Знам’янського, Онуфріївського, Петрівського, Ульянівського та
Устинівського районів не відображено роботу з даного напрямку,
що унеможливлює аналіз їх активності у запровадженні заходів із
європейської тематики.
З метою покращення діяльності бібліотек області з напрямку
євроінтеграції пропонуємо:
 звернути увагу на покращення оформлень існуючих тематичних поличок, куточків або постійно діючих стендів з питань європейської інтеграції;
 щорічно планувати заходи до Дня Європи (третя субота
травня);
 у річних звітах відображати всю діяльність бібліотеки стосовно інформування населення з питань євроінтеграції
(назви акцій, книжкових виставок та інших заходів);
 вказувати партнерів, якщо вони є, та форми взаємодії
(спільні заходи та ін.).
Радимо використовувати у своїй роботі:
– інформаційну платформу «Все про Європу в бібліотеках»
(https://eulib.ula.org.ua/) з метою поширення інформації про
ЄС та євроінтеграцію. На цьому громадському європейському майданчику представлено інформаційні ресурси про
ЄС, євроінтеграційні процеси в Україні, відомості стосовно
проєкту, мапу пунктів ЦЄІ, корисні посилання на повні тексти книг та інші ресурси європейської проблематики;
– сайт УБА (https://ula.org.ua/), сторінки якого є у Facebook та
Twitter, з метою підвищення обізнаності населення з євроінтеграційних подій;
– онлайн-платформою «Євроквіз – Бути разом!» (https://
euroquiz.org.ua/) з метою підготовки та проведення вікторин та ігор.
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Таким чином, бібліотеки, володіючи значними інформаційними ресурсами з питань євроінтеграції, спроможні сприяти
усвідомленню користувачами нових перспектив і можливостей
економічного, культурного, освітнього розвитку як для країни в
цілому, так і особисто для кожного її громадянина.
Заходи з тематики євроінтеграції, проведені бібліотеками
Кіровоградської області у 2019 році:
Благовіщенський район:
– вікторина «Мандруючи країнами Європи» (Розношенська
сільська бібліотека-філія);
– літературно-інформаційне раллі «Мандруємо Європою:
знайомимось, пізнаємо, вивчаємо» (Шамраївська сільська
бібліотека-філія);
– інформаційно-пізнавальна година «Європа без кордонів –
це можливо».
Бобринецький район:
– віртуальна мандрівка «Все про Європу в бібліотеках»
(Веселівська селищна бібліотека);
– народознавча година «Культура й побут народів світу»
(Златопільська сільська бібліотека);
– інформаційна хвилинка «Європа – наш спільний дім»
(Кривоносівська сільська бібліотека);
– бесіда за круглим столом «Наші сусіди – європейці»
(Новоградівська сільська бібліотека).
Вільшанський район:
– кінопокази в рамках тижня європейського кіно «Кращі
зразки європейської класики» (центральна районна бібліотека);
– інтернет-подорож «Сучасне обличчя Європи» (центральна
районна бібліотека);
– респект-зустріч «Добре тим жити, хто вміє дружити»
(Березовобалківська сільська бібліотека-філія);
– фотоподорож «Мандрівка до Німеччини» (Вільшанська районна бібліотека);
– інформаційно-пізнавальний відеотур «Шлях до Європи»
(Добрівська сільська бібліотека-філія);
– літературний тур до Європи (Калмазівська сільська бібліотека-філія);
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– літературно-мистецька подорож «В Європу з Україною в
серці» (Дорожинська сільська бібліотека-філія);
– мистецька галерея «Музеї Європи» (Чистопільська сільська
бібліотека-філія).
Гайворонський район:
– інформаційний круїз «Архітектурні шедеври Європи»
(Берестягівська бібліотека-філія № 2);
– година спілкування «Європейська інтеграція – шляхи дружби та співпраці» (Долинівська бібліотека-філія № 8);
– пізнавальний захід «Європейський вибір України:
Проблеми, перспективи» (Заваллівська бібліотека-філія
№ 10);
– диспут «Я – українець, я – європеєць!»;
– книжкові виставки «На крок ближче до Європи»;
– дискусійна година «Здійсни подорож Європою»
(Казавчинська бібліотека-філія № 11);
– інформаційний мікс «Освіта в країнах Європи» (Покровська
бібліотека-філія № 12);
– турне «Крок за кроком до Європи» (Покровська бібліотека-філія № 12);
– інформаційний круїз «Знайомство з Європою» (Хащуватська
сільська бібліотека);
– інформаційний коктейль «Знайома і незнайома Європа»
(Чемерпільська бібліотека-філія № 26);
– година спілкування «Європейська інтеграція – шляхи дружби та співпраці»;
– інформаційний коктейль «Знайома і незнайома Європа»
(Чемерпільська сільська бібліотека);
– інформаційний мікс «Освіта в країнах Європи» (Покровська
сільська бібліотека).
Голованівський район:
– інтернет-круїз «День Європи – символ спільних цінностей».
Долинський район:
– свято «Євроасорті «На глобусі – Європа»
Компаніївський район:
фестиваль Docu days відбувся у 12 населених пунктах (Губівка,
Живанівка, Калинівка, Клинці, Компаніївка, Лозуватка, Мар’ївка,
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Первозванівка, Сасівка, Степове, Червона Слобода) з такими показниками:
49 показів (910 осіб);
9 відкритих показів (255 осіб);
загальна кількість переглядів фільмів – 58;
загальна кількість фільмів – 17;
загальна кількість глядачів – 1149;
Паралельно до кінопоказів проведено заходи, пов’язані з темою прав людини.
– Літературно-інтелектуальний круїз «Країнами Європи»
(Водянська сільська бібліотека-філія);
– інформаційну годину «Європа далека і близька» (Коротяцька
сільська бібліотека-філія);
– гру-подорож «Європа очима української молоді»
(Лозуватська сільська бібліотека-філія);
– відеомандрівку) «Україна – ЄС: портрет нації в умовах інтеграції» (Полтавська сільська бібліотека-філія);
– сузір’я цікавинок «Загадкова Європа» (Роздольська сільська бібліотека-філія);
– експрес-подорож «Парад країн Європи» (Сасівська сільська бібліотека-філія);
– експрес-повідомлення «Європа під єдиним прапором»
(Сасівська сільська бібліотека-філія);
– шанс-вікторину «На побачення з Європою» (Софіївська
сільська бібліотека-філія);
– фотоколаж «Визначні місця Європи» (Червоновершська
сільська бібліотека-філія);
– інформбюро «Освіта в Європі: впевнене майбутнє»
(Червонослобідська сільська бібліотека-філія);
– поле чудес «Країни та міста Європи» (Червонослобідська
сільська бібліотека-філія);
– куточок Європейського Союзу «ЄС на книжковій полиці».
В рамках відзначення Міжнародного дня толерантності відбулися:
– діалоговий майданчик «Толерантність у середовищі підлітків» (Водянська сільська бібліотека-філія);
– година доброти «Добро починається з тебе» (Нечаївська
сільська бібліотека-філія);
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– філософський стіл «Мій формат спілкування – етнотолерантність» (Роздольська сільська бібліотека-філія);
– година толерантності «Толерантні ми – толерантне суспільство» (Червонослобідська сільська бібліотека-філія),
«Вчимося жити разом» (центральна районна бібліотека).
Новоархангельський район:
– інформаційна подорож «З рюкзаком по Європі» (Новоархангельська районна бібліотека).
Новомиргородський район:
– віртуальна фотоподорож «Формат: Україна – Європа» (інформаційно-ресурсний центр);
– євродартс «Нас єднає книга» (інформаційно-ресурсний
центр);
– Euronews «Євросоюз та європейські горизонти України»
(інформаційно-ресурсний центр);
– WEB-квест «Європейські перегони» (Коробчинська сільська бібліотека);
– мистецька мандрівка «Європа очима художників» (центральна районна бібліотека);
– діалог думок «Україна: курс на європейські цінності»
(Капітанівська селищна бібліотека);
– книжкове асорті «Читай європейське – будь ближче до
Європи» (Капітанівська селищна бібліотека);
– день Європи «Пізнаємо Європу разом» (Миролюбівська
сільська бібліотека-філія);
– бліц-інфо «Європейський Союз: Документи. Цифри.
Факти» (Канізька сільська бібліотека);
– віртуальна презентація «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся»;
– ерудит-шоу «Парад країн Європи»;
– вернісаж-панорама «Європа в об’єктиві» (Оситнянська
сільська бібліотека);
– відеопрогулянка «Україна на карті Європи» (Панчівська
сільська бібліотека);
– європазли «Склади карту Європи» (Пурпурівська сільська
бібліотека).
Олександрівський район:
– експрес-салон «Подорожуймо Європою»;
– арт-акція «Прапори країн Європи»;
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відеокруїз «Європейський союз – дружня сім’я»;
бібліокав’ярня «Європа запрошує на каву»;
європазл «Склади карту Європи»;
день інформації «Європейське сузір’я»;
туристичний експрес-салон «Томатіна – веселе свято в
Італії»;
– акція «Привіт, Європо!»
– євроквіз «Європа багатолика: єдина, близька, велика!».
Олександрійський район:
– арт-акція «Прапори країн Європи»;
– акція «Hello, Європа»;
– євроквіз «Європа багатолика: єдина, близька, велика»;
– інтелектуально-туристичний круїз «Дотик до Європи»
(центральна районна бібліотека);
– фотоколаж «Європа – наш спільний дім» (Недогарська бібліотека-філія);
– промо-перфоменс «Мозаїка Європи» (Протопопівська бібліотека-філія);
– інформаційний консалтинг «Європа – наш цивілізаційний
вибір» (Червонокам’янська бібліотека-філія);
– флешмоб «Я поділяю європейські цінності» (Березівська
бібліотека-філія).
Світловодський район:
– командна гра «Євротур»;
– гра-подорож «Казкова мандрівка по країнах Європи»
(Глинська сільська бібліотека);
– вікторина «Відкрий Європу для себе»;
– інтелектуально-розважальний турнір «Мандруємо по країнах Європи» (Григорівська сільська бібліотека).
м. Олександрія, міська централізована бібліотечна система:
– відеоподорож «Зелена» столиця Європи – м. Осло
(Норвегія);
– євровікторина «Європейські перегони»;
– діалоговий майданчик «Європейські цінності: реальність
чи міф»;
– віртуальний тур «Прогулянка Парижем»;
– бібліо-івент «Українська культура – ключ до серця Австрії»;
– інтелектуальний ярмарок-конкурс «Європейський калейдоскоп»;
–
–
–
–
–
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– інтелект-кафе «Ми йдемо в європейський дім»;
– відеотур «Привіт, Європо!»;
– євро-мікс «Нова Україна – в новій Європі» (центральна бібліотека ім. О. Пушкіна);
– географічний екскурс «Заочна подорож Європою» (центральна бібліотека ім. О. Пушкіна);
– інтелект-кафе «Ми йдемо в європейський дім» (центральна
бібліотека ім. О. Пушкіна);
– бібліотечна служба новин «Європейська субота травня»
(бібліотека-філія № 10);
– travel-гра «Бібліотур в Європу» (центральна міська бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна);
– година історичної пам’яті «День Європи – свято гідності,
взаєморозуміння, толерантності та співпраці» (бібліотека-філія № 2);
– відеоподорож «Багатолика Європа» (бібліотека-філія
№ 12);
– презентація книжково-ілюстративної виставки «Магія європейської кухні» (бібліотека-філія № 12);
– відеоподорож «Італія – один із островів Європи» (бібліотека-філія № 5);
– конкурс «Таємниче місто»;
– пізнавально-ігровий ілюзіон «Із скарбниці письменників
Європи»;
м. Світловодськ, міська централізована бібліотечна система:
– тренінг з комунікації та адаптації «Готуємось до навчання
за кордоном. Міжнародні програми обміну студентами».
Новоукраїнська ОТГ:
– travel-гра «Бібліотур в Європу» (Новоукраїнська цетральна
бібліотека);
– відеогра-подорож «Разом з книгою по Європі».
Використані джерела:
1.

2.

Вилегжаніна Т. Українські бібліотеки в процесі євроінтеграції
[Електронний ресурс]: http://library.te.ua/2016/10/01/vilegzhanna-tukransyk-bbloteki-v-protses-vrontegrats/ [сайт]. – Текст. – Режим доступу:
– Назва з екрана. – Дата звернення: 16.03.2020.
Євроінтеграція України: реалії, необхідність, перспективи [Електронний
ресурс]: http://library.nung.edu.ua/%D1%94vro%D1%96ntegrats%D1%96
ya-ukra%D1%97ni-real%D1%96%D1%97-neobkh%D1%96dn%D1%96st– 125 –

3.

4.

5.

6.

7.

8.

perspektivi.html [сайт]. – Текст. – Режим доступу: – Назва з екрана. –
Дата звернення: 13.03.2020.
«Євроквіз – Бути разом!» [Електронний ресурс]: https://euroquiz.org.ua/
library [сайт]. – Текст. – Режим доступу: – Назва з екрана. – Дата звернення: 13.03.2020.
Законодавство України [Електронний ресурс]: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/219-2016-р [сайт]. – Текст. – Режим доступу: – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.03.2020.
Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні
зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України»
[Електронний ресурс]: https://ula.org.ua/252-dokumenti/dokumentiuba/3181-stratehiia-rozvytku-bibliotechnoi-spravy-v-ukraini-do-2025-rokuyakisni-zminy-bibliotek-zadlia-zabezpechennia-staloho-rozvytku-ukrainy
[сайт]. – Текст. – Режим доступу: – Назва з екрана. – Дата звернення:
16.03.2020.
Угода про Асоціацію між ЄС та Україною : «Короткий посібник з Угоди
про Асоціацію» [Електронний ресурс] / [Представництво ЄС в Україні].
[сайт]. – Текст. – Режим доступу: http://www.eeas.europa.eu/archives/
delegations/ukraine/documents/association_agreement/guide.pdf. – Назва з
екрана. – Дата звернення: 16.03.2020.
Україна на шляху до ЄС: оцінки, думки і сподівання громадян
[Електронний ресурс]: http://razumkov.org.ua/statti/ukraina-na-shliakhudo-yes-otsinky-dumky-i-spodivannia-hromadian [сайт]. – Текст. – Режим
доступу: – Назва з екрана. – Дата звернення: 13.03.2020.
Федорова Т. Про роботу інформаційних пунктів з питань євроінтеграції, діючих при міських/районних бібліотеках Кіровоградської області
за 2010 рік // Бібліотечна орбіта Кіровоградщини. – 2011. – Випуск 4.
– С. 120-128.
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Цифровий ресурс LIBRARIA
LIBRARIA – цифровий архів української періодики
Наталя Андрійченко,
завідувач інформаційно-бібліографічного відділу
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

В обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Д.І. Чижевського у кожному структурному підрозділі надається безкоштовний доступ до електронного архіву Української періодики
LIBRARIA. Це ресурс оцифрованих періодичних видань із фондів українських архівів та бібліотек, музеїв, Книжкової палати
України, що видавалися у різних регіонах України та поза її межами від початку до 50-х років ХХ ст. Загалом користувачам доступно близько 700 000 сторінок понад 400 видань українською,
польською, німецькою, румунською, ідиш, кримсько-татарською
та російською мовами.
Вільний доступ до архіву української преси ОУНБ ім. Д.І. Чижевського отримала завдяки проекту LIBRARIA компанії Архівні
інформаційні системи (АІС), яка з 2012 року співпрацює з бібліотеками, архівами та науковими інституціями в Україні та за її межами. Мета проекту – надати доступ онлайн до якомога більшого
масиву оцифрованої української історичної періодики.
До послуг користувачів – цифрові зображення газет, а також
численні інтерактивні інструменти для повнотекстового пошуку
кожного номеру видання. Все це надає широкі пошукові можливості, при цьому користувачі можуть вільно працювати і завантажувати потрібні матеріали.
Цифровий архів колекції українських газет LIBRARIA – колосальне джерело інформації для сучасних дослідників про події
столітньої давнини. https://libraria.ua/
(Опубліковано: Андрійченко, Наталія. LIBRARIA – цифровий архів української періодики [Електронний ресурс] /
Н. Андрійченко // Кіровоград24.com : [сайт]. – Текст. і граф. дані.
– 2019. – 23 квітня. – Режим доступу: https://kirovograd24.com/
culture/2019/04/23/libraria-tsifrovii-arhiv-ukrainskoi-periodiki.htm.
– Назва з екрана. – Дата звернення: 12.10.2020)
– 127 –

Діяльність бібліотек Кіровоградщини на сторінках
регіональних газет 20-40 років минулого століття:
За матеріалами сайту LIBRARIA
Наталія Зеленська,
завідувач відділу
рідкісних та цінних видань
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Проєкт LIBRARIA, що почав діяти з 2012 року, – спільна робота компанії Архівні інформаційні системи (АІС), бібліотек, архівів, наукових інституцій в Україні та за кордоном. Мета проєкту – надання користувачам мережі Internet вільного доступу до
української історичної періодики шляхом створення електронних
копій видань.
Наразі оцифровано близько 700000 сторінок понад 400 видань,
що виходили в різних регіонах України та поза її межами від початку до 50-х років ХХ сторіччя українською, польською, німецькою, румунською, їдиш, кримськотатарською та російською мовами.
Розпізнані тексти періодичних видань надають користувачам
широкі пошукові можливості. Крім повнотекстового, доступний
також пошук видань за назвами, географією (регіони та місця)
та хронологією (конкретні дати або періоди); окремо може бути
застосований пошук за заголовками статей, а також пошук ілюстрацій за підписами до них.
Зараз на сайті оцифровано 10 газет, які видавались у 20-40 роках ХХ століття на території Кіровоградської області:
1. «Бобринецький голос» – газета виходила в місті Бобринець
українською мовою у 1942-1943 рр., чотири рази на тиждень,
обсяг газети – 4 сторінки, наклад – від 3100 до 4600 примірників. На сайті доступні 50 номерів;
2. «Еженедельный бюллетень Зиновьевской товарной биржи»
– щотижнева газета російською мовою, виходила з січня по
березень 1925 року;
3. «Красный путь» – газета виходила в Єлисаветграді у 1923 році
6 днів на тиждень, окрім понеділка. У 1921 р. видання мало
назву «Известия Елисаветградского уисполкома, уездкома
КП(б)У и Совпрофа»; з 18 грудня 1923 року його було перейменовано на «Червоний шлях»; наразі доступні 84 номери;
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«Новогеоргіївські вісті» – місце видання: Новогеоргіївськ –
нині Світловодськ; виходило українською мовою з 14 по 21
серпня 1943 року, всього 2 номери;
5. «Олександрійський бюлетень» – газета виходила в місті Олександрія українською мовою з 16 вересня 1942 по
29 травня 1943 року. Доступно 65 номерів. Попередня назва
газети – «Український бюлетень Олександрії»;
6. «Олександрійські вісті» – виходила в Олександрії з 2 червня
по 18 вересня 1943 року; доступно 27 номерів;
7. «Український голос» – газета виходила в Кіровограді з
30 серпня по 26 листопада 1941 року, українською мовою.
Наклад – від 20000 до 30000 примірників; доступно 23 номери; з 31 грудня 1941 року видання було перейменовано на
«Українські вісті»;
8. «Кіровоградські вісті» – до 31 грудня 1941 року газета мала
назву «Український голос»; з 11 листопада 1942 року видання було перейменовано на «Кіровоградські вісті». Виходила
з 10 січня по 26 грудня 1942 року, українською мовою.
Доступних номерів – 89;
9. «Хлеб. Убежище. Труд.» – російськомовна газета для біженців та евакуйованих осіб; видавалася в Кіровограді з 2 по 26
листопада 1943 року; доступно 4 номери;
10. «Червоний шлях» – селянська газета, яка виходила тричі на
тиждень в Елисаветграді (Зінов’ївську) з 1923 по 1930 роки;
російською мовою видавалась з 1 січня по 30 грудня 1924
року; до грудня 1923 року мала назву «Красный путь». Газета
мала ще додатки: «Страничка молодежи» (1924) і «Пажина
молдовиняскы» (1929). Доступних номерів – 250;
11. «Червоний шлях» – газета виходила у Зінов’євську (таку
назву мало місто Кропивницький у 1924-1934 роках), українською мовою. Доступні 229 номерів, з 3 червня 1924 по 24
грудня 1925 року.
На сайті «LIBRARIA» оцифровано лише одну газету періоду 20-х років минулого століття, що видавалась на території
Кіровоградської області – «Червоний шлях». Початок видання
цієї газети – 1923 рік.
У 1917-1920 роках радянською владою були сформовані комуністичні принципи підходу до організації бібліотечної справи, так
зване «соціалістичне бібліотечне будівництво». Робота бібліотек
4.
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України в цей період все більше ідеологізується. З’явилися постанови, розпорядження, вказівки та інструкції, що регламентували
діяльність бібліотек, визначали їх мережу, типові структури, форми роботи, критерії оцінок їхньої діяльності.
Держава, взявши під свій нагляд бібліотеки, вирішила багато
проблем (фінансових, кадрових тощо), але жорстко регламентувала їх діяльність.
Бібліотеки стають ідеологічними осередками, пропагандистами політики комуністичної партії, активно долучаються до процесів ліквідації неписьменності, реалізації політики українізації.
Особлива увага надається хатам-читальням та пересувним бібліотекам, так званим «пересувкам», які повинні були створюватись
на тракторних бригадах, фермах, у заводських цехах тощо.
У 1923 році газета «Червоний шлях» мала російську назву
«Красный путь» і виходила російською мовою, а з 18 грудня 1923
року стала україномовною.
На сторінках газети активно обговорювалися питання участі
бібліотек в ідеологічній роботі в регіоні, постійно висвітлювались питання стану пересувок, поповнення фонду бібліотек.
Замітка від 3 червня 1924 року в газеті «Червоний шлях»:
«Книжку селянам.
При В-Висківському Райсільбуді є невеличка книгозбірня.
Вона має до тисячі книжок. Книгозбірню одвідує багато селян,
які забірають всі книжки. Даються в хаті-читальні по району
невеликі передвижки, котрі теж читають селяни. Передвижок
не хватає для селян і тому громадяни йдуть з сусідніх сіл у
В.-Виску за книжками. Це все каже за те, що село піднімається й
рушає до освіти. Така невеличка книгозбірня як в тисячу книжок,
уже немає сили обслуговувати читачів цілого району. Необхідно
книгозбірню поширити й дать побільше потрібних книжок селянському читачеві. Тоді тільки є надія на підвищення сільського
господарства. Гарбуз.»
Активними учасниками шкіл Лікбезу (ліквідації безграмотності) були бібліотеки. В «Червоному шляху» за 9 травня 1925 року повідомлялось, що у Зінов’євську (тодішня назва
м. Кропивницький) відбулась конференція шкіл Лікбезу. Загалом
в місті було організовано 588 шкіл, в яких навчались 17302 учні.
Особливо відзначена участь бібліотек в роботі з ліквідації негра– 130 –

мотності. Випускників шкіл закликали і надалі ставати активними читачами бібліотек.
В газеті за 19 липня 1925 року в рубриці «На фронті освіти»
відзначалась гарна робота сільської книгозбірні: у бібліотеці
створено спеціальний кабінет, де можна ознайомитись зі схемами
та діаграмами для вивчення політустанов району. В цій же газеті
повідомлялось про ремонт хати-читальні в селі Ново-Миколаївка
(тепер Кропивницького району) та про відкриття «тихої читальні» у Великій Висці, де передбачили комфортні умови для роботи
в читальному залі. Однак, за словами кореспондента газети, «тихою» читальня була не через дисциплінованих читачів, а через
відсутність нових періодичних видань.
Про роботу селянських будинків та хат-читалень Маловисківського району повідомляє «Червоний шлях» за 3 вересня
1925 року:
«Праця сільбудів (селянських будинків) та хат-читалень у
М.-Вищанському районі. Наш район на 28683 чол. населення має
3 сельбуди й 14 хат-читалень, з числом членів біля 400 чол., з
них чл. профспілок 35-40 відс. Цим літом відбулась нарада політосвітробітників, що пройшла жваво.
Масова праця виявляється: в голосних читках, бесідах, читках
книжок, доповідях, вечорах запитань і відповідів, живій газеті,
виставах, інсценіровках і т. п. Стінчасописи видаються майже по
всіх хатах-читальнях. Гуртків усього 28, кутків 24.
Бібліотек постійних, окрім райсельбудівської, що складається
з 1743 книг, більш немає, а район обслуговують 14 передвижних
пунктів кількістю до 1000 книжок. Населення цікавиться більше
антирелігійними книжками, світознавством та сільським господарством. У бібліотеці РСБ 160 читачів, переважно молодь.
Бібліотека виписує ріжні газети, приймає участь у ріжних кампаніях, є гурток «друзів книги»...
«Матеріальний стан Райсельбуда та х.-читальні дуже кепський: ні землі своєї, ані будь-якого підприємства немає. Головні
хиби це: 1) кепський матеріяльний стан, 2) брак добрих п-освітробітників (політосвіт робітників), 3) слаба участь в роботі громадських організацій. Щоб направити роботу, треба матеріяльно
забезпечити робітників в СБ (селянські будинки) і х.-ч.; підібрати
більш кваліфікованих робітників; заручитись матеріальною допомогою з боку кооперативних організацій і взагалі втягнути до
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роботи всі громадські, партійні, комсомольські і професійні організації. Юг.»
Загалом на сторінках газети «Червоний шлях» було чимало
критики роботи бібліотек через брак кваліфікованих кадрів, слабке поповнення фондів, бруд та відсутність затишку в приміщеннях бібліотек.
Актуальною в усі часи існування бібліотек була робота з боржниками. Про це у травні 1925 року на сторінках газети повідомялось:
«Другим наука буде.
Де-кільки громадян взяли з Мало-Виськовської бібліотеки райсельбуду читати книжки. Це було в 1923-24 р. До цього часу вони
ще не повернули книжок, за що їх і було притягнено 5 травня до
суду. Поміж чотирма притягненими до суду була громадянка, що
скінчила 8 класів гімназії. Суд ухвалив позбавити їх волі на 6 місяців, але, приймаючи до уваги першу підсудність, ухвалив винести підсудним громадську догану на сільському сході і надрукувати в газетах «Правда» та «Червоний Шлях», також стягнути за
книжки з однієї громадянки – 4 карб., з двох по 2 карб., та одного
від платні звільнити, через те, що він батрак. Гроші ці пішли на
користь бібліотеки РСБ. Суд відбувся в театрі, куди посходилося
багацько селян. Соршер» . Із закликом до читачів про повернення
книг звертаються і «Олександрійські вісті» 1942 року.
Друга частина представлених на сайті газет Кіровоградщини –
видання окупаційного періоду, від серпня 1941 до кінця 1943 року.
Відразу після захоплення населених пунктів Кіровоградщини
окупаційна влада надіслала до бібліотек списки «небажаної літератури», до яких ввійшли видання класиків марксизму-ленінізму,
твори українських, російських, німецьких та єврейських авторів.
За наказом окупантів цю літературу необхідно було негайно вилучити та надіслати на переробку в село Комишувате на паперову
фабрику. За невиконання наказу працівники каралися смертю.
Вже у вересні 1941 року була введена сувора цензура всіх видань, проведена ревізія архівів, міських, районних і шкільних бібліотек. На початку 1942 року посилився ідеологічний контроль
окупаційної влади за періодичними виданнями.
В цих складних умовах починали працювати бібліотеки. Вже
24 вересня 1941 року в газеті «Український голос» з’явилась стаття про те, що місту потрібна публічна бібліотека. Для її повно– 132 –

цінного функціонування потрібно поповнити фонд виданнями
українських авторів:
«Відділу народної освіти треба негайно прикласти всіх зусиль,
щоб організувати публічну бібліотеку. Треба перевірити всі архіви й склепи колишніх клубних бібліотек та бібліотек учбових закладів, в яких можна підібрати цікаву й корисну літературу; треба
знайти шляхи до придбання різної літератури у приватних осіб,
щоб дати змогу широким колам населення користуватися цінною
літературою…».
«Олександрійський бюлетень» за жовтень 1942 року повідомляв: «Олександрійська районна бібліотека.
15 липня ц. р., за розпорядженням пана Гебітскомісара, поновила свою роботу з читачами Олександрійська районна бібліотека.
До цього часу проведено було об’єднання всіх наявних книжкових
фондів бувших бібліотек, які збереглись від руйнації і розкрадання. Зібрано було понад 100000 книжок. Значна частина книжок,
зокрема художня література, що складається з творів старих письменників-класиків, українських і російських, упорядкована, заінвентаризована і зараз видається для читання. Є досить великий відділ наукової і технічної літератури з усіх галузей науки й техніки.
Маємо досить повний довідковий відділ (Словники, енциклопедії),
а також літературу з питань мистецтва. Зараз бібліотека одержала
гарне, світле приміщення (Базарний майдан, 3). В читальні бібліотеки є газети: «Волинь», «Дніпропетровська газета», «Українські вісті», «Олександрійський бюлетень» і «Нове слово». Користування
книжками і читальнею бібліотеки безплатне. Нараховуємо понад
300 постійних читачів. Це, звичайно, ще мало, але кількість читачів щодня збільшується. Бібліотека працює з 7 год. ранку до 4 год.
дня. Видача книг провадиться з 8 до 11 год. і з 12 до 3 год. Надалі
маємо на увазі освітити приміщення електрикою і перенести роботу на вечірні години. Це дасть можливість читачам, зайнятим
роботою в установах і на підприємствах, відвідувати бібліотеку у
вільний час після роботи. Бібліотека просить бувших її читачів в
загальних інтересах повернути в бібліотеку книжки, які залишились у них у зв’язку з припиненням роботи бібліотеки в минулому
році. Завідувач бібліотекою».
«Бобринецький голос» повідомляв про відновлення роботи
сільськогосподарського технікуму та бібліотеки при ньому.
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На сторінках газет розміщувались повідомлення про бібліотеки України та світу. «Олександрійський бюлетень» за 1943 рік
писав про роботу бібліотек в Житомирі, Крем’янці та Черкасах.
«Бобринецький голос» вміщував статті про збір та передачу
книг фашистським воякам на фронт.
Аналізуючи роботу бібліотек за матеріалами періодичних
видань Кіровоградщини 20-40 років минулого століття, можна
з упевненістю констатувати, що їх діяльність завжди була тісно
пов’язана з життям нашого краю як невід’ємна частина життя суспільства.
Матеріали сайту «LIBRARIA» будуть корисними науковцям,
краєзнавцям та всім, хто цікавиться історією рідного краю.

Періодичні видання Кіровоградщини періоду
окупації (1941-1943 рр.):
За матеріалами сайту LIBRARIA
Зеленська Н., Ситник Н.,
відділ рідкісних та цінних видань
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Окупація, безперечно, драматична сторінка історії будь-якого
народу. Відкрити невідомі сторінки життя українців під час окупації допомагають спогади очевидців тих подій, а також величезна
кількість архівних документів, які дивом збереглися, пролежавши
кілька десятиліть під грифом «таємно», і лише нещодавно розпочалося їх грунтовне вивчення.
З 2005 року розпочала свою роботу українська компанія
«Архівні інформаційні системи» (далі АІС) , яка працює над
оцифруванням архівних та бібліотечних колекцій та впроваджує
інформаційні технології в цих галузях.
На вебсайті доступні для перегляду не лише цифрові зображення, а й розпізнані тексти видань з інтерактивними змістами
кожного з чисел, що надає користувачам широкі пошукові можливості.
Окрім морфологічного повнотекстового пошуку, доступний
також пошук за назвами видань, географією (регіони та місця) та
хронологією видань (конкретні дати або періоди); окремо може
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бути застосований пошук за заголовками статей, а також пошук
ілюстрацій за підписами до них.
Звернувшись до документів, вивчених та оцифрованих АІС в
проекті LIBRARIA, ми змогли познайомитись із періодичними
виданнями, які виходили на території Кіровоградської області в
окупаційний період, тобто з перших чисел серпня 1941 року – до
звільнення області в 1944 році.
17 липня 1941 року Гітлер видав наказ «Про цивільне управління на окупованих східних територіях», згідно з яким Україна
була поділена на шість окремих адміністративно-територіальних
одиниць, що поділялись на дві зони окупації – німецьку та румунську. До першої входили: дистрикт «Галичина», Рейхскомісаріат
«Україна» та зона військової адміністрації, а до другої – губернаторства «Бессарабія», «Буковина» і «Трансністрія». Створенням
органів управління на окупованих територіях України опікувалося
Рейхсміністерство у справах окупованих східних територій (нім.
Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete або Ostministerium)
– вищий орган цивільної влади нацистської Німеччини на чолі з
райхсляйтером Альфредом Розенбергом.
Кіровоградська область увійшла до складу генеральної округи
Миколаївського Рейхскомісаріату України. Загалом у Кіровограді
до початку 1942 року встановилося фактично тривладдя. Містом
та прилеглими районами керували одночасно гебітскомісар, міський комісар, а також міська управа.
На початку 1942 року посилився ідеологічний контроль окупаційної влади за періодичними виданнями. Згідно з директивою
відомства А. Розенберга від грудня 1942 року, на початку 1943
року було введено сувору цензуру всіх видань, проведено ревізію архівів, міських, районних і шкільних бібліотек, затверджено
списки небажаних письменників та творів.
Вже відомо, що на території Кіровоградської області в окупаційний період видавалися сім газет: у Кіровограді – з 1941 року; у
Бобринці, Олександрії та Новогеоргіївську – з 1942 року, розповсюдженням яких займались районні контори зв’язку. Саме вони
здійснювали підписку преси та її доставку, отримували і відправляли кореспонденції, грошові перекази, бандеролі та посилки.
Газета «Український голос». Газета Кіровоградської області
та міського управління. Виходила у м. Кіровограді в 1941 році
українською мовою. Редактори: В. Ю. Пасічняк, І. Мозговий.
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Обсяг газети від 4 до 6 сторінок. Наклад від 20 000 до 30 000 примірників. Доступні дати: 30.08.1941 – 26.11.1941року. Доступних
номерів: 23.
Перший номер газети вийшов 30 червня 1941 року і розпочався зі звернення «Привіт читачам», в якому говорилось, що
«…через 23 роки важкого горювання та терпіння прийшла нарешті ждана хвиля». «…До наших святинь, шкіл, ограбованих
або повалених хат, до зруйнованих сердець наших дітей вертається Бог, Божий закон. Ми вільні від духовної неволі. Можемо
вчитися, як бажаємо, і можемо вчити наших дітей, як треба. На
сторожі українського Духа стає знову Вільне Вічне Слово…».
В часописі можна було прочитати про розпорядки військових
та громадських властей, про вісті з поля боїв, про культурне та
історичне життя прадідів.
«…Хто досі не мав, той довідається, «чиї ми діти, ким, за що
були закуті» на протязі віків. Будемо старатися навчати наш народ
по справах господарювання, щоб наукою і здоровим духом, та невтомною працею здобути кращу долю…».
В рубриці «Просимо співпрацювати» редактори газети запрошують читачів надсилати до редакції матеріали про громадське
життя суспільства.
В цьому ж таки номері вміщено дуже цікаву статтю «Ми вітали хлібом і сіллю», в якій йдеться про те, як незначна частина
кіровоградців зустрічала німецьке військо.
«…В місті люди готувались до зустрічі з німецькими воїнами
і «фідерами». В околиці міста населення, зодягнене в національні
українські строї, з квітами та хлібом-сіллю вийшло назустріч. На
траві були розстелені килими… З натовпу вийшли старики, несучи
на білому вишитому рушникові хліб і сіль і вітали їх зворушливими словами, виявляючи велику гостинність давньої України…».
Також по пунктах у «Заклику до народу» був детально розписаний устрій, який встановлений у Кіровограді, права та обов’язки
громади. В 14 пункті «Заклику…» говорилось про культурне життя, яке «…повинно розвиватися без примусу і свобідне від терору. Богослуження і всі релігійні обряди, як хрещення, вінчання та
похорони в цілій повноті є свобідні і дозволені…». І правда, багато статей в часописі були присвячені Богові, релігії, друкувався
«Церковний календар».
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В газеті був опублікований «Український національний гімн»,
велась «Літературна сторінка», на якій друкувались вірші П. Дунай,
Опанаса Чегеринця, Українки, невідомого на сьогодні автора під
псевдонімом І.Ф.
«…Веселіться, добрі люди,
Годі вам тужити.
Сонце зійшло, вже не зайде,
Буде добре жити…».
На сторінках газет друкувались народні гуморески, анекдоти
та кумедні жарти. В багатьох номерах часопису розглядаються
питання української мови, звучить думка, що «… українці повинні розмовляти і чути свою рідну національну українську мову
завжди і всюди: коли і на роботі, у школі і в церкві, театрі і на вулиці… жертв національно-духовного каліцтва, таких покалічених
національно людей звуть «малоросами». Це люди за походженнях
українці, а за мовою каліки…». Але в той же час «…В Україні ми
повинні чути із чужих мов лише мову наших друзів – Німецької
та Італійської армії…».
Часопис публікував козацькі думи, розповіді про кобзарів та
гетьманів України.
«Потрібна бібліотека». Під такою назвою була опублікована
стаття 24 вересня 1941 року. В ній говорилось про те, що «…ті бібліотеки, які були в місті, майже зовсім не мали літератури з історії України, її багатофарбного життя; не було книг видатних українських письменників (Грінченка, Олеся Черкасенка та ін.)…».
Але такі книги були в приватних архівах, клубних, учбових бібліотеках. «…Відділу народної освіти треба негайно прикласти
всіх зусиль, щоб організувати публічну бібліотеку…». «…Треба
перевірити всі архіви й склепи колишніх клубних бібліотек райліту та бібліотек учбових закладів, в яких можна підібрати цікаву
й корисну літературу; треба знайти шляхи до придбання різної
літератури у приватних осіб, щоб дати змогу широким колам населення користуватися цінною літературою…».
В кожному номері на 4 сторінці подавались об’яви, оголошення, термінові повідомлення.
У січні 1942 року газета, під тиском нацистів, змінила назву на
«Українські вісті», а згодом, на «Кіровоградські вісті».
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Газета «Українські (Кіровоградські) вісті». Газета Кіровоградського Гебітскомісаріату. Доступні дати: 10.01.1942 –
26.12.1942 року. Відповідальний редактор І. Мозговий. До 31
грудня 1941 року газета називалася «Український голос». З 11
листопада 1942 року газету перейменовано на «Кіровоградські
вісті». Доступних номерів: 89.
Огляд цих номерів дав змогу зробити висновок, що газета, змінивши назву, продовжила розкривати актуальні теми того часу:
події на фронті, укази місцевого керівництва, сільськогосподарські матеріали, новини освіти, культури та ін. Ці теми розкривають рубрики: «У дзеркалі подій», «Короткі повідомлення», «До
громади німецької національності», «По селах нашого району».
Відмінність цього часопису від «Українського голосу» в тому,
що він був двомовний, тобто статті подані українською та німецькою мовами.
Цікавою для ознайомлення є рубрика «Шкільна сторінка», яка
займає великий об’єм в багатьох номерах часопису і пропонує до
розгляду теми: «Т. Г. Шевченко та церква», «Життєвий та творчий
шлях Лесі Українки»…
Четверта шпальта газети зазвичай має рубрики: «Хроніка»,
«Нам пишуть», «Шукають рідних», «Загублені документи вважати недійсними».
Новинкою цього часопису є анонс репертуарів культурних закладів міста: Українського драматичного театру ім. Івана Карповича
Тобілевича та кінотеатру «Вікторія». Так, театр пропонував жителям вистави: «Ой не ходи, Грицю, тай на вечорнці», «Циганка Аза»,
«Доки сонце зійде, роса очі виїсть», а кінотеатр – фільм «Блакитне
плаття», перед демонстрацією якого в фойє грав джаз-оркестр.
«Хлеб. Убежище. Труд». Газета для біженців і евакуйованих. Виходила у Кіровограді у 1943 році російською мовою.
Відповідальний за зміст Зондерфюрер (K) д–р Х. Краус (H. Kraus).
Обсяг газети – 2 сторінки. Доступні дати: 02.11.1943 – 26.11.1943
року. Доступних номерів: 4.
Мала рубрики: «На фронтах», «Как организовать обслуживание беженцев», «Правда о „партизанском движении”» (Показания
офицера «Украинского штаба партизанского движения» капитана
Русанова)»…
Рубрика «Что делать если…» давала поради читачам, як треба
виходити із складних життєвих ситуацій, наприклад: якщо в до– 138 –

розі захворів хтось із родини, якщо розшукуєш рідних, які загубились, якщо бажаєш перервати подорож в певному пункті та ін.
«Бобринецький голос». У 1942 році вийшов перший номер
газети «Бобринецький голос» у м. Бобринці, редакторами якої
були М. Толмачов, Л. Щербань. Газету видавав Гебітскомісар
м. Бобринця Миколаївської Генеральної округи. Вона виходила
у 1942–1943 роках 4 рази на тиждень українською мовою. Обсяг
газети – 4 сторінки. Наклад – від 3 100 до 4600 примірників.
Доступні дати: 06.10.1942 – 29.10.1943 року. Доступних номерів
для ознайомлення – 50.
На першій шпальті першого номера газети було надруковане звернення засновника газети Гебітскомісара м. Бобринця
Гольцмана до майбутніх читачів видання під назвою «Чоловіки і
жінки Бобринецького округу!», в якому він вітає жителів округу
із першою річницею звільнення «… нашого краю від большевизму»… «Ми намагаємось узнати гарну, пристойну, старанну частину населення, щоб покращити її становище, а з другого боку,
знайти й знищити ледарів. Тільки після закінчення війни Ви зможете правильно зрозуміти і оцінити політичний переворот… На
сторінках першого номера газети Бобринецький голос я хочу подякувати всім, хто чесно виконував свій обов’язок і свою роботу.
Хай же буде наш «Бобринецький голос» гарним спутником нам
усім у Щасливому майбутньому».
Шеф Рівнянського району Кравченко в своїй статті «Довгого
і щасливого існування», яка була опублікована в тому ж номері
газети, висловив бажання, «…щоб наша газета виправдала те
довір’я, яке покладають на неї представники Німецької влади й
український народ по відбудові рідного краю…».
На своїх сторінках газета висвітлювала питання ситуації на
фронті, всебічного розвитку сільського господарства, промисловості, кустарного ремісництва; питання виховання й освіти, зокрема організації роботи шкіл; питання розвитку кіно і драматичного
мистецтва. Майже кожен номер газети проводив пропагандистську
кампанію, що ставила за мету налагодити добровільний від’їзд на
роботу до Німеччини місцевої молоді, манячи її нібито високими
заробітками, набуттям високої кваліфікації, належними умовами
праці, високим рівнем побутових умов, «прилученням до європейських культурних цінностей», можливістю підтримати матеріально
рідних, які залишалися вдома. В статті «Праця для всіх», яка була
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опублікована в № 1 за 1942 рік, говорилось, що: « …Найкращий засіб зв’яку – це преса з рідного краю. Закордонні робітники з Райху
мають усюди змогу читати часописи з їхньої батьківщини. Всі ці
часописи обговорюють не тільки питання праці закордонних робітників у Райху, а висвітлюють і загальні соціяльні питання батьківщини робітників Райху, що веде тепер перед у світі…».
В №10 газети від 12 березня 1943 року, до 129-річчя від дня
народження Т.Г. Шевченка, на першій шпальті була опублікована
велика стаття із портретом митця. В ній говорилось: «…Геніальна
широчінь творчого діапазону і цілосність, монолітність духовної
постаті Шевченка, зробили його великим, поставили на височінь,
якої ні до нього, ні після нього ніхто ще не осягнув в історії української літератури і загалом духовної української культури…».
Газета містила багато рекламних оголошень, подяк, об’яв,
звернень, та мала рубрики: «Про розшук осіб», «Про загублені
документи», «Бажають одружитися», «Сільськогосподарські паролі», «Щиро дякую» та ін. Зазвичай вони друкувались на 4 сторінці газети і за такі послуги газета брала платню.
Так, згідно розпорядження товариства «Преси України з огр.
відп.» за 1 міліметр одної колонки була встановлена така ціна:
1. Об’яви організацій, установ та приватних осіб – 1 крб.;
2. Урядові оголошення – 75 коп.;
3. Родинні, про розшук осіб, про загублені документи та інші
об’яви – 80 коп.
Безкоштовно об’яви не друкувались.
«Новогеоргіївські вісті». Газета була органом Новогеоргіївського районного та міського управління. Видавцем газети був
О. Бандурко. Обсяг газети – 2 сторінки, наклад – від 1 000 до
2 000 примірників.
До 14 серпня 1943 р. газета називалася «Українська думка».
Примірник газети коштував 1 крб. Доступні дати: 14.08.1943 –
21.08.1943 року.
Доступних номерів – 2.
На першій шпальті газети публікували переважно інформацію
про події на фронті та відомості із головної квартири Фюрера, а
на другій – матеріали різнопланового змісту: купівля продуктів
щоденного вжитку, організація доставки збіжжя, робота банку у
Рівному, організація хліборобських спілок, відомості про збирання зернових в окрузі та ін.
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№ 27 газети вмістив розповідь про життєвий та творчий шлях
Бетховена та цікаву інформацію на тему: «Рідна література для
робітників зі сходу», в якій йдеться, що «… з ініціативи спеціального уповноваженого для робочої сили з визволених східних теренів тепер складають у Київській головній бібліотеці з різноманітних комплектів цієї бібліотеки зразки українського і російського
письменства, здебільшого білетристику, а далі також популярно –
наукову літературу з ділянки краєзнавства, природознавства і т.д.
для робітників в Європі, які працюють в Райху…». Планувалось
найближчим часом скласти 10 книгозбірень по 200-400 книжок,
які будуть послані східним робітникам Райху як подарунок.
Друга шпальта газети містила невелику частину об’яв та оголошень.
«Олександрійський бюлетень». Газета виходила в Олександрії у 1942–1943 рр. українською мовою. Була офіційним органом
м. Олександрії та району. Відповідальний редактор: О. Фон-Зорге.
Попередня назва газети – «Український бюлетень Олександрії».
Обсяг газети – 2 сторінки. Ціна – 1 крб.
Доступні дати: 16.09.1942 – 29.05.1943. Доступних номерів: 65.
На сторінках газети висвітлювались новини з фронту та
з Головної Квартири Фюрера, міжнародні події, новини дня
Миколаївської генеральної округи, розглядались сільськогосподарські, медичні, економічні питання м. Олександрії та ін. Друга
шпальта газети розповідала про Івана Франка, Григорія Сковороду,
про відновлення музею Тараса Шевченка в с. Кирилівці…
Часопис містив багато публікацій про роботу українців у
Німеччині та публікував «Заклик» до молоді, в якому відкрито
звучали вербувальні нотки.
Кожен номер газети мав окрему рубрику «Сільськогосподарські
поради», в яких розглядались питання підвищення врожайності,
збирання зернових, питання бджільництва та ін.
Доповненням до статей інформаційного характеру були оголошення, об’яви, подяки, звернення та ін. Газета містила сатиричні
рядки та вірші під все тим же псевдонімом І.Ф.
«Олександрійські вісті». Газета виходила в Олександрії у
1943 році українською мовою і була органом Олександрійського
Гебітскомісара. Шеф видавництва і відповідальний редактор: О. Фон-Зорге. Обсяг газети – 2 сторінки. Доступні дати:
02.06.1943 – 18.09.1943. Доступних номерів: 27.
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Часопис став продовженням «Олександрійського бюлетня», мав того ж редактора, тому на своїх сторінках висвітлював
ті ж самі питання, скопіювавши рубрики, наприклад: «Головна
Квартира Фюрера», «Сільськогосподарські поради»…
Цікавим є № 44 газети: на її сторінках вміщено статтю
«Часописна і видавнича справа в Україні», в якій говорилось:
«…Розбудова німецької та української часописної і видавничої
справи віддана для запевнення однопільного керування в руки
фірми «Ост–Европа–Маркт…». Фірма створила «Видавниче і
друкарське товариство в Україні» з осідком в Луцьку, до якого
було долучено цілий ряд споріднених товариств.
Саме це товариство видавало часопис «Дойче – Україне
Цайгунг», який був найбільшим німецьким часописом поза межами Райху, тижневик в Україні «Україне – Пост», «Центральний
Вісник» і «Вісник Розпоряджень», а також урядові часописи генеральних комісарів.
Для відбудови української часописної і друкарської справи «Видавниче і друкарське товариство в Україні» заснувало
«Пресове товариство в Україні», яке керувало всіма місцевими
видавництвами, друкарнями і іншими схожими підприємствами.
Стаття інформує, що на 1943 рік в Україні існувало 140 друкарських підприємств, яві видавали 75 часописів українською та російською мовами.
Сторінки газети наповнені рекламно-інформаційними статтями,
які призивають населення вступати до лав Російської Визвольної
Армії.
На сторінках часопису друкуються оповідання Бориса
Борисюка, вірші О. Лятуринської, таємничого А.Ф.
Обов’язковим інформаційним елементом газети були оголошення, об’яви, повідомлення, звернення, зауваження…
Нововведенням часопису є рубрика: «Про наших земляків у
Німеччині радіопередачі щонеділі». Текст оголошення був такий:
«Для родичів наших земляків, що працюють у Німеччині, кожної
неділі робляться передачі по радіо. При цьому передають привітання родичам, а також зачитують листи до родин. Передачі українською мовою відбуваються щонеділі від 10.15 до 10.30 годин,
російською мовою від 17.15 до 17.30».
Підсумовуючи сказане вище, можна зробити висновок, що
місцеві газети – одне з небагатьох джерел інформації періоду
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окупації. Вони були відносно недорогими, але постійний дефіцит паперу спричинив поступове скорочення тиражів газет, тож
їх надходження для спраглого на інформацію населення теж
скорочувалося. Тому жителі області з великим бажанням через
районні контори здійснювали підписку на газети з інших міст
України, зокрема «Дніпровської газети», газети «Волинь», журналів «Орленя» та «Український хлібороб» з Рівного.
У березні 1942 року багато районних управ, зокрема
Єлисаветградська, поширили такі розпорядження: «В зв’язку
з недостатком паперу газети друкуються в незначній кількості.
Одночасно газета з’являється самим широким агітаційно-інформаційним засобом. Тому управам та іншим установам обов’язково кожен газетний примірник вивішувати на видному місці в
достатній кількості примірників як в громадських дворах, так і в
інших прилюдних місцях…».
Аналізуючи пресу окупаційного періоду на Кіровоградщині,
можна впевнено говорити про те, що на початку війни українцям
дозволялося друкувати статті націоналістичного характеру, знайомити читачів з українськими історичними діячами та подіями.
Однак уже в 1942 році преса переходить під жорсткий контроль
окупантів. Періодичні видання того періоду були своєрідною інформаційною трибуною окупаційної влади, яка, використовуючи
силу влади, впроваджувала свою агресивну політику, прагнула
використати українську територію та населення, перетворити
край на аграрно-сировинний придаток рейху, який повинен був
«постачати продовольством населення великого рейху на тисячу
років наперед», і бути плацдармом для наступу нацизму на Схід.
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Огляд газети «Хлеб, убежище, труд», що
видавалася в Кіровограді за часів німецької
окупації міста в 1943 році
Колєчкіна Т., Нельга О.,
відділ краєзнавства
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Мова: Російська
Місце видання: Кіровоград
Доступні дати: 02.11.1943 – 26.11.1943
Доступних номерів: 4
Газета для беженцев и эвакуированных.
Газета виходила у Кіровограді в 1943 р.
Відповідальний за зміст Зондерфюрер (K) д-р Х. Краус
(H. Kraus).
Обсяг газети – 2 сторінки.
В електронному архіві української періодики (https://libraria.
ua) наявні 4 номери газети «Хлеб, убежище, труд», датовані відповідно 2 листопада, 16 листопада, 23 листопада, 28 листопада
1943 року. Структурно газета складається з кількох рубрик: «На
фронтах», «Очевидцы рассказывают», «Что делать если….»,
«Правда о партизанском движении», «Новости в двух словах».
Газета виходила на території міста у листопаді 1943 року.
Через швидке визволення української території радянськими військами на початку 1944 року вона вже не друкувалася. На той час
значна кількість біженців та евакуйованих осіб перебувала у західних районах Кіровоградщини та в Одеській області і видавати
для них газету не було сенсу.
У другій половині 1943 року німецькі війська та їх союзники
зазнали на радянсько-німецькому фронті низки ключових поразок. Після битви під Курськом розпочався стрімкий відступ ворожих військ від Харкова, Білгорода і Воронежа до р. Дніпро.
Разом із Вермахтом, румунськими, угорськими та словацькими окупантами евакуювалася значна маса населення прифронтової зони, підпорядкованого Рейхскомісаріату України. До тих,
хто евакуювався, відносилися насамперед різні категорії колаборантів, що заплямували себе співробітництвом з окупантами. Це
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були поліцаї, співробітники районних та місцевих допоміжних
управ та сільськогосподарських управ, старости громадських та
земських дворів, які обслуговували інтереси нацистської держави
та окупаційних військ. Більшості з них загрожував суд, а тим, хто
виконував злочинні накази окупантів, – смертна кара. У багатьох
випадках разом з ними до евакуації поїхали члени їх сімей.
Також німці намагалися евакуювати з прифронтової зони місцеве населення. Причиною було те, що радянські війська у перебігу наступальних операцій мобілізували чоловіків призовного
віку до запасних армійських підрозділів. Призовники потрапляли
до учбових підрозділів не менш ніж на місяць, після чого поповнювали лави діючої армії. Це дозволяло радянським військам
здійснювати майже безперервний наступ з серпня 1943 до середини лютого 1944 року, не знижуючи загальних темпів просування уперед. Прагнучи позбавити радянські війська поповнення,
німці вивезли частину чоловіків із сім’ями на захід.
На окупованій території за сприяння як місцевих антирадянських елементів, зокрема колишніх петлюрівців, так і під контролем агентів так званих похідних груп ОУН була розгорнута мережа періодичних друкованих органів, які доносили до місцевого
населення головні тези нацистської пропаганди, а також останні
новини у вигідному окупантам руслі. Прикладом такої газети був
україномовний «Український голос», що виходив у Кіровограді з
1941 по 1943 рік.
Проте евакуйовані німцями особи не були знайомі з місцевою
пресою. Тому органи окупаційної влади запровадили наприкінці
1943 року видання у місті російськомовної газети «Хлеб, убежище, труд». Газета для беженцев и эвакуированных».
У рубриці «На фронтах», присвяченій подіям на фронтах
Другої світової війни, у героїзованому вигляді розповідається
про окремі успішні епізоди бойових дій німецької, румунської та
японської армії і флоту. Рубрика повинна була впевнити біженців
у тому, що на фронті німецькі війська ведуть успішні оборонні
бойові дії, наступ Антигітлерівської коаліції буде зупинений. Далі
Німеччина з союзниками перейде у наступ і, відповідно, біженці
та евакуйовані повернуться додому.
Також у газеті публікувалися різноманітні міжнародні новини. Головне місце займали новини з Берліну та Німеччини. Так,
наприклад, у новинах із Берліну повідомлялося, що більшовики
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в результаті великих втрат мобілізують на фронти все більше і
більше жінок. У публікації наводяться слова 22-річної військовополоненої Олени Сидорової з Новочеркаська, про те, що до лав
Червоної Армії мобілізують усіх жінок, які народилися в 19211925 роках.
Частина публікацій стосувалася діяльності нацистського уряду і його турботи про біженців, деякі розповідали, як добре живуть добровольці і військовополонені, що працюють у Німеччині.
Важливими були статті з так званими «свідоцтвами очевидців»,
де, спираючись на слова невідомих осіб, пропагандисти доводили
біженцям, що в країнах Антигітлерівської коаліції наближається економічна криза, завершуються трудові ті військові людські
ресурси. Отже, з одного боку, евакуйованих запевняли, що наближається поворот у перебігу війни на користь Німеччини та її
союзників. З іншого боку, евакуйованим намагалися довести, що
на радянській території їх чекає лише евакуація на фронт, голод,
злидні, хвороби та смерть.
Окремі статті, наприклад «Необычайный прием в Кремле»,
присвячені життю радянського керівництва. Рубрики часто у
перебільшеному вигляді змальовують розкоші, в яких живуть
Сталін та його оточення. На думку авторів газети, у страшний
для СРСР час, коли країна витрачає останні ресурси, а тому незабаром почне програвати війну, керівництво СРСР влаштовує
багаті прийоми для іноземних послів, російського духовенства,
найближчого оточення Сталіна. Ось як писала газета: «…В связи
с избранием святейшего синода и патриарха, в Кремле состоялся торжественный прием митрополитов и епископов. На кремлевской кухне по этому поводу царили смятение и растерянность.
Там давно привыкли к лукулловским пирам большевистских главарей со всякими дипломатами, мастерами культуры, знатными
доярками и орденоносными ассенизаторами».
Також у декількох номерах розмістили матеріали «Сталинская
конституция», автором яких був якийсь Бестужев. У статтях автор
намагається подати Конституцію СРСР у карикатурному вигляді,
довести, що цей документ насправді не виконується, а потрібен
лише для замилювання ока західним демократіям і доводить тільки брехливість радянського керівництва. Схожою є стаття того ж
автора «Большевики и культура», що має на меті скомпрометувати
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культурну політику більшовиків на противагу германському культуртрегерству.
Окремою темою для публікацій був партизанський рух. У номерах вміщено дві статті про радянських партизан: «Я понял,
что нас обманывали» і «Правда о “партизанском движении”», у
яких зроблено спробу представити радянських партизан бандою
вбивць та грабіжників, що лише знущаються з населення, накликають на нього «законні» репресії з боку окупантів і отримують
за це нагороди від Сталіна.
Також у газетах є начебто утилітарна рубрика «Что делать
если …» з практичними порадами евакуйованим на випадок
хвороби їх або членів їхніх сімей, необхідності знайти роботу, зупинитися у певному населеному пункті, рекомендаціями
з розшуку рідні, яка загубилася, тощо. Так, замітка «…ищешь
работу на железной дороге» починалась зі слів: «Немецкая железная дорога, как в освобожденных Восточных областях, так и в
Великогермании, нуждается в большом количестве рабочих рук.
Она приглашает не только уже работавших ранее на железной дороге специалистов (слесарей, механиков), но и в любом количестве необученных рабочих».
У той же час, навіть у даному випадку, пропозиції роботи дорожнього коменданта або місцевої допоміжної адміністрації, подаються у покращеному вигляді, ніж це могло бути в умовах тотального відступу німецької армії та кризи окупаційного режиму.
Редакція газети розміщалася за адресою: м. Кіровоград,
вул. Верхньо-Донська (тепер вул. Дворова), 64. Відповідальний
за зміст газети – Зондерфюрер (K) д-р Х. Краус (H. Kraus).
Таким чином, газета «Хлеб, убежище, труд» є наочним прикладом типового пропагандистського видання, яке дає уявлення
не стільки про ситуацію з евакуацією німецьких посібників та
випадкових біженців, скільки про принципи ворожої пропаганди
часів Другої світової війни.
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Селянська газета, яка виходила тричі на тиждень в
Єлисаветграді (Зінов’ївську) з 1923 по 1930 рр., українською
та російською мовами.
Відповідальний редактор: П. Вольнов, М. Ятаков, М. Кревнев
(заст. редактора).
Обсяг газети – від 2 до 6 сторінок.
До № 288 (587) (груд. 1923 р.) газета мала назву «Красный
путь».
Працівники відділу обслуговування користувачів проводили
аналіз газети «Червоний шлях» (Елисаветград) 1924-1927 рр., що
знаходиться на онлайн-ресурсі LIBRARIA.
Бібліотекарями досліджено 250 номерів газети «Червоний
шлях» («Елисаветград») 1924-1927 рр. та підготовлено вебліографічний опис статей за заявленою темою. Кожен газетний номер – це оцифровані зображення та розпізнані тексти, які було
переглянуто з метою оцінки висвітлення в регіональній пресі питань освіти. У результаті було сформовано веб-ресурс – описано
184 статті.
Проаналізувавши публікації газети «Червоний шлях» за 19241927 рр. щодо стану освіти на Кіровоградщині, ми можемо говорити про те, що основною темою статей була боротьба з неписьменністю населення.
Ліквідація неписьменності (лікнеп) – політично-освітня кампанія радянської влади, що здійснювалася впродовж 1920–1930-х рр.
на українських землях. У досліджених публікаціях дуже часто
говориться про те, що населення Кіровоградщини, як і країни в
цілому, яке не вміло писати та читати, було зобов’язане навчатися
грамоті, а писемне – у порядку трудової повинності – зобов’язане
було навчати грамоті неписьменних. Неписьменні робітники, що
навчалися грамоті, звільнялися на 2 години з роботи для навчання
зі збереженням оплати праці.
Для проведення занять з ліквідації неписьменності у селах та
районних центрах нашого краю надавалися навіть окремі приміщення – народні будинки, клуби, церкви, приватні будівлі та кімнати на промислових підприємствах (зокрема завод «Червона зірка»).
Для навчання дорослих залучалися професійні викладачі, які
щоденно працювали в школах лікнепу по 2 години додатково до
основної роботи. Однак фахівців не вистачало і тому були створені
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у м. Єлисаветграді педагогічні курси з прискореної підготовки вчителів для шкіл лікнепу. Так, у 1924 році відбувся перший випуск
курсів, їх закінчило 44 студенти.
Також освіту здобували вихованці Рівнянського дитячого будинку. Станом на січень 1924 року у закладі було 33 дитини та чотири особи технічного і педагогічного персоналу. Підручниками
та шкільним приладдям вихованці були забезпечені на 50 відсотків, але не вистачало постільної білизни та теплого одягу.
Часописів та літератури не отримували зовсім.
У 1924 році в м. Єлисавеграді було відремонтовано 15 трудових шкіл з кількістю дітей – 3698 і вчительським складом 113 осіб.
Відсоток залучених до освіти дітей складав 31,8%. Враховуючи
малу кількість шкіл, багатьом дітям відмовили у навчанні. Так, на
наступний рік планувалось відкрити ще одну школу, в яку мали
приймати в першу чергу дітей працівників.
По округу налічувалось 374 школи, учнів – 31425, вчителів
– 799. Відсоток залучених до навчання дітей становив 31,08%.
Майже у всіх школах було проведено ремонт, зроблено запас
палива на зиму із суми, зібраної за навчання. Що стосується навчальних посібників, то із державного магазину їх закуплено
30000, таким чином всього 20% учнів були повністю забезпечені
підручниками.
Вищі навчальні заклади було скорочено з 6 до 4. Студенти
жили в неймовірно тяжких умовах. Голод і холод були незмінними супутниками студентів. Кількість студентів становила 100
осіб виключно пролетарського походження.
У ті роки почала втілюватись у життя постанова про українізацію шкіл, яка по округу досягла 80%. Із міських шкіл на січень
1924 року була українізована лише одна, але в інших школах даний процес відбувався поступово.
З початком 1924 року розпочинається патронування населенням безпритульних дітей. Для цього була створена виборна комісія уповноважених від населення. Під час роботи комісії були
зібрані кошти від 995 осіб торгово-промислового класу на суму
17,457 золотих рублів. Було закуплено необхідні речі, паливо на
зиму, зроблено ремонт у будинку для безпритульних дітей, відкриття якого планувалось на 15 лютого 1924 року.
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По округу налічувалось 20 дитячих будинків: кількість дітей
– 1059, а педагогічного персоналу – 92. Стан дитячих будинків у
більшості випадків був незадовільний.
Що стосується лікнепу, то замість 108 шкіл згідно плану, було
відкрито 250.
У м. Рівному було організовано Громаду товаришів з ліквідації
неписьменності. Розпорядження про створення таких громад отримали сільради Рівнянського району. У м. Рівному було відкрито
2 школи лікнепу, а по району – 10.
У с. Велика Виска на початок 1924 року працювало 18 шкіл, в
яких навчалося 2000 дітей. Підручниками були забезпечені лише
60% учнів. Умови праці та навчання були цілком задовільні.
У с. Федорівці Єлисаветградського району з 1922 року працював клуб, у якому майже щотижня селянам читали лекції з
політичної грамоти та сільського господарства. Зацікавленість
селян культурною освітою помітно збільшувалась. При клубі
працювала читальня. Тут можна було знайти політичну літературу, центральні та місцеві газети. Школа була впорядкована, у
ній працювало 2 вчителя. Вдень у школі навчалися діти, а ввечері
проводилися заняття з ліквідації неписьменності серед дорослого
населення.
Також створювалися школи лікнепу в інших селах Єлисаветградського району: с. Семенасте, с. Іванівка, с. В. Северинівка,
с. Димино, с. Завадівка. Селяни відвідували сільські будинки
культури, хати-читальні, прагнули до навчання, але, на жаль, у
селах не вистачало вчителів.
У порівнянні з довоєнним періодом кваліфікація вчителів
значно понизилась, змінились і їхні політичні погляди. Вони проводили культурну та антирелігійну роботу серед селян. Політична
перевірка вчителів показала гарні результати: із перевірених 852
осіб не склали політичний мінімум лише 82 людини.
У період 1924-1927 роках політехнічна освіта в Єлисаветграді
(як і в країні) зазнала суттєвої реорганізації, що було викликано
змінами політичного та соціально-економічного характеру. Базою
для виникнення нових навчальних закладів у Єлисаветграді
(Зінов’ївську) стали дореволюційні навчальні заклади: реальне
училище, ремісниче училище. При заводах, фабриках, ремонтних
майстернях стали виникати навчальні центри відповідного профілювання з подальшим працевлаштуванням підготовлених ними
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спеціалістів. При заводі «Червона зірка» («Ельворті») працювали Єлисаветградський вечірній технікум для робітників та школа ФЗУ для молоді. Практичні заняття в цих закладах проходили
під керівництвом досвідчених майстрів. Вивчення математики та
креслення давали учням можливість стати висококваліфікованими робітниками.
Для своєчасного інформування людей про різні події використовували газети. Спочатку дорослі збиралися біля школи чи
сільської ради, щоб прочитати та послухати новини, обговорити
їх. Так на селах поступово з’являлися хати-читальні, які були засобами ідеологічного впливу на населення.
Знати свій край – одне з головних завдань громадянина. Кожен
народ вивчає ту місцевість, в якій він живе, на основах минулого будує своє сучасне життя. З метою дослідження свого краю
та охорони старовини у 1924 році при Педкурсах було організовано «гурток краєзнавства». Його очолювали відомі містяни:
В. Харцієв, В. Долинський, В. Кеслер, археолог П. Рябков. Метою
роботи гуртка було вивчення, дослідження історії рідного краю,
збирання історичних цінностей.
Ознайомитись із повним змістом публікацій на тему «Освіта
в регіональній пресі» газети «Червоний шлях» («Елисаветград»)
у 1924-1927 роках ви можете за допомогою опрацьованих посилань, скориставшись онлайн-ресурсом LIBRARIA.
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В електронному архіві української періодики (https://libraria.
ua), в колекції «Радянські газети 1920-х років» є 250 номерів газети
«Червоний шлях». До грудня 1923 р. газета мала назву «Красный
путь»; виходила тричі на тиждень в Єлисаветграді (Зінов’євську) з
1923 по 1930 рік українською та російською мовами. Структурно
газета складалася з кількох універсальних рубрик: «Партійне життя», «По окрузі», «Куток селянина», «Телеграми», «Сторінка молоді», «По Радянському Союзу», «За кордоном», «Повідомлення»,
«Театр та мистецтво», «Реклама». Постійними дописувачами газети були 150 авторів з міст і сіл округу.
Театральна тематика в газеті представлена відгуками та анонсами у двох рубриках: «Театр та мистецтво» і «Реклама». Ці
публікації можуть стати чи не єдиним джерелом дослідження
Єлисаветградського театру радянського періоду 1920-х років.
Бібліографічний огляд за 1923-1924 роки дає можливість
скласти інформацію про роботу «1-го радянського драматичного
театру міста Єлисаветграда». Саме таку назву мав наш театр восени 1923 року. З 11 червня 1924 р. театр змінив назву на «Гортеатр
ім. Т.Г. Шевченка».
Театральний сезон було розпочато характерним для того часу
диспутом «Старий театр. Революція. Новий театр» (03.10.1923).
Лектором виступив відомий театральний режисер Аксель
Францевич Лундін (1886-1943). А.Ф. Лундіним було здійснено
декілька постановок в театрі Єлисаветграда.
Цікавим фактом є робота в театрі актора, режисера, педагога Михайла Львовича Курського (1892-1942). Керівником та головним режисером театру в цей час працює режисер Костянтин
Тимофійович Бережний (1889-1960). З успіхом проходять прем’єри
його вистав: «Вороги» М. Горького, «Тітка Чарлея» Т. Брендона.
З бенефісами виступають актори театру М.Н. Незнамов,
І.М. Мизжуєв та В. Вікентьєв (одночасно зазначений як помічник
режисера). Назва «Бенефіс суфлерів Вадимова і Томазова у комедії
«Бережіться загримованих жінок» свідчить про наявність суфлерів, говорить про устрій театру тих часів, про можливості підготовки за місяць декількох вистав (за 2-3 репетиції).
Театральний сезон 1923-1924 рр. відкрився у суботу 6 жовтня
комедією «Саме головне» М. Євреїнова. У репертуарі театру була
п’єса письменника-земляка В. Винниченка «Розіп’яті» та п’єси
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російських авторів: «Друга молодість» П. Нєвєжина, «Хамка»
М. Константинова.
Багато уваги приділялося і зарубіжній класиці. У театрі йшли:
історична драма «Марія Тюдор» В. Гюго, трагедія «Уріель Акоста»
К. Гуцкова, мелодрама «Дві сирітки» Де Курселя, драма
«Орльонок» (син Наполеона) Е. Ростана, комедії «Тітка Чарлея»
Т. Брендона та «Маленька шоколадниця» П. Гаво.
Заголовки газет 1923-1924 років рясніють гастрольною рекламою. «Гастролі Зорич» – (зірки Київського театру Соловцова
Зінаїди Миколаївни Зорич (1892-1971), «Гастролі комічної опери», «Гастролі Одеської драми», «Гастролі колективів «Русской
драмы» (зірка театру – Ліна Самборська (1890-1955), «Гастролі
Слонова» (Одеська трупа), «Гастроль та бенефіс Д.В. Зеркалова та
О. Корнєва», «Гастролі колективу російської опери», «Гастролі корифеїв екрану Зої Баранцевич, А. В. Ребикова і І. Н. Худолєєва»,
«Гастролі Ленінградського театру «Балаганчик» (керівник
Ф.М. Куріхін [1881-1951]), «Дует «Бім-Бом» (дует музичних клоунів-ексцентриків), «Гастролі П. Елінського та Н. Холодної (дует куплетистів), «Гастролі колективу борців» (на чолі з М. Слуцьким).
Вистави розпочиналися «…рівно о 9 годині вечора».
Відгуки та рецензії на театральні події друкуються в рубриці
«Театр та мистецтво» за підписом А. Арбєнін або А.А. ( хто стоїть за цим псевдонімом – невідомо).
У квітні 1924 року на гастролі приїхав Київський театр
ім. М.К. Заньковецької. Кияни привезли «Гайдамаків» Т. Шевченка
(інсценізація Л. Курбаса) та «Настусю» В. Винниченка. Серед акторів був корифей українського театру, наш земляк, уродженець
Новоукраїнки Федір Левицький. 9 квітня відбувся бенефіс відомого актора у виставі «Паливода ХVІІІ століття» І. КарпенкаКарого.
Театральне життя 1923-1924 років ознаменувалося приїздом до
міста цілого ряду театрів та окремих артистів: Івана Артемовича
Слонова (1882-1945), Лазаря Марковича Меєрсона (1909-1971),
Леоніда Чимбарського, П. Елінського, Н. Холодного, Ліни
Самборської. У грудні 1923 року Єлисаветград відвідали Театр
російської драми під керівництвом Покровського і Южанського
та Одеський єврейський державний театр. У лютому 1924 року
художній колектив російської опери привіз «Севільського цирюльника». У серпні на гастролі до Зінов’євська приїздили: те– 176 –

атр комічної опери К.І. Христофорової та І.І. Рафальського, актори київських та одеських державних театрів. У листопаді в
Зінов’євську гастролювала трупа Київського театру художньо-пересувної опери. У грудні театрали зустрічали Московську музичну трупу ліліпутів з оперетою І. Кальмана «Баядерка». Єврейська
трупа «Унзер Вінкл» під керівництвом М.Л. Меєрсона зняла театр у Зінов’євську на два місяці (вересень-жовтень 1924 року).
Популярністю у глядачів користувалася комедія Якова Гордіна
«Дер Шарлатан».
Отже, театральне життя цього періоду – комедійна трупа ліліпутів, комедійна опера, бенефіси зірок провінційних театрів,
вільні антрепризи російських та українських акторів державних
драматичних театрів.
За наявними об’явами можна скласти уявлення про репертуарну політику 1923-1924 років. Це різноманітний, ідеологічно незаангажований розважальний репертуар, провідною драматургією
цього періоду є західно-европейська, російська класична та драматургія модерну. Це був останній, відносно вільний, аполітичний період перед жорсткими цензурними утисками 1930-х років.
У лютому 1923 року створено «Главрепертком» (головний репертуарний комітет) – цензурну інституцію, яка контролювала всі
види друкованої продукції, видовища і т.п. Комітет здійснював
контроль за усіма драматичними, музичними, кінематографічними творами, складав і публікував списки дозволених і заборонених творів.
Затвердження в Конституції СРСР 1924 року нової єдиної державної політики та зміни в історико-політичній ситуації призвели
до командно-адміністративної системи управління в театральній
справі з наступними цензурними обмеженнями. Державні театри стали цілковито підлеглими Народному комісаріату оборони
(НКО) СРСР. Йому було надано право затверджувати і звільняти
директора, мистецького керівника і голову ради театру, затверджувати репертуарний план, безпосередньо наглядати за мистецько-ідеологічним напрямком театру, давати вказівки в справах
основного складу виконавців.
Таким чином, газета «Червоний шлях» дає можливість
скласти уявлення про театральне життя міста Єлисаветграда
(Зінов’євська) у 20-х роках ХХ століття.
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Бібліотеки ОТГ: проблеми та перспективи
Публічні бібліотеки об’єднаних територіальних
громад області:
За підсумками роботи 2019 року
Сітлана Ратушна,
бібліотекар науково-методичного відділу
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

В українському суспільстві останніми роками відбуваються
соціальні та технологічні зміни, які не можуть не впливати на бібліотечне середовище. Публічні бібліотеки, в основі діяльності
яких є надання доступу всім громадянам до інформації, знань і
культурних надбань людства, потребують якісних змін.
У 2019 році прийнято новий документ – Державні соціальні
нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в
Україні, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України
від 06 лютого 2019 року №72.
Створити бібліотеки, які б повністю відповідали потребам
громади, дає можливість децентралізація, адже рівень розвитку
цих закладів є одним із основних чинників, що впливають на загальнокультурний та освітній рівень її населення.
Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» передбачено, що «якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді,
не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання». Тому при реорганізації бібліотек і формуванні нової мережі мають бути дотримані
соціальні стандарти щодо забезпечення трудових прав бібліотекарів та прав населення на отримання бібліотечних послуг.
Чим більше ресурсів – інформаційних, фінансових, матеріально-технічних, кадрових – громада надає бібліотеці, тим якісніше
будуть задовольнятися інформаційні потреби населення.
В області на території 9 районів функціонує 17 об’єднаних територіальних громад: 4 міських, 3 селищних, 10 сільських. Вони
різні за площею, кількістю населених пунктів, чисельністю населення, моделлю організації.
Так, у Новоукраїнській міській ОТГ створена юридична особа
«Публічна бібліотека з філіями» – 1 заклад, у складі якого 7 бібліотек-філій.
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За іншою моделлю працюють бібліотеки ОТГ Компаніївського
та Олександрійського районів. Бібліотечні заклади ОТГ та районна
бібліотека уклали договір про співробітництво. За умовами договору районна бібліотека допомагає бібліотекам ОТГ отримувати літературу з обмінних фондів обласних бібліотек, обробляти її, надає
методичні консультації, забезпечує фахове навчання під час районних семінарів, практикумів.
Станом на 01 січня 2020 року в ОТГ перебувало 66 публічних
бібліотек Кіровоградщини (2 центральні районні бібліотеки, 2 бібліотеки для дітей, 7 міських та 55 сільських бібліотек), що становило 12% від загальної кількості книгозбірень області. Чисельність
бібліотек в ОТГ різна – від 2 (Мар’янівська ОТГ Маловисківського
району) до 8 (Соколівська ОТГ Кіровоградського району).
В області 55 сільських бібліотек ОТГ обслуговують 63709 осіб,
що в середньому складає такий показник: одна бібліотека на 1080
осіб. Цей показник у регіонах України коливається від 1665 осіб
у Чернівецькій до 589 – у Чернігівській областях. Середня забезпеченість населення України сільськими бібліотеками в громадах
– одна бібліотека на 985 осіб.
Бібліотечна мережа в ОТГ:
4 міські ОТГ:
Бобринецька – 4 самостійні бібліотеки (2 міські, 2 сільські);
головна бібліотека – міська бібліотека №2;
Маловисківська – 4 самостійні сільські бібліотеки, головна бібліотека – не визначена;
Новоукраїнська – юридична особа «Публічна бібліотека з філіями» – 1 заклад, у складі якого 7 бібліотек-філій;
Помічнянська – 5 бібліотек (1 закрита, не знята з мережі);
3 міські, 1 сільська. Головна бібліотека – комунальний заклад
«Центральна бібліотека» виконавчого комітету Помічнянської
міської ради.
3 селищні ОТГ:
Компаніївська – 3 сільські бібліотеки-філії у складі
Компаніївської ЦБС;
Смолінська – 1 сільська, 2 селищні самостійні бібліотеки, головна – Смолінська селищна №2;
Добровеличківська – районна бібліотека для дорослих, районна бібліотека для дітей та 3 сільських бібліотеки.
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10 сільських ОТГ:
Великоандрусівська ОТГ Світловодського району – 4 сільські
самостійні бібліотеки; головна бібліотека – Подорожнянська, знаходиться не на центральній садибі;
Великосеверинівська ОТГ Кіровоградського району – 4 сільські самостійні бібліотеки; визначена Великосеверинівська центральна бібліотека;
Ганнівська ОТГ Новоукраїнського району – 3 сільські самостійні бібліотеки; головна бібліотека не визначена;
Дмитрівська ОТГ Світловодського району – 4 сільські бібліотеки; головна бібліотека – Дмитрівська сільська бібліотека;
Катеринівська ОТГ Кіровоградського району – 4 сільські самостійні Бібліотеки;
Мар’янівська ОТГ Маловисківського району – 2 сільські бібліотеки (Мар’янівська – Маловисківського та Веселівська –
Новомиргородського районів);
Первозванівська ОТГ Кіровоградського району – 4 сільські самостійні бібліотеки; головна бібліотека не визначена;
Піщанобрідська ОТГ Добровеличківського району – 4 сільські
самостійні бібліотеки; головна бібліотека – Піщанобрідська;
Соколівська ОТГ Кіровоградського району – 8 сільських самостійних бібліотек; головна бібліотека – Соколівська;
Тишківська ОТГ Добровеличківського району – 4 сільські самостійні бібліотеки; головна бібліотека не визначена.
Кадри
Інноваційний розвиток бібліотек як інформаційних, культурних,
освітніх центрів залежить від їх кадрового забезпечення та професійної готовності бібліотекарів здійснити модернізацію галузі.
На 01 січня 2020 року бібліотечні послуги в ОТГ надавали
89 бібліотекарів; 52 працівники (58%) мають фахову бібліотечну
освіту. Найбільше працівників зі стажем понад 20 років – 41 особа (46%), понад 10 років – 19 осіб (21%).
Згідно з п.3 Державних соціальних нормативів публічні бібліотеки мають бути доступні для населення не менше 40 годин на
тиждень, а час роботи закладів не повинен збігатися з робочими
годинами основної частини населення громади.
На 01 січня 2020 року кількість бібліотек, які працюють 40 годин на тиждень (повний робочий день) складає 45% від загальної
– 187 –

кількості бібліотек ОТГ; від 21до 30 годин – 17%; від 11до 20
годин – 34%; до 10 годин – 4%.
Таким чином, 62% закладів працюють згідно існуючих нормативів, а 38% – в режимі бібліотечних пунктів згідно п.6 Державних
соціальних нормативів (бібліотечний пункт повинен бути доступним для населення не менше 16 годин на тиждень).
Основні показники
Упродовж року працівники бібліотечних закладів ОТГ докладали багато зусиль для того, щоб стати інформаційно-культурними
центрами, місцями духовного спілкування, проведення змістовного дозвілля для різних верств населення. З метою залучення нових
користувачів бібліотекарі співпрацювали з різними установами:
школами, училищами, клубами, громадськими організаціями.
Бібліотекарі ОТГ провели протягом року більше 2100 соціокультурних заходів, які відвідали 49400 користувачів, що складає 7,7% від основного показника. Середня відвідуваність заходів – 23-24 особи.
Бібліотечні працівники успішно здійснюють обслуговування
населення за допомогою книгоношення, що дає можливість збільшити коло читачів, розширити комплекс бібліотечних послуг.
Охоплення населення бібліотечним обслуговуванням в ОТГ
області становить 32,8%. Цей показник майже дорівнює середньому показнику в громадах по Україні – 34,6%. Основною категорією користувачів (52%) за віком є працездатне населення громад віком від 22 до 60 років.
Бібліотечні послуги у 2019 році отримали 37,8 тис. користувачів (9% від загальної кількості по області). Користувачам видано
638,75 тис. примірників документів (8,1% від загальної кількості
по області). Показник відвідування становить 306,7 тисяч відвідувань (8,2% від загальної кількості по області).
Бібліотеки Бобринецької міської ОТГ, Компаніївської селищної ОТГ, Ганнівської сілької ОТГ основні показники виконали на
рівні минулого року.
Недовиконали показник з видачі документів у порівнянні з 2018 роком бібліотеки Великосеверинівської (-2118),
Катеринівської (-430) сільських та Новоукраїнської (-1423) мііської ОТГ.
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Зменшили всі показники в порівнянні з минулим роком бібліотеки Великоандрусівської, Маловисківської, Первозванівської,
Соколівської та Помічнянської ОТГ.
На виконання основних показників вплинув незадовільний
стан матеріально-технічної бази та інформатизації бібліотек, відсутність доступу до мережі Інтернет у бібліотеках, переведення
працівників бібліотек у режим неповної зайнятості (Соколівська
ОТГ), зменшення кількості населення регіону.
Бібліотечні фонди
Відбір та придбання творів на різних носіях є одним із процесів формування бібліотечних фондів, що впливає на їх оновлення
відповідно до потреб користувачів.
На 01 січня 2020 року загальний бібліотечний фонд ОТГ становить 609230 прим. документів (9,1% від загального фонду області), з них 54% – державною мовою. Фонд сільських бібліотек
складає 410960 примірників, з них 58% – українською мовою.
Бібліотеки ОТГ формують свої фонди переважно друкованими
виданнями. За звітний період до бібліотек ОТГ надійшло 17772
прим. документів (12,6% від загального надходження по області),
з них 11983 прим. – до сільських бібліотек. Переважна частина
надходжень (90%) друкована державною мовою.
В середньому кожна бібліотека ОТГ отримала 243 прим. документів (середній показник по області – 248).
Відсоток оновлення бібліотечного фонду становить 3% (в середньому по області – 2,1%).
Згідно з п.11 Державних соціальних нормативів фонди публічних бібліотек, крім ОУНБ, повинні щороку оновлюватися не
менше, ніж на 5%, у т. ч. шляхом: закупівлі книжкових видань
– не менше 250 прим. на 1000 осіб зони обслуговування публічної бібліотеки; передплати періодичних видань – не менше 15-20
найменувань газет та журналів; отримання документів з інших
джерел, не заборонених законодавством.
Бібліотеки ОТГ поповнюють фонди переважно через обмінний фонд комунального закладу «Обласна універсальна наукова
бібліотека ім. Д.І. Чижевського» (64%), а також через книгарні
(8%), подарунки (7%), в т.ч. акції «Подаруй бібліотеці книгу»,
взамін загублених (1%).
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Виділялись бюджетні кошти на придбання нової літератури для
бібліотек Добровеличківської, Катеринівської, Помічнянської,
Смолінської, Соколівської, Новоукраїнської ОТГ.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2018 року № 941-р «Про затвердження переліку
книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів» врегульоване питання придбання державною установою «Український
інститут книги» книжкової продукції та розподілу її між публічними бібліотеками різного рівня.
Через відсутність листа від місцевої влади про розподіл літератури на бібліотеки ОТГ за державною програмою не отримали
жодного нового видання 6 бібліотечних закладів ОТГ: 2 бібліотеки Мар’янівської та 4 – Піщанобрідської ОТГ.
Незадовільна ситуація склалася з передплатою періодичних
видань. У 2019 році без передплати залишилось 26% бібліотек.
Не здійснена передплата періодичних видань на 2020 рік у
бібліотеках Компаніївської, Маловисківської, Мар’янівської,
Піщанобрідської, Тишківської ОТГ, а взагалі без передплати залишилась 31 бібліотека (47%).
Покращилась передплата періодичних видань у бібліотеках
Добровеличківської, Катеринівської, Первозванівської, Помічнянської ОТГ.
Бібліотеки ОТГ продовжували роботу з актуалізації бібліотечних фондів. За 2019 рік з бібліотечних фондів ОТГ вилучено
26783 прим. документів, в т.ч. з сільських – 16400 прим.
Це позитивно вплинуло на показник обертаності в
Бобринецькій (1,4) та Новоукраїнській (2,2) міських ОТГ, що
свідчить про якісний стан бібліотечного фонду (середній показник по області – 1,2).
Не здійснювалась робота з актуалізації фондів у бібліотеках, які мають низький показник обертаності, а саме: у бібліотеках Маловисківської, Великоандрусівської ОТГ – (0,5);
Катеринівської, Первозванівської, Тишківської ОТГ – (0,7);
Дмитрівської, Мар’янівської ОТГ – (0,8); Великосеверинівської,
Помічнянської ОТГ – (0,9).
Низькі показники обертаності бібліотечного фонду свідчать
про його неактуальність та несистематичність щодо очищення
від застарілої за змістом та зношеної літератури.
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За стандартами ІФЛА показник обертаності має дорівнювати 5. Бібліотекам, які мають низький показник обертаності, потрібно вивчати використання фондів та систематично звільняти
їх від застарілої за змістом, зношеної літератури, формувати фонди з урахуванням читацького попиту.
Інформатизація
Інформаційні технології дозволяють бібліотеці впроваджувати і використовувати нові форми обслуговування, забезпечувати доступ до власних і корпоративних інформаційних ресурсів
будь-якому користувачеві незалежно від місця його знаходження.
Впродовж 2019 року комп’ютерну техніку отримали бібліотеки Великосеверинівської, Катеринівської, Компаніївської,
Новоукраїнської, Помічнянської ОТГ; підключилась до мережі
Інтернет Голубієвицька сільська бібліотека Компаніївської ОТГ.
Таким чином, 48 бібліотек ОТГ (66%) мають комп’ютери, в
т.ч. сільські бібліотеки – 33 (60%). Підключені до мережі Інтернет
– 40 бібліотек (55%), в т.ч. сільських – 24 (44%).
Послуги WI-FI можуть запропонувати 19 бібліотек ОТГ (28%).
Всі бібліотеки мають комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет в Ганнівській, Первозванівській, Помічнянській,
Соколівській ОТГ, в Новоукраїнській ОТГ – 7 бібліотек мають комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, крім
Кам’яномостівської бібліотеки-філії.
До послуг користувачів у 2 бібліотеках – Новоукраїнській центральній та Добровеличківській центральній публічній бібліотеці – створені електронні каталоги, що налічують понад 14 тис.
записів.
Продовжується робота з підтримки та удосконалення вебсайтів бібліотек ОТГ, надання доступу до власних ресурсів та забезпечення інформацією віддалених користувачів.
Незадовільним залишається стан інформатизації бібліотек у
Катеринівській, Компаніївській, Маловисківській ОТГ. Сільські
бібліотеки у Бобринецькій, Великоандрусівській, Тишківській
ОТГ комп’ютерів та доступу до мережі Інтернет не мають взагалі.
На жаль, немає в ОТГ бібліотек, які були б оснащені комп’ютерним обладнанням, пристосованим для людей з обмеженими
можливостями (зір). Згідно з п.14 Державних соціальних нормативів публічна бібліотека оснащується комп’ютерною технікою
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та іншим обладнанням, пристосованим до потреб сліпих, осіб з
порушенням зору та осіб з дислексією.
Матеріально-технічна база
За минулий рік була покращена матеріально-технічна база бібліотек ОТГ:
– зроблено капітальний ремонт у Лозуватській сільській бібліотеці та косметичні ремонти в Великосеверинівській,
Підгайцівській сільських бібліотеках Великосевериновської
ОТГ;
– переведені в приміщення з кращими умовами Бобринецька
міська бібліотека №2 Бобринецької міської ОТГ, Макариська
сільська бібліотека Дмитрівської ОТГ Знам’янського району, Голубієвицька сільська бібліотека Компаніївської селищної ОТГ, Любомирська сільська бібліотека Піщанобрідської
ОТГ Добровеличківського району, Ганнинська сільська бібліотека Соколівської ОТГ Кіровоградського району;
– встановлене опалення в Шишкінській сільській бібліотеці
Ганнівської ОТГ Новоукраїнського району.
Але є і недоліки. Приміщення 25% бібліотечних закладів ОТГ
не опалюються, 32% бібліотечних приміщень потребують поточного ремонту, 9% – капітального (по 1 бібліотеці в Бобринецькій,
Великосеверинівській, Тишківській та по 2 – в Мар’янівській,
Первозванівській ОТГ).
Для людей з обмеженими можливостями пристосовані лише
27% приміщень бібліотек (пандуси). Є випадки, коли бібліотека
знаходиться на другому поверсі клубу, що обмежує вільний доступ до неї. Згідно з п.12 Державних соціальних нормативів публічна бібліотека має розміщуватися в окремому приміщенні чи
будівлі в місці, вільно доступному для відвідувачів.
Матеріально-технічна база бібліотек потребує постійного
оновлення та підтримки, модернізації, щоб забезпечити комфортне обслуговування та надання якісних послуг користувачам.
Проєктна діяльність
Одним з перспективних напрямків в роботі бібліотек є програмно-проєктна діяльність. Бібліотечний проєкт може стати одним з найбільш ефективних інструментів просування бібліотеки
і підвищення її престижу. Найчастіше проєктна діяльність бібліо– 192 –

теки має на меті отримання гранту, виділення коштів на реалізацію програми або проєкту.
Голубієвицька сільська бібліотека Компаніївської ОТГ впровадила проєкт «Бібліотека згуртовує громаду» в рамках великого
проєкту в Кіровоградській області «Голос громади в місцевому самоврядуванні» за підтримки програми USAID «Децентралізація
приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) та отримала ноутбук – 13299 грн, який підключили до мережі Інтернет,
проектор – 7800 грн, проекційний екран – 3960 грн, фліпчарт –
1290 грн, акустичну систему – 2800 грн, стіл – 1498 грн, 20 стільців – 9600 грн (у сумі – 40847 грн). Завдяки проєкту при бібліотеці
створено громадський простір «Взаємодія» для проведення заходів з різними групами населення.
Бібліотечні працівники громад беруть участь в обласних конкурсах. Наприклад, у 2019 році в ОУНБ ім. Д.І Чижевського було
проведено обласний конкурс бібліотечних інновацій «Сучасна
бібліотека: розвиваємо місцеві громади», в якому взяли участь бібліотеки п’яти об’єднаних територіальних громад: Бобринецької,
Великосеверинівської, Дмитрівської, Катеринівської та Новоукраїнської. Всі проєкти різнопланові за формами роботи та цікаві. За напрямком з популяризації книги було відмічено інновацію:
«Читай і відпускай» – зі створення буккросингу на території міста Новоукраїнка Новоукраїнської ОТГ.
З метою підвищення кваліфікації бібліотечних працівників
ОТГ на обласному рівні надаються консультації, проводяться
навчальні семінари, вебінари. Так, в ОУНБ ім. Д.І. Чижевського
проведено:
– семінар-практикум для працівників бібліотек ОТГ
Кропивницького району, в якому взяли участь бібліотекарі
Великосеверинівської, Катеринівської, Первозванівської,
Соколівської ОТГ. На семінарі розглядалися питання формування фондів та організації каталогів за таблицями УДК;
– день творчого спілкування для працівників бібліотек
Новоукраїнського району та Ганнівської ОТГ;
– вебінари для бібліотекарів області: «Нові бібліотечні послуги з використанням інформаційних технологій», «Ігри в
бібліотеках», «Публічна бібліотека та краєзнавчий туризм:
сучасні аспекти діяльності бібліотек».
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Бібліотеки ОТГ взяли участь у соціологічних дослідженнях,
розроблених науково-методичним відділом ОУНБ ім. Д.І. Чижевського «Публічна бібліотека в умовах ОТГ: реалії та перспективи».
Підбиваючи підсумок, можна стверджувати, що разом з позитивними змінами у діяльності бібліотек ОТГ є й недоліки. А саме:
не в усіх ОТГ визначена головна бібліотека, 38% бібліотек за новими нормативами працюють в режимі бібліотечних пунктів;
47% бібліотек залишилися без передплати періодичних видань
на 2020 рік; незадовільний стан інформатизації; низький рівень
матеріально-технічної бази бібліотек.

Бібліотеки громад – від мрій до реалій:
історії успіху
Світлана Ратушна,
бібліотекар науково-методичного відділу
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

У Кіровоградській області, як і взагалі в Україні, набирає обертів процес децентралізації. Кількість об’єднаних територіальних
громад у 2020 році – 27. Кількість жителів у громадах – понад
161 тис. людей, що складає 17% від загальної кількості населення
області. Реалізація реформи децентралізації має вплив безпосередньо і на розвиток бібліотечної справи в регіоні. Публічні бібліотеки
передані у комунальну власність громад у 17 ОТГ. Бібліотечні послуги населенню в об’єднаних територіальних громадах надають
66 бібліотек (12% від усіх бібліотек області). Зазначений процес
проходить не завжди на належному рівні. Не зважаючи на відповідні законодавчі акти і на рекомендації досвідчених фахівців провідних бібліотек України, керівництво ОТГ не поспішає брати під
свою опіку бібліотеки і надавати їм можливість гідно обслуговувати мешканців своїх громад. Як наслідок, бібліотеки стоять зачиненими (9% бібліотек ОТГ), частину працівників з повної ставки
перевели на 0,5 ставки або їх фінансування настільки мізерне, що
ледве вистачає на 0,25 ставки заробітної плати бібліотекаря. Однак
не все так погано, як здається. Є в нашому регіоні і позитивні приклади, вони є зразком тим громадам, які щойно почали реорганізаційний процес або планують його розпочати. Отже, історії успіху.
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Новоукраїнська міська ОТГ утворилася однією з перших
у 2016 році. Загальна чисельність населення – майже 19 тисяч.
Бюджет громади – 130 мільйонів, з них 1,6% використовується на
фінансування бібліотек.
Мережа закладів ОТГ – це 1 публічна бібліотека та 7 її філій
(три міські, в.ч. дитяча та 4 сільські).
В ОТГ створені сприятливі умови для повноцінного функціонування бібліотек, збережено мережу та кадровий склад. Діяльність
закладів забезпечують 19 осіб. Переважна більшість з них (16) працюють в режимі повної зайнятості. Всі доплати та надбавки, а також інші виплати виплачуються постійно та без затримки.
Публічні бібліотеки Новоукраїнської міської ОТГ працюють
у тісній співпраці з місцевою владою: з міською радою, старостами сіл, установами та організаціями громади, представниками громадськості. Завдяки такому соціальному партнерству та
взаємодії покращилось фінансування бібліотек. Особливу увагу
керівництво громади приділяє виділенню коштів на закупівлю
книг та передплату періодичних видань: у 2019 році було виділено 18000 грн. на закупівлю 292 книжок відповідно до читацьких
уподобань. З кожним роком покращується передплата періодичних видань – кожна бібліотека ОТГ отримує по 16 назв.
Наявність комп’ютерної техніки допомагає компенсувати прогалини у комплектуванні, урізноманітнити заходи з популяризації
книги, краще задовольняти запити та інтереси жителів громади.
Щорічно покращується матеріально-технічна база бібліотек, у приміщеннях проводяться сучасні ремонти. Наприклад,
Новоукраїнську міську бібліотеку переведено в краще приміщення
та проведено ремонт. Ремонт однієї з кімнат зроблено в рамках реалізації міні-проєкту «L.A.P.A» (Library Art Play Аssociation) місцевого конкурсу міні-проєктів «Влада і громада – разом!». Згодом у
бібліотеці оновлять ще й меблі.
У 2020 році значимою подією в діяльності Новоукраїської
центральної бібліотеки стала її участь у конкурсі міні-проєктів розвитку Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної
громади «Влада і громада – разом!». Завдяки проєкту реалізувалася ідея випуску другого номеру альманаху «Літературна
Новоукраїнщина», до якого увійшли твори членів літературної
студії «РАНОК» та всі без виключення твори позастудійних ама– 195 –

торів пера (в авторській редакції), які відгукнулися на запрошення щодо участі у проєкті створення даного видання.
Робота над створенням збірки тривала майже півроку. ЇЇ укладачі переслідували мету відібрати твори, які відображають життя
краю, його історію, побут, містять топоніми, описи краєвидів та
навіть мають специфічний новоукраїнський гумор. Цей альманах, що зібрав в одному із розділів поетичний доробок земляків
про рідний край, рідне місто та Новоукраїнщину, стане першим
виданням у фонді Новоукраїнської центральної бібліотеки.
Міський голова Олександр Корінний на презентації літературного видання наголосив, що головним завданням громади є створення таких умов, де кожен мешканець зміг би знайти себе й реалізувати у повній мірі свій творчий та інтелектуальний потенціал.
Центральною бібліотекою міста ініційовано поетичну акцію
«Містяни читають про місто», щоб познайомити жителів громади
з творчістю митців Новоукраїнщини та популяризувати поезію
про рідний край. Бібліотекарі записали відео декламації поезії
та розмістили його в мережі Інтернет. Саме ж видання поповнить фонди публічних та шкільних бібліотек громади, особисті
бібліотеки містян, стане у нагоді учнівській молоді громади при
вивченні літератури рідного краю, а також познайомить широкий
загал з поетичними надбаннями Новоукраїнщини.
Попельнастівська сільська об’єднана територіальна громада Олександрійського району створена в 2018 році. Чисельність
населення громади складає 1807 чоловік. В громаді 4 сільських
бібліотеки.
Село Попельнасте Попельнастівської ОТГ стало прикладом
позитивних змін і перетворень. Воно приваблює своїми фантастичної краси краєвидами, гарними дорогами, дбайливо реставрованими будівлями.
В одній з таких відновлених старовинних будівель, яка протягом 17 років пустувала, створено культурно-освітній центр
«Толока», де організовано музей, кінозал, галерею, квест-кімнату,
бібліотеку.
Завдяки створенню такого центру в бібліотеці організований
новий бібліотечний простір, який став прикладом сучасного формату діяльності книгозбірні, що в першу чергу відповідає потребам громади.
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При бібліотеці організована літературна студія «Перевесло»,
де об’єдналася творча еліта села. Члени студії – жінки, різні за
віком, професіями, які дарують громаді свої поетичні напрацювання. Бібліотекар Жванко Зінаїда Володимирівна також є членом
спілки та надзвичайно талановитою поетесою. До речі, вона є режисером і сценаристом лялькового театру.
У 2019 році Попельнастівська ОТГ зустрічала учасників
VII Всеукраїнської школи адвокації бібліотекарів «Нова бібліотечна геометрія: адвокація, молодь, ОТГ», яку організувала
Українська бібліотечна асоціація. Учасниками школи були представники бібліотечних закладів різних регіонів України.
В першу чергу, учасників цікавило місце публічної бібліотеки
у соціокультурному просторі громади. Вони були вражені небайдужістю сільського голови до розвитку культурної сфери. У громаді створені всі умови для того, щоб надавати жителям такий
спектр культурних послуг, якими інколи не можуть похвалитися
навіть великі міста. Гості були у захваті від побаченого і почутого,
кожен присутній висловив свою думку щодо нового бібліотечного простору.
Зустріч подарувала не лише приємні емоції: у бібліотекарів
з’явилися ідеї щодо перетворення своїх бібліотек у новий формат,
що в першу чергу відповідає потребам місцевих громад.
Варто додати, що у селі Попельнастому є ще одна бібліотека-філія, яка працює неповний робочий день та обслуговує трохи
більше 200 користувачів.
Первозванівська ОТГ створена в 2017 році. Чисельність
населення громади складає 5059 жителів. До її складу ввійшли
4 сільські бібліотеки: Первозванівська, Калинівська, Федорівська
та Степова. В 2019 році до них приєдналася Клинцівська сільська
бібліотека. Збережено мережу та кадровий склад.
Поступово бібліотеки завойовують авторитет та встановлюють тісні контакти з владою. У результаті одну бібліотеку переведено в тепле приміщення сільської школи, для трьох закладів
придбано комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, в одній оновлено систему опалення та розпочато ремонт приміщення, придбано принтер зі сканером, та ще в одній замінено вікна,
двері, встановлено котел на твердому паливі, здійснено поточний
ремонт, придбано офісний стіл.
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Первозванівська сільська бібліотека має сучасний бібліотечний простір, забезпечена комп’ютерами, має проектор та
екран, що дає змогу залучати членів громади до перегляду кращих зразків українського кіно та мультиплікації, навчати охочих
комп’ютерній грамоті.
У 2019 році бібліотеками Первозванівської ОТГ за кошти, виділені із бюджету сільської ради, придбано 223 книги на 18803 гривні. При закупівлі книг враховувалися смаки всіх користувачів бібліотек: цікаве для себе знайдуть і любителі детективів, і жіночих
романів, і поціновувачі нової сучасної української літератури.
Завдяки клопотанням керівництва громади та депутатському
корпусу бібліотеки забезпечуються передплатою періодичних видань (на 2020 рік – по 2000 гривень на кожну бібліотеку), канцелярськими та господарськими товарами, щорічно виділяються кошти
на придбання нових книг.
Бібліотекарі активно долучаються до культурного життя
громади. У Первозванівці за ініціативи ГО «Активна громада
Кіровоградщини» до Дня захисника України створили «Алею
вільних людей». Учасники цієї акції у багатьох населених пунктах України висаджують дерева на честь військових, які воюють
на Сході країни, та в пам’ять про загиблих. На честь захисників висадять дерева у 30 містах України. У Первозванівці під час
акції ініціативною групою, у складі якої бібліотекар сільської
бібліотеки Ольга Ключнікова, висадили туї.
До Дня Незалежності України бібліотекарі територіальної
громади долучилися до акції #прочитай_книгу_про Україну.
Започаткована вона бібліотеками міста Кропивницький, які закликали у мережі Facebook долучатися всіх охочих. Ініціатором
проведення акції в громаді стала бібліотекар Первозванівської
сільської бібліотеки Ольга Ключнікова. Вона не лише долучилася
до неї сама, а й запропонувала це зробити всім іншим бібліотекам, які підтримали ідею, адже в кожній бібліотеці є книжки, присвячені Україні, її містам, українській історії та культурі.
Великосеверинівська сільська об’єднана територіальна громада створена у 2017 році. Населення громади складає 3500 жителів. До ОТГ передано 4 сільські бібліотеки. Роботу бібліотек забезпечують 4 бібліотекаря, які після об’єднання громади отримують повні
ставки, а також доплати (за інтенсивність та стаж роботи).
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Завдяки підтримці місцевої влади для поповнення бібліотечних фондів кожного року виділяються кошти на придбання книг
та періодичних видань.
Таким чином, у 2018 році за бюджетні кошти було придбано
579 книг на 43000 гривень та передплачено на рік 33 періодичних видання на 5500 гривень; у 2019 році передплачено періодичних видань на 12000 гривень (на кожну бібліотеку по 3000 грн.)
та виділено по 1000 грн. для кожної бібліотеки на канцтовари,
1180 грн. було виділено на підключення Підгайцівської бібліотеки до мережі Інтернет.
У 2020 році з місцевого бюджету було виділено 17000 гривень
на придбання нової літератури (понад 4 тисячі гривень на бібліотеку) і 12000 гривень на передплату періодичних видань (на кожну
– по 3000 грн.).
Для Оситнязької сільської бібліотеки придбані ноутбуки на
29000 гривень, на канцтовари виділено 5000 гривень.
Підключення до мережі Інтернет Оситнязької та Лозуватської
сільських бібліотек (це коштувало 5050 грн.) дало можливість бібліотекарям розширити інформаційне поле та запровадити нові
послуги. Кожен житель села може прийти до бібліотеки та скористатися комп’ютером, поспілкуватися з друзями та родичами
через «Скайп» або у соціальних мережах. А тим, хто не вміє користуватися комп’ютером та Інтернетом, бібліотекарі надають
безкоштовні консультації.
Також зроблено ремонт приміщення Лозуватської бібліотеки.
Помічнянська об’єднана територіальна громада створена в
2018 році. Чисельність населення громади складає 10186 жителів. До створення Помічнянської ОТГ Центральна бібліотека (на
той час бібліотека міського Палацу культури) була в штаті міського Палацу культури. При організації ОТГ було створено юридичну особу комунальний заклад «Центральна бібліотека виконавчого комітету Помічнянської міської ради», якій підпорядковані
2 міські та 1 сільська філія.
Діяльність галузі забезпечують 7 бібліотечних працівників:
6 осіб – на повну ставку та 1 – на 0,75 за станом здоров’я. У центральній бібліотеці була введена ставка методиста.
ОТГ поступово створюють умови для повноцінного функціонування бібліотечних закладів. Підключено дві бібліотеки до
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мережі Інтернет, для трьох бібліотек придбано 4 ноутбуки та три
багатофункціональні пристрої (3 в 1), фотокамера, столи, стільці.
Для Помічнянської дитячої бібліотеки були виділені кошти на
ремонт даху, а для Помічнянської міської бібліотеки №1 – кошти
на ремонт господарського приміщення.
Для мешканців громади, які не мають власних комп’ютерів,
з’явилися нові можливості: придбання транспортних квитків,
квитків на концерти; реєстрація на ЗНО; оплата комунальних
платежів; отримання інформації через «особистий кабінет» з банківських установ і Пенсійного фонду; пошук роботи і складання
резюме; запис до лікаря тощо.
Кожного року всім бібліотекам виділяються кошти для придбання нових книг (по 4000 грн.), на передплату періодичних видань, господарчі та канцелярські товари.
Працівники бібліотек беруть активну участь у житті громади, завжди допомагають у підготовці та проведенні міських заходів. Так, на загальноміському святі «Масляна» та фестивалі
«На Покрову – в Помічну» бібліотекарі створили фотозону, взяли
участь в обласному фотопленері «Помічна – місто, що вражає»,
де бібліотекарка стала учасницею заходу «Весілля батька Махна»,
який відбувся у рамках обласної програми «Кіровоградщина
туристична», долучилися до облаштування музею-садиби в
с. Помічна. Бібліотекарі влаштовують літературні вечори, конкурси, інтелектуальні ігри.
І якщо бібліотека працює для людей, то завжди може розраховувати на підтримку як громади, так і представників влади.
І це тільки п’ять історій успіху бібліотек Кіровоградщини.
Про власний досвід і успіхи бібліотеки розповідають на своїх
сайтах, блогах і сторінках у соцмережах. У 2017 році на Фейсбуці
було створено групу «Прес-клуб бібліотек Кіровоградщини»,
членами якої стали бібліотеки, громадські організації і активні
громадяни ОТГ. Фахівці ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, які є членами прес-клубу, постійно переглядають сторінки бібліотек ОТГ у
Фейсбуці та знайомляться з роботою закладів під час виїздів до
бібліотек ОТГ області. Аналізуючи роботу бібліотек ОТГ, можна
зробити висновок, що саме спрямованість на нові форми роботи,
комфортність і доступність бібліотек для громади – запорука збереження бібліотечних закладів в умовах децентралізації.
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Досвід роботи бібліотек: традиції та інновації
Незвичайні речі в звичайній бібліотеці:
З досвіду роботи відділу абонемента комунального закладу
«Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Д.І. Чижевського»
Наталія Білаш,
завідувач відділу абонемента
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського
є простором комфорту для людей різного віку та місцем, де можна
приємно і корисно провести вільний час. Кожний відділ має свої
неповторні особливості, про які довго і з гордістю можуть розповідати бібліотекарі. Сьогодні мова піде про відділ абонемента.
Зазвичай до відділу абонемента користувачі приходять за цікавими книгами та періодичними виданнями або на змістовні
заходи: презентації, голосні читання, майстер-класи, тематичні
зустрічі… А чи можна йти до бібліотеки за дивами? Звичайно,
адже в сучасній бібліотеці можливо все.
Що ж такого незвичайного відбувається у нашому відділі?
«Незвичайностей» в нас чимало! Взяти хоча б зустріч до Дня святого Миколая «Іде святий Миколай в Україну – милий край» для
користувачів поважного віку. Всі, хто завітав на наш захід, «побували в театрі» на виставі, прослухали тематичний огляд літератури, взяли участь у майстер-класі «Новорічна листівка». І все це
протягом однієї години. Хіба не святкове диво? Театральне дійство
у бібліотеці стало можливим завдяки виступам студії «Ровесник»
Созонівського навчально-виховного комплексу. Молодь залюбки продемонструвала глядачам виставу-пародію на п’єсу Івана
Котляревського «Наталка Полтавка». І це не єдиний виступ юних
акторів. Протягом року у відділі абонемента відбулося ще кілька
таких зустрічей: міні-вистави «Канитель» за оповіданням Антона
Чехова та «Кайдашева сім’я» за повістю Івана Нечуя-Левицького;
декламування віршів Тараса Шевченка з нагоди дня народження
Великого Кобзаря.
Ще одна «незвичайність» в нас відбулася в січні 2020 року:
28 та 30 січня в обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Д.І. Чижевського та в учбово-виробничому підприємстві
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УТОС було організовано перегляд фільму «Зоопарк» (режисер:
К. МакАйвор, Ірландія, Велика Британія, 2017). Фільм демонструвався в рамках фестивалю «Нове британське кіно», що проводився
Британською радою в Україні спільно з компанією Артхаус Трафік.
1941 рік. Юний Том і його друзі відчайдушно намагаються
врятувати тварин з місцевого зоопарку Белфаста, – він опинився під ударами німецьких бомбардувальників… Сімейна стрічка
«Зоопарк» нікого не залишила байдужим. Глядачами були користувачі з вадами зору – члени УТОСу та молодь з вадами слуху.
Незвичайним в цьому перегляді був переклад, завдяки якому глядачі повинні були зрозуміти події фільму. Для користувачів з вадами
зору фільм демонструвався з тифлоперекладом (додаткова аудіодорожка з тифлокоментарями, які пояснюють, що відбувається у
сценах фільму). Молодь з вадами слуху також змогла насолодитися
«Зоопарком», адже все зрозуміло. Для цієї категорії глядачів кіно
демонстрували зі спеціальним субтитруванням (текстова доріжка,
що супроводжує фільм, у нижній частині екрану для людей з порушенням слуху).
У відділі абонемента можна не тільки переглянути виставу або
подивитися кіно, а й пограти у корисні ігри. Обізнаність дітей та
молоді про небезпеки сучасної работоргівлі зросла, проте водночас збільшилась і їхня схильність бути втягнутими в цей злочин
в ролі жертви. Експерти радять змінити підходи в роботі з дітьми. У Міжнародній організації з міграції (МОМ) переконані, що
важливо сприяти розвитку критичного мислення дітей та молоді для запобігання потрапляння у ситуації, пов’язані з торгівлею
людьми. З нагоди відзначення Міжнародного Дня прав людини
бібліотекарі запросили вихованців спеціалізованої школи №3 для
дітей з вадами слуху погратися, а саме – помандрувати світом з
Лізою та її друзями. Авторами гри є співробітники проєкту МОМ
з протидії торгівлі людьми. Сценарій і методика проведення були
відточені під час захопливих дитячих квестів, які традиційно є
частиною заходів з безпечної міграції (за підтримки МОМ). Ліза
– героїня гри «Ліза та її друзі подорожують світом». Протягом гри
учасників навчали правилам безпечної поведінки під час подорожі та працевлаштування за кордоном. Учні навчилися правильно
«збирати валізу» й уникати ризиків, зустріли пана Опосума, капітана Кита, тигрокотів та чайок-жебрайок. Гра також торкнулася
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питання толерантності, командної роботи та розвитку лідерських
навичок учасників та учасниць команди.
У відділі абонемента іноді з книгами трапляються незвичайні пригоди. І це не дивно, адже в нас вся література видається
користувачам додому. Читачі не завжди повертають нам книги:
хтось забув, хтось комусь дав почитати. Ось одна дивна подорож
книги. Користувач бібліотеки взяв на абонемент шпигунський роман Джейсона Метьюза «Червоний горобець», сам прочитав та
порадив своїм рідним, які приїхали на гостини в Україну аж із
Колумбії! Виїжджаючи з Кропивницького, гості випадково поклали до валізи нашого «Червоного горобця». Звичайно, читач зробив рівноцінну книжкову заміну, але… Сиди тепер і переймайся
подальшою долею книги зі штампом самої обласної наукової в
Південній Америці.
Окремо хочу розповісти про майстер-класи, які проходять у нашому відділі. Адже їх відвідують дорослі і діти, користувачі літнього віку та читачі з особливими фізичними потребами. А іноді
й самі люди з інвалідністю проводять майстер-класи для… людей
з інвалідністю. Відомо, що дрібна моторика, тобто навички роботи пальців рук, тісно пов’язана із нервовою системою, зором,
увагою, мовленням, пам’яттю та сприйняттям людини. Отже такі
заходи не лише веселі та яскраві, а ще й корисні. Нещодавно у
мережі Інтернет я натрапила на жарт: «Маловідомо, але зла мачуха, змішуючи крупи, просто розвивала у Попелюшки дрібну моторику за системою Монтесорі». Можливо. Наші ж користувачі
залюбки взяли участь у майстер-класах з виготовлення святкових
листівок «Новорічна листівка» та «Великдень – Великий День»
(у техніці паперопластики), «Малюємо осінь» (техніка штампування), «Паперові квіти» (виготовлення квітів із серветок) та інших. Незабутній незвичайний майстер-клас «Золота рибка» провела наша давня користувачка, член УТОСу Оксана Андрієнко.
Незряча пані Оксана навчила молодь з вадами слуху виготовляти
чудових в’язаних рибок.
Хочу розповісти про незвичайну цікаву книжкову виставку, яка
мала назву «Дорослі письменники – батькам та дітям». Андрій
Курков, Василь Шкляр, Андрій Кокотюха, Галина Вдовиченко,
Юрій Винничук, Марина та Сергій Дяченки… – автори знаменитих бестселерів для дорослих, відомі далеко за межами України
письменники, твори яких друкувалися багатьма мовами світу,
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менш знані як чудові дитячі письменники. На сторінках дитячих
книг цих «дорослих» письменників – суцільні дива та неймовірні пригоди. Веселі Пустомелики і коти-повітроплавці; таємниця Клубу Боягузів та викрадення доньки мільйонера; дивовижні пригоди звичайних речей та веселі пригоди чеберяйчиків…
Все це оживе для вашої дитини на сторінках книг А. Куркова
«Пригоди Пустомеликів та інші історії», В. Шкляра «Василькова
таємниця» та «Помста Баби Яги», А. Кокотюхи «Колекція гадів»,
Г. Вдовиченко «36 і 6 котів-детективів» та інших. Отже батьки
і діти водночас можуть читати різні книги одного і того автора.
Уявіть: тато читає «Чорного ворона», мама – «Марусю», дитина
– «Помсту Баби Яги». І все це – Василь Шкляр! Якщо ми хочемо
виховувати дітей на сучасній якісній українській літературі – вперед, до відділу абонемента! Всі ці книги є у книжковому фонді
нашого відділу.
Ще одна цьогорічна «бібліотечна незвичайність» – обслуговування користувачів в умовах карантинного режиму через коронавірус. 10 червня 2020 року – після тримісячного карантину – найбільша книгозбірня області прийняла перших читачів.
Незвичайним було все: від входу в бібліотеку до процесу обслуговування. З’явилися нові слова у лексиконі і читачів, і бібліотекарів: маски і антисептики, температурний скринінг та книжкова
обсервація, одноразові пакети та рукавички, соціальна дистанція
і попереднє замовлення на отримання книг, санітарна обробка і
провітрювання приміщень … А ще – значна кількість інформаційних матеріалів щодо правил дезінфекції з метою запобігання
поширенню коронавірусної хвороби у місцях загального користування. Читачі мали можливість відвідати відділ абонемента
(проте без доступу до книжкового фонду, – літературу підбирали
бібліотекарі). Також можна було оформити попереднє замовлення
на отримання книг з відділів абонементу та відділу документів
іноземними мовами через вебсайт бібліотеки або електронну пошту цих відділів. Книги, які повертали читачі, складалися в одноразові пакети, на яких бібліотекарі робили наліпку з датою повернення книг та номером читацького квитка користувача. Видання,
які здали читачі, відправлялися на три дні на обсервацію в окрему
кімнату. Незважаючи на певні зміни в правилах користування бібліотекою на період карантину, у відділі абонемента, як завжди,
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було гамірно. Ще б пак! Нарешті відбулася довгоочікувана зустріч читачів з бібліотекарями і книгами!
Під час пандемії COVID-19 працівники відділу абонемента продовжували активно працювати над підвищенням фахової
кваліфікації. А для сільських бібліотекарів Компаніївської ЦБС
команда провідних спеціалістів обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. Д. Чижевського провела день творчого спілкування. Під час зустрічі були надані методичні рекомендації та поради з питань роботи бібліотек в умовах карантину; інноваційних
методів роботи з книгою; послуг електронного урядування для
громади.
У роботі відділу абонемента є ще багато цікавинок, але найбільшою перевагою бібліотечного сьогодення, на думку користувачів, є живе спілкування – теплі та щирі розмови про книги, авторів, нові імена в літературі, про видавництва, літературні премії
та книгарні.

Виставки-експозиції: від задуму до втілення
Наталія Івахнюк,
бібліотекар I категорії
відділу документів з економічних,
технічних та природничих наук
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Привабливий образ бібліотеки сьогодні багатогранний: заклад
потрібен людям не тільки як джерело інформації, а й як комфортне середовище для спілкування, психологічного розвантаження,
як культурний і дозвіллєвий центр. Тому так важливо не обмежуватися традиційними формами роботи, а шукати нові шляхи
популяризації бібліотеки та залучення користувачів.
Останніми роками бібліотечні фахівці значно збагатили палітру різноманітних видів та форм виставкової діяльності, серед
яких особливої популярності набули виставки-експозиції – синтез
бібліотечної та музейної форм роботи: персональні і колективні
виставки декоративно-ужиткового мистецтва, металевих поробок, розпису на камені, картин, фотовиставки дають можливість
людині уповільнити нестримний біг часу, зупинити «прекрасну
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мить», насолоджуючись мистецтвом та наповнюючи душу світлом, добром та любов’ю.
У статті розповімо про виставки-експозиції, які займають важливе місце в роботі відділу документів з економічних, технічних
та природничих наук Кіровоградської обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського. Розпочнемо розмову
з алгоритму підготовки такої виставки: вибір теми, визначення
цільового призначення, аудиторії, відбір і систематизація робіт,
зручне розташування матеріалів, правильне освітлення, створення комфортних умов для відвідувачів – важливі складові успіху.
Особливу увагу треба звернути на зовнішню і внутрішню рекламу – дизайн об’яв, запрошень. Текст реклами повинен зацікавити,
переконати людей у необхідності відвідати виставку. Обов’язково
слід вказати кількість представлених експонатів, місце і час проведення, термін дії витставки. Важливо не забути і про Інтернетпростір – розмістити інформацію на сайті бібліотеки.
Декоративно-ужиткове мистецтво народжене самим життям,
прагненням людини до прекрасного. Це особлива галузь народної творчості. Митці своїми роботами намагаються прикрасити
побут людини, внести естетику в життя, сповідуючи принцип єдності краси і доцільності.
Виставки декоративно-ужиткового мистецтва часто експонуються у відділі документів з економічних, технічних та природничих наук ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, користуються великою
популярністю у кропивничан, бо Кіровоградщина багата на талановитих людей. До організації та проведення заходів зазвичай
долучаються і соціальні партнери.
Справжнім святом для містян стала персональна виставка авторської ляльки «Тканини і фантазія» Наталії Кравченко – відомої кіровоградської майстрині, яку знають не тільки в Україні,
а й далеко за її межами. Пані Наталія подарувала відвідувачам
можливість насолоджуватись дивовижним авторським підходом,
ансамблем стилю та витонченості неповторних образів ляльок,
створених у техніці тряпієнс, та поділилась таємницями цієї техніки. На виставці було представлено 40 робіт: образи українок,
казкові персонажі, ляльки, що уособлюють пори року, ляльки в
костюмах 18 сторіччя часів Марії-Антуанетти. На церемонії відкриття присутніх очікував сюрприз – дефіле дитячого театру мод
«Ольга» під керівництвом Тетяни Шишацької. Маленькі моделі в
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образах ляльок представили колекцію одягу «Із скрині», авторка
– юна дизайнерка Катерина Куделя.
З нагоди Всесвітнього дня лялькаря у відділі для користувачів бібліотеки, жителів та гостей міста експонувалась виставка
авторської ляльки «Лялькові сузір’я». Це колективна виставка ляльок ручної роботи, в якій взяли участь керівники гуртків
«Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості», члени обласної громадської організації «Єлисаветградський
узвіз», бібліотекарі міста та відомі майстрині. Виставка налічувала близько 150 робіт, виконаних в різних техніках декоративноужиткового мистецтва. Роботи фольклорної тематики: ляльки-обереги (в українських національних костюмах), ляльки-мотанки,
грійники на чайник, казкові та містичні персонажі; інтер’єрні
ляльки, м’які і в’язані іграшки, ляльки з полімерної глини, фоамірану та джутової нитки. Жодна лялька не схожа на іншу. А об’єднує їх вкладена праця, талант і душа авторів. Розмаїття образів зачаровує, роботи дарують радість та відкривають дивовижний світ
ляльок. Захід супроводжував Ельдар Роменський, учень музичної
школи №1 ім. Г. Нейгауза, мелодії саксофона створили святкову
атмосферу і подарували гарний настрій присутнім.
Великого розголосу в місті набула і виставка-хобі медичних
працівників м. Кропивницького «Їхнє друге покликання». Це
перша в нашому місті виставка робіт медичних працівників міських лікарень. Адже ми звикли до того, що їх життя підпорядковане турботі про пацієнтів, професійному самовдосконаленню. На
роботі – білий халат, після роботи – домашні обов’язки. А тут –
хобі, присвячене творчості, зокрема – виготовленню виробів різними техніками хенд-мейду. Усіх авторів виставкових експонатів
об’єднує те, що вони вносять у своє життя гармонію, яка була б
недосяжною без творчості. На виставці представлено понад сто
робіт: картини, вишиті хрестиком («Світанок на морі», «Тріумф
сяючих метеликів», «Замок», «Львів», «Польові квіти», «Ваза з
квітами», «Лебеді», «Кармен»); м’які іграшки, виконані в техніці
«фелтинг» – симпатичні собачки, зайчики, їжачки; сюжетні композиції – куточок осіннього парку, котик-художник, який пише
портрет своєї подружки-киці. Усі фігурки стильно та ошатно
одягнені. Вражають своєю витонченістю фігурки-мініатюри, виконані в техніці «квілінг»: «Котик у кошику», «Русалка на дель– 207 –

фіні» та багато інших. Усі виставкові роботи несуть позитивну
енергетику, наповнені світлом, добром і радістю.
У своїй роботі бібліотекарі завжди у творчому пошуку: чим
здивувати своїх читачів, що цікаве і незвичне їм запропонувати? І одного разу працівники відділу придумали організувати унікальну виставку-експозицію «Hobby-time бібліотекарів Кіровоградщини». Цю масштабну подію присвятили
Всеукраїнському дню бібліотек. Захід відкрили учні музичної
школи № 1 ім. Г. Нейгауза виконанням пісень про Україну, чим
подарували святковий настрій присутнім. Які ж захоплення у бібліотекарів Кіровоградщини, чим вони полюбляють займатися у
вільний час? 40 авторів представили понад 200 робіт, виконаних
в різних техніках декоративно-ужиткового мистецтва: портрет
Т. Шевченка, картини релігійної тематики, квіти, вишиті бісером;
картини з мушель – букети, театральна маска, витинанки, топіарії
з природних та синтетичних матеріалів, м’які іграшки, різноманітні прикраси; незвичні для нашого ока картини, виконані в техніці
«кінусайга», які ще називають «печворком без голки»; прикраси,
створені в техніці «уічольських мотивів» (уічолі – індіанський
народ, що проживає в західній і центральній Мексиці, нащадки
ацтеків). Також експозиція містила картини, написані олійними
фарбами («Париж», «Захід сонця»), колекції, а також збірки поезій Антоніни Корінь, Наталії Ситник. До організації виставки долучилося багато працівників бібліотек як обласного центру, так і
районів. Світ захоплень учасників виставки вразив відвідувачів
і заворожив різноманітттям та різнобарв’ям. Бібліотекарі своїми
«золотими» руками створили справжні шедеври мистецтва.
А як бути з читачками – чарівними жінками та дівчатами –
напередодні свята 8 березня? Залишити їх без прикрас, та ще й
ексклюзивних? Ні в якому разі! Тож працівники відділу разом з
кращими майстринями міста запропонували нашим модницям
виставки-експозиції «Весна – як жінка, жінка – як весна»,
«Яскраві акценти вашого стилю». На виставках було представлено близько 200 робіт: прикраси з дерева, тканини, бісеру,
кристалів, шкіри, полімерної глини, джута, стрічок, фоамірану
та інших матеріалів. Не залишили байдужими жіночі серця традиційні прикраси – кольє, намисто, браслети, каблучки, сережки,
обручі, кулони та бантики. А особлива увага дісталась незвичним формам прикрас – герданам, краваткам, підвісам, пов’язкам
– 208 –

та каффам. Речі, створені руками наших майстринь, неповторні і
унікальні.
Кожну таку виставку за її тематикою, як правило, доповнюють
книги та періодичні видання з фондів бібліотеки.
Виставки декоративно-ужиткового мистецтва впливають на
формування морально-етичних та естетичних поглядів відвідувачів бібліотеки.
При відділі документів з економічних, технічних та природничих наук більше 10 років діє Орхуський центр екологічної інформації. Мета центру – підвищення рівня екологічної освіти та
культури, формування нового природоохоронного менталітету
жителів регіону, розширення участі громадськості у формуванні
державної екологічної політики України. У досягненні цієї мети,
нарівні з іншими масовими заходами, важливу роль відіграють і
виставки-експозиції екологічного спрямування.
Варто зазначити, що фотовиставки, як форма роботи, набули великої популярності серед містян. І це особливо стосується
екологічних фотовиставок. «Моя мала Батьківщина» – фотовиставка, мета якої – популяризація екологічних знань серед учнівської молоді й формування активної громадської позиції щодо вирішення проблем довкілля. На виставці були представлені роботи
учнів, вихованців закладів загальної середньої та позашкільної
освіти Кіровоградської області. Організатори фотовиставки: комунальний заклад «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» за сприяння департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного
комплексу Кіровоградської облдержадміністрації.
Екологічну просвіту – через фотовиставку! Провідна і актуальна тема фотовиставки учнівської молоді «Туризм нас єднає» – край і екологія. Організатори виставки – Орхуський центр
екологічної інформації, комунальний заклад «Кіровоградський
обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської
молоді». Захід проводився за підтримки департаменту освіти і
науки, департаменту культури, туризму та культурної спадщини
Кіровоградської обласної державної адміністрації. Мета виставки – підвищення пізнавальної ролі туризму та краєзнавства, патріотичного та естетичного виховання юнацтва, удосконалення
форм і методів туристсько-краєзнавчої роботи серед учнівської
молоді. На виставці експонувалися фотороботи юних туристів,
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переможців конкурсів останніх трьох років, презентовані у номінаціях: «Дивосвіт природи», «Краєзнавчі заходи», «Заповідними
стежками малої Батьківщини», «Люби і знай свій рідний край»,
«Наші мандри». Роботи висвітлювали традиційні свята, обряди,
побутову культуру, ігри і забави українського народу, об’єкти
культурної спадщини, визначні історико-культурні місця регіону.
Найбільшою цінністю Кіровоградщини є родючі чорноземи і, звичайно, різноманітна природа лісостепової та степової зони. На території області ще залишилися унікальні куточки природи Південного Лісостепу та Степу. Розповісти про
них, представити флору і фауну регіону, прищепити жителям
Кіровоградщини, насамперед молоді, любов до природи рідного краю, спрямувати на подальше її вивчення і збереження мала
на меті фотовиставка «Червонокнижні і рідкісні рослини і
тварини Кіровоградщини», організована Орхуським центром,
Кіровоградським обласним центром еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді та Центральноукраїнським державним педагогічним університетом ім. В. Винниченка. В експозиції
– понад сорок світлин рослин і тварин Кіровоградщини, які перебувають під загрозою зникнення та потребують охорони.
Великою несподіванкою, просто справжньою подією, стала фотовиставка науковця Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Віталія Гулая
«Макровсесвіт». Серія фотозображень комах у збільшеному в
десятки разів форматі дає змогу роздивитись та зрозуміти складність будови і унікальність таких тварин. Фотографії комах зроблені в умовах фотостудії з використанням спеціального обладнання для макроскопічної зйомки. Це досить складний і тривалий
процес. Для створення виставки використовувалися екземпляри
комах, що живуть в межах Центральної України. На представлених фото можна побачити як звичайні види, що зустрічаються будь-де, так і рідкісні види, що занесені до Червоної книги
України. Серію робіт створено з метою популяризації знань із
зоології серед дітей та природодослідників-аматорів, а також людей, що цікавляться навколишнім світом. Комахи живуть поруч
з нами, але побачити їх зблизька можна, лише використовуючи
збільшувальні прилади, що не всім доступно, а от фотозображеня
комах дають можливість зазирнути у світ небаченого.
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В Орхуському центрі експонуються роботи не тільки знаних
фотомитців, а й початківців-аматорів з Кіровоградщини й інших
областей України.
Персональна виставка фотохудожника Василя Пастуха
«Життя прекрасна мить» налічує 30 світлин, здебільшого
мальовничих краєвидів Вінничини, його малої батьківщини.
Спілкування з природою дозволяє краще пізнати світ, побачити
прекрасне в повсякденні. Автор подарував відвідувачам бібліотеки своє бачення чарівного, барвистого, романтичного багатства
оточуючого світу, красу та щедрість рідної землі.
Свідоме і бережливе ставлення людини до природи можливе
тільки при наявності екологічної культури та екологічної свідомості. Милують око світлини фотовиставки Сергія Рижкова «Птахи
рідного краю». Автор робіт – молодий, але вже відомий в Україні
фотохудожник-анімаліст народився, живе і працює в Кривому
Розі. Весь вільний час віддає улюбленій справі. Його персональні виставки відбулись у Кривому Розі, Дніпропетровську,
Дніпродзержинську, Харкові, а тепер і в Кропивницькому. На сьогодні Сергій Рижков – член Національної спілки фотохудожників
України. У 2013 році Сергій став фотографом року. Необхідність
охорони птахів – проблема зовсім не надумана, має серйозні підстави. Найбільшу небезпеку для птахів представляють не мисливці, а фактори життя людського суспільства: урбанізація міст,
висотні будівлі, автомобільні викиди в атмосферу, розливи нафти
у водоймах. В об’єктиві фотомитця – птахи Криворіжжя: ворони,
сови, жовті трясогузки, сірі славки, зорянки, одуди, яструби та
інші. На церемонії відкриття фотовиставки Сергій розповів присутнім про прийоми та методи, які він використовує при зйомці
пернатих, про те, скільки годин поспіль іноді проводив у «засідці», щоб отримати довгоочікуваний кадр, і в які кумедні ситуації при цьому потрапляв. Фотомайстер продемонстрував цікаву
презентацію своїх світлин, в яких розкрився і як художник, і як
орнітолог.
Особливо хочеться відмітити роботи юного фотохудожника
Глєба Цуканова, який розпочав свою творчу діяльність ще семирічним хлопчиком, а першу власну фотовиставку показав на
широкий загал, коли йому виповнилось вісім років. Називалась
вона «Вилково» і містила 30 світлин дивовижного міста, розташованого в дельті Дунаю, відомого також під назвою «Українська
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Венеція» завдяки численним каналам. Місцеві жителі називають
їх єриками, проритими вздовж вулиць. Тому човен тут є більш
поширеним засобом пересування, ніж звичайний автомобіль.
Це настільки вплинуло на уяву хлопчика, що він вирішив поділитися своїми враженнями через фото. Саме з цієї виставки почалася співпраця фотографа з відділом та екологічним центром
бібліотеки. Він ще неодноразово радував і продовжує радувати
відвідувачів своїми захоплюючими роботами. Глєб започаткував цикл робіт під загальною назвою «Відкриваючи Україну».
Подорожуючи разом з батьками Україною, хлопчик, перш за все,
відкривав країну для себе: її унікальні багатства, природні ландшафти, самобутність історії, культури, народних звичаїв і традицій, її привітних і щирих людей. І завжди юний митець звітував
перед відвідувачами бібліотеки про свої подорожі через світлини.
Згодом з’явилися інші фотовиставки.
«Седнів». В цій експозиції було представлено понад 20 світлин: осінні пейзажі, визначні архітектурні споруди, цікаві побутові замальовки. І все це з одного невеличкого куточка Чернігівської
області – містечка Седнів.
«Дорожні замальовки». І на цей раз Глєб порадував відвідувачів захоплюючими роботами. На виставці представлено понад
25 світлин історичних міст Буковини – Кам’янець-Подільський,
Хотин, Чернівці. Кожне з них має свою неповторну красу, унікальну атмосферу, традиції, заворожуючі природні куточки.
У фотоекспозиції «Прикарпаття» було представлено 30 світлин: визначні архітектурні та історичні споруди, цікаві побутові
та пейзажні замальовки українського Прикарпаття. Автор робіт
сам провів екскурсію виставкою, розповів, де саме і як були зроблені фотознімки. Багато фотографій мають оригінальні назви:
«Гніздо глухаря», «Любов та голуби», «Вулиця лелек». Глєб відповідав на запитання присутніх, його відповіді були по-дитячому щирі, часом смішні. Юний мандрівник через мистецтво фотографії дає можливість відвідувачам бібліотеки познайомитись
з унікальними та дивовижними місцями Прикарпаття, бо кожен
день перебування в цьому краї залишив у пам’яті щось особливе,
незабутнє.
«Лето круче Интернета». Юний мандрівник і фотограф
розширює географію своїх подорожей: Одеса, Ізмаїл, Київ,
Закарпаття. Результатом поїздки стала нова фотовиставка, де було
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представлено понад 30 світлин: пейзажі «Простори України»,
«Сонце України», «Озеро Синевір», «Хмаринки»; пам’ятки
архітектури «Замок Паланок», «Незвична церква»; побутові замальовки «Гаряча пора», «Пастух», «Креатив»; фото в анімалістичному жанрі «Допитливий», «Упертий кінь», «Бридке каченя», «Рибачка» та інші. Фотоекспозиція вражає дивовижним
різноманіттям, викликає подив, дарує відчуття радості, наповнює
енергією. Ця виставка стала подарунком усім, хто цікавиться мальовничими куточками, історією, пам’ятками та культурою нашої
країни. Бо де може бути краще, ніж на Батьківщині, краса якої не
залишить байдужим нікого!
Глєб дорослішає, «дорослішає» і його фотомистецтво, що підтверджує кожна наступна виставка. Манить юного митця до подорожей уже не тільки Україна, а й інші світи. Хочеться заглянути
за горизонт. А що там? А як там?
Фотовиставка «Безвіз» – творчий доробок автора про враження від подорожі Європою: Чорногорїєю, Грецією, Італією. В експозиції – 31 фоторобота: сюжетні фото, фотопортрети майстрів
на їх робочих місцях, світлини любителів тварин з підопічними
улюбленцями. Молодий фотохудожник сам представив свої роботи, розповів про те, що його найбільше зацікавило і вразило у
європейських реаліях життя.
«Позитивний настрій» – чергова фотовиставка Глєба
Цуканова. В експозиції – понад 40 світлин, створених під час
подорожей родини Цуканових протягом 2018 року. Цікавим моментом презентації став флешмоб: організатори запропонували
присутнім позначити стікером (їх роздали заздалегідь) світлину,
що найбільше сподобалася.
Загалом за останні кілька років Глєб Цуканов подарував кропивничанам та гостям міста 13 персональних фотовиставок.
Юний мандрівник через мистецтво фотографії дає можливість
усім охочим познайомитися з унікальними та дивовижними містами, містечками, селищами не тільки України, а й інших країн.
Образотворче мистецтво є однією з найдосконаліших форм діяльності, оскільки в художній палітрі кристалізується внутрішній
світ людини, звучать кольори глибоких почуттів. Виставка художніх робіт творчої студії для дітей та дорослих «Муза» «Паросток
життя» – спроба показати людям красу, яка оточує нас. Учасники
виставки – художники-аматори, люди різних професій, з різними
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життєвими позиціями, з різними цілями, але є те спільне, що їх
об’єднує – любов до мистецтва. Кожна представлена на виставці
робота відображає настрій, світогляд автора у різні життєві моменти. Експозиція налічує понад 50 робіт, виконаних в різних
техніках: живопис аквареллю і акрилом, а також найрізноманітніша графіка. Роботи пропагують думку про «зелене місто», яким
повинен стати Кропивницький. Після завершення заходу учасники висадили кущ козацького ялівцю біля бібліотеки.
Виставки декоративно-ужиткового мистецтва в плані екологічного просвітництва, формування екологічної культури теж не
«пасуть задніх». Працівники Центру зацікавлені в тому, щоб такі
виставки проходили в бібліотеці, бо саме цей заклад надає можливість різним верствам населення міста долучитися до прекрасного. Виставка робіт переможців міського фестивалю «Степові
джерела» в номінації «декоративно-ужиткове і образотворче
мистецтво», який був проведений серед учнівської молоді навчальних закладів міста, стала подією в житті бібліотеки і відділу. Детальніше про експозицію: українські народні іграшки та
українські сувеніри здавна привертають увагу дослідників чарівним світом образів, сповнених поезії та казковості. Жодне свято
в наших предків не обходилося без речей, що не лише символізували певні почуття й уявлення, але й були покликані захистити
від злих сил, забезпечити здоров’я, добробут і спокій у родині. Це
так звані обереги, у великій кількості представлені на виставці.
Серед експонатів також є багато різних виробів з природних матеріалів. Виготовлення таких поробок дає можливість юним митцям отримувати захоплення від занять і сприяє розвитку нестандартного мислення та уяви. Найважливіше в роботі з природними
матеріалами – вміння побачити в природній формі певний образ.
Предмет для творчості можна знайти будь-де: прогулюючись парком або лісом, – листя, гілки, шишки, жолуді, каштани, горіхи,
кору з дерев, пух з тополі; на кухні – крупи, сіль; відпочиваючи на
морі – мушлі, камінці, пісок; на городі – кукурудзу, квіти, овочі;
в саду – фрукти. Чим більше маєте, тим більше можливостей для
досягнення бажаного результату. Але завжди треба пам’ятати про
те, щоб не нашкодити природі.
Новий рік – одне з найдавніших і найпопулярніших календарних свят. Це, мабуть, єдина подія, яку протягом століть щорічно відзначають у всіх країнах і на всіх континентах, яку знають,
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люблять і яку з нетерпінням чекають люди. Зустріч Нового року
завжди асоціюється з ялинкою, прикрашеною гірляндами та іграшками. Вона стала символом свята. З давніх-давен ялинку вважали
деревом безсмертя, яке символізує життя. Це й не дивно, адже
вона – вічнозелене дерево. Але ж скільки тисяч дерев вирубується
щороку заради кількатижневої розваги! Над цим варто замислитися. Адже від посадки до заготівлі новорічної ялинки проходить
мінімум 8 років! І вже не перший рік люди в усьому світі намагаються відмовитися від згубної звички вирубувати хвойні дерева
до зимових свят. Щоб створити новорічний настрій та прикрасити
свою домівку, можна обмежитися хвойними гілками, а ще краще
зробити ялинку своїми руками. Це буде хороший спосіб зберегти
життя хвойним деревам та покращити екологію. На сьогоднішній
день альтернативна ялинка – нетрадиційний підхід до традиційних святкувань. Таку виставку-експозицію декоративно-ужиткового мистецтва «Альтернативна ялинка та новорічно-різдвяна
композиція» організували працівники Орхуського центру спільно
з Кіровоградським громадським осередком Всеукраїнської екологічної ліги, обласним центром еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді. До організації виставки також долучилися вихованці та керівники гуртків загальноосвітніх шкіл міста та майстрині народних ремесел. На виставці були представлені роботи,
різноманітні за своєю текстурою, кольором, розміром, технікою
виконання. Новорічні красуні виготовлені з шишок, кавових зерен, макаронних виробів, атласних стрічок, паперу, різнокольорових серветок, пластикових пляшок, вовняних кульок. До ялинок
завітали цікаві гості: Дід Мороз, Снігуронька, дружна сімейка
Сніговиків, чарівні санчата з подарунками, Коляда, Різдвяна Коза.
Техніка та стиль виконання робіт вражають своєю чарівністю та
креативністю: лялька-мотанка, вишивка, в’язання, м’яка іграшка,
печворк, топінарій, модерн, етно, канзаші.
Відвідувачів бібліотеки вразили масштабність та розмаїття
робіт учасників обласного етапу Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» та Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» у Кіровоградській
області. Організатори – Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, співорганізатор
– Орхуський центр. Мета виставки – пропаганда серед жителів
міста бережливого ставлення до природи; формування практич– 215 –

них умінь та навичок з виготовлення новорічно-різдвяних композицій; залучення молодого покоління до джерел і процесу творення українського народного мистецтва. На виставці експонувались
кращі конкурсні роботи, виконані за напрямком новорічної флористики у номінаціях: стилізована ялинка; новорічний букет;
новорічна композиція; новорічний вінок; новорічна картина чи
колаж; новорічний подарунок. Роботи охоплюють майже все різноманіття жанрів, які є уособленням декоративно-ужиткового
мистецтва як соціально-культурного феномену. Виставки подарували читачам новорічну феєрію та святковий настрій. Кожен
із відвідувачів зміг обрати свій варіант альтернативної ялинки і
зберегти життя хвойним деревам.
Колективні і персональні виставки майстрів декоративно-ужиткового мистецтва допомагають бібліотекарям у популяризації та
розповсюдженні екологічних знань серед громади міста.
Однією з кращих стала персональна виставка Ірини Поляруш
«Побачити незвичайне у звичайному». Авторка робіт – відома
майстриня, керівник Кіровоградської обласної громадської організації «Єлисаветградський узвіз». В експозиції – понад 50 робіт,
виконаних в різних техніках декоративно-ужиткового мистецтва.
Особливо вражає розмаїття картин з природних матеріалів, для
створення яких використано насіння зернових, бобових, олійних,
овочевих культур: «Лани України», «Пташка», «Капелюшок»,
«Жоржини», «Опеньки», букети з барвистого духмяного сухоцвіття. Грають барвами об’ємні аплікації з тканин: «Степова веселка», «Квіткова композиція», «Цар-риба». Багато оригінальних
робіт створено з мушель: «Після шторму», «З морських глибин»,
«Есемеска». Переглядаючи експонати, розумієш, як багато прекрасного та незвичайного криється в простих, звичайних речах,
що нас оточують. Треба їх тільки побачити. У творах декоративно-ужиткового мистецтва важливу роль відіграють матеріали та
техніки, але якість витвору великою мірою залежить від майстерності й таланту його творця.
Розпис звичайних каменів – унікальний вид творчості, який
дуже полюбився багатьом майстриням, в тому числі і Юлії
Волошиній, персональна виставка якої «У світі кам’яних фантазій» набула широкого резонансу в місті. Багато кропивничан відвідали вистаку і були приємно здивовані роботами. Авторка за фахом бібліотекар, працює у бібліотеці-філії № 10 Олександрійської
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міської централізованої бібліотечної системи. Вона дуже творча
та романтична натура. На виставці було представлено 20 робіт
майстрині, але в дійсності їх значно більше. Розписане каміння
завдяки умілій грі фарбами змінюється до невпізнання, перетворюючись в людей, птахів, звірів та в інші істоти і предмети:
український козак, а також сови, собачки, метелики, квіти. Такий
художній розпис допомагає прикрасити інтер’єр оригінальною
композицією: це можуть бути яскраві камінці в скляній вазі або
ціла картина зі вміло розмальованої гальки. А великі екземпляри
часто використовуються як незвичайний декор садової клумби.
Під час спілкування з авторкою виявилося, що розпис каменів –
не така уже й складна справа, просто візьміть у руки камінь до
вподоби, фарби, пензель – і творіть!
З кожної поїздки на морське узбережжя людина привозить
хоча б одну гарну мушлю. А деякі стають власниками цілої колекції різноманітних мушель: простих за формою і фігурних,
великих і маленьких, однотонних і різнокольорових. З мушель
можна виготовити своїми руками картини, свічки, панно і багато
іншого. Про це красномовно свідчать експонати виставки Емми
Вариводи «Дари моря». Майстриня опанувала різні види декоративно-ужиткового мистецтва, але останнім часом захопилася
створенням картин із мушель. Море завжди захоплювало її своєю
красою та дивувало різноманіттям раковин, їх формами, кольорами і відтінками. Особливо дивовижні черепашки молюсків: їх
незвичайні форми змінені і відшліфовані морем. Сама природа
надихнула на творчість та підказала, як перетворити мушлю на
квітку, а потім зібрати дивовижний букет. Під рукою майстрині
стали нарождуватися квіти з мушель: троянди з рапанів, лілеї та
магнолії з мідій, різні дивовижні квіти з мушель південних морів,
які Еммі Сергіївні привозять її колишні учні, бо за фахом майстриня – вчитель англійської мови. Емма Сергіївна не змінює
природні кольори раковин, а намагається підбирати їх тони і форми, щоб відобразити барви природи. Талант і сміливість її фантазії подарували відвідувачам багато позитивних емоцій.
На перший погляд поробки з металу – це складні у виконанні вироби, що вимагають професійної підготовки та спеціальних
верстатів. Але майструвати з металу можна і самостійно в домашніх умовах. І в цьому відвідувачів переконала персональна
виставка Дениса Мішкова «Металовикрутаси», незвичайна у
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своїй оригінальності, де було представлено 20 робіт, виконаних в
техніці арт-зварювання – комахи, квіти, фантастичні істоти, техніка. Автор для створення своїх робіт використовує різноманітні металеві відходи: кришки від пляшок, старі виделки й ложки,
бляшані баночки з-під напоїв, дрібні шурупи, гайки, обрізки труб,
залишки металевих листів тощо. Кожна робота Дениса доводить,
як з непотрібу можна зробити цікаві речі.
Щорічно Екологічний центр проводить благодійні акції на захист тварин, організовує виставки декоративно-ужиткового мистецтва, фотоекспозиції. «Давайте допоможемо безпритульним
тваринам» – акція, присвячена Всесвітньому дню захисту тварин
і покликана об’єднати зусилля людей у захисті прав домашніх і
безпритульних тварин. Ініціювали проведення акції Орхуський
центр екологічної інформації, Департамент екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської ОДА,
Кіровоградська міська громадська організація захисту тварин
«БІМ». Мета заходу – популяризація гуманного ставлення до братів наших менших, привернення уваги громадськості до проблеми
жорстокого поводження з тваринами, допомога благодійними внесками реабілітаційному центру для безпритульних тварин, яким
опікується громадська організація захисту тварин «БІМ». В рамках
акції співробітниками Орхуського центру було проведено декілька
еколого-освітніх заходів: відкриття фотовиставки «Вони поруч з
нами», на якій представлені вражаючі світлини Мурок і Сірків, що
перебувають під опікою волонтерів у реабілітаційному центрі організації захисту тварин «БІМ». Ці фото нікого не лишили байдужими, тому розповідь волонтера Тетяни Кучерявої про життя-буття своїх підопічних присутні слухали з великою увагою. Вони
різні: породисті і не дуже, великі та малі, молоді та в поважному
віці, з різним характером та з різною поведінкою. Але всі вони потребують допомоги, тож пані Тетяна закликала небайдужих людей
долучатись до волонтерських справ «БІМу». Для молоді був проведений квест несподіваних завдань «Кіт у мішку», який пройшов
активно, весело, пізнавально. Також всі присутні мали можливість
взяти участь у майстер-класі з квілінгу та зробити благодійні внески для підтримки тварин. Допомагаючи братам нашим меншим,
даруючи їм тепло і любов, ми допомагаємо собі.
У Всесвітній день кота відбулася загальнобібліотечна благодійна акція «Березневе свято котів». Для відвідувачів організа– 218 –

тори підготували веселі вікторини, не тільки смішні й кумедні, а
й пізнавальні: про породи котів, їхні звички, уподобання. А ще
майстер-класи, де охочі могли створити власноруч тематичні поробки з різнокольорових паперових смужок в техніці «квілінг».
Фотосушка «Котячі будні» продемонструвала світлини грайливих, ласкавих, розумних пухнастиків. В рамках акції відбувся
благодійний ярмарок, до якого долучилися майстрині обласної
громадської організації «Єлисаветградський узвіз» з виставками
своїх робіт, виконаних в різних техніках декоративно-ужиткового мистецтва. Акція була спрямована не тільки на вшанування
котів-домосидів, а й мала на меті звернути увагу на проблеми безпритульних котів, яким не пощастило стати домашніми улюбленцями, гуманного та відповідального ставлення до тварин. Зібрані
кошти надійшли до громадської організації «БІМ», яка опікується
безпритульними тваринами.
До Міжнародного Дня кота демонструвались виставки-експозиції мистецьких робіт: «Березневий ГлаМуррр...», «Такі різні
коти». Ці виставки – результат творчої співпраці працівників центру та майстринь Кіровоградської обласної громадської організації
«Єлисаветградський Узвіз». В експозиціях були представлені роботи на «котячу» тему, виконані у різних техніках: вишивка, паперова
пластика, м’яка іграшка, об’ємна аплікація, фотографія, живопис,
мотанка тощо. Відвідувачі виставок мали унікальну можливість
переглянути різноманітні ексклюзивні вироби ручної роботи, які
являють собою цілу історію з життя пухнастиків і зубастиків. Тут
вони і мріють, і дивуються, і задумують зробити якусь капость. Але
яким би характером не наділяли митці своїх персонажів, кожен з
них несе добро, любов і позитив. Експозиції доповнювали світлини «Мій пухнастий друг» та книжкові виставки «Про Величного
КОТЕ» і «Киці з книжкової полиці». Головна мета таких заходів
– формування у присутніх переконання про необхідність захисту
тварин, що живуть поруч з нами, виховання шанобливого ставлення до навколишньої природи.
Презентують виставки автори робіт, вони ж є і першими екскурсоводами. У подальшому, в період функціонування виставок, екскурсії до них проводять бібліотекарі відділу. Виставкиекспозиції користуються великим успіхом у мешканців та гостей
міста. Вони є значимою ділянкою донесення інформації читачам,
мають вагоме пізнавальне і виховне значення.
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Карантинне інтернет-дозвілля з бібліотекою
Ірина Козакова,
бібліотекар відділу абонемента
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Більшість людей живе стереотипом, що бібліотека – це лише
книги, з якими можна попрацювати в читальному залі або взяти
на абонемент для домашнього читання; як максимум, у бібліотеці
можна відвідати якийсь захід.
Проте сучасна бібліотека – давно уже не просто книгозбірня, а
потужний інфопростір, покликаний cприяти розбудові громадянського суспільства, що особливо важливо в умовах децентралізації.
Якщо зануритися в бібліотечну справу, подивитися на неї зсередини – відкриється величезний пласт роботи, пов’язаний із сучасними технологіями і новими викликами життя.
Невпинна інформатизація суспільства вимагає оновлення і
осучаснення роботи бібліотек – а відтак, пошук нових форм роботи і взаємодії із користувачами для бібліотечного фахівця – щоденне завдання. Зверніть увагу: все частіше працівники бібліотек
відходять від поняття «читач» і замінюють його значно ширшим –
«користувач». В умовах карантину потреба впровадження нових
форм роботи постала більш гостро.
Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського
не припиняла своєї роботи ні на мить навіть під час карантину,
коли бібліотеки були зачинені для користувачів: був посилений
онлайновий напрям і навіть з’явилися нові послуги.
Так, постійні користувачі офіційного вебсайту бібліотеки
могли помітити: щоб зайти на певні розділи, необхідно пройти
онлайн-реєстрацію, яка складається лише з трьох рядків для заповнення, – таким чином здійснюється облік користувачів, а не
просто відвідувачів сайту.
З’явилася нова послуга – віртуальна довідка, де можна залишити інформаційний запит про книги або бібліографічні дані, – і
отримати відповідь на свою електронну пошту.
Книжкові виставки теж перейшли у віртуальний формат, для
них є навіть окремий розділ на сайті з повноцінними презентаціями. Як показала практика, формат віртуальних книжкових виставок цікавий для користувачів.
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Посилилася робота у соціальних мережах. З’явилася сторінка ОУНБ ім. Д.І. Чижевського в інстаграм (@chizhevsky_krop).
Бібліотекарі від проведення масових заходів перейшли до онлайнових інтерактивів у соціальних мережах – це челенджі, флешмоби, вікторини, квізи, конкурси і розіграші – все, що тільки можна
було застосувати і адаптувати до формату онлайн, було використано. Найбільшої популярності серед користувачів набули вишиванковий флешмоб, книжкові гадання у фейсбуці та розіграші брендованої продукції (чашка, еко-сумка) разом із читацьким
квитком в інстаграм. До слова, така практика з розіграшами та
іншими онлайновими інтерактивами продовжуватиметься і далі.
Без уваги бібліотекарів не залишився і той факт, що великою
популярністю в соцмережах користуються книжкові блоги із відгуками про сучасні бестселери. Саме тому на фейсбуці було створено окрему сторінку «Книгосвіт» (http://surl.li/egwk ), де книжкові огляди пишуть самі бібліотекарі. Знайти ці огляди можна і на
інстаграм-сторінці бібліотеки. Між іншим, якщо ви думаєте, що
в ОУНБ ім. Д.І. Чижевського засилля старих книжок, то ви помиляєтеся – бібліотека отримує книжкові новинки – як переклади
творів відомих іноземних письменників, так і книги популярних
українських авторів від знаних видавництв.
В умовах карантину великої популярності набула інтернет-платформа ZOOM, яка стала для бібліотекарів допоміжною
ланкою у здобутті нових знань і засобом поділитися своїм досвідом. За домогою платформи, зокрема, для бібліотечних фахівців
області було проведено ZOOM-конференцію «SMM для бібліотек», а для користувачів – онлайнову розмову «Автобіографічна
проза Марка Кропивницького: історія видань».
Нове дихання отримала Кіровоградська регіональна бібліотечна асоціація, створена у 1997 році на базі обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. Д.I. Чижевського. Як результат – головна
книгозбірня області потрапила до проєкту «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги» (програма Європейьского Союзу
House of Europe). Партнери проєкту – публічні бібліотеки міста
Орхус (Данія) та Білоруська бібліотечна асоціація. До слова, саме
данський бібліотечний досвід вважається взірцевим у галузі.
Нові реалії вимагають нових підходів у діяльності бібліотечних закладів, єдине, що лишається незмінним, – сучасна бібліотека як мультикультурний простір та громадська платформа.
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З досвіду роботи мистецького клубу
«Знай наших», що діє при відділі мистецтв
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського
Катерина Лісняк,
бібліотекар І категорії
відділу мистецтв
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського
«…двадцяте століття внесло корективу
в саме поняття пам’яті, бо ми живемо
під знаком присутності минулого часу,
закарбованого на плівці, як у хроніці,
так і в кіно ігровому…»
Л. Брюховецька

Важко уявити життя сучасної людини без кінематографа. Цей
масовий дієвий вид мистецтва посідає важливе місце в сучасному
світі, а відповідно і в житті людини, віддзеркалюючи духовний
клімат, образ та сутність соціального буття. До того ж кінематограф має величезний вплив на формування світогляду людини.
Якщо зазирнути в минуле кіномистецтва, можна з упевненістю сказати, що багато уродженців нашого степового краю зробили внесок у його розвиток.
З грудня 2018 року при відділі мистецтв обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського діє мистецький клуб
«Знай наших». Його діяльність присвячена висвітленню історії
вітчизняного кінематографа. Учасники клубу мають можливість
ознайомитися з життєписами кінематографістів-земляків, переглянути ігрові та документальні фільми, що стали класикою
вітчизняного кіномистецтва.
Перше засідання клубу було присвячене родоначальникам кіномистецтва братам Люм’єрам. Згадали і нашого співвітчизника,
якого вважають першим кінооператором: мало кому відомо, що
за два роки до відкриття французів кінознімальний апарат винайшов механік Одеського університету Йосип Тимченко. Він здійснив кінозйомку конференції лікарів, що проходила в Одеському
університеті у 1893 році. Випробування пристрою було успішним, проте Тимченко не запатентував свій винахід, а невдовзі і
зовсім його закинув.
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Перше засідання клубу завершилося переглядом документального фільму «Украдена слава. Йосип Тимченко».
Кіно, після появи у Франції та інших країнах Європи, дуже
швидко почало розвиватися в Україні. Кінематографісти постали перед глядачами носіями нової міфології, кіно дедалі більше
стверджувалося як основний виразник масової культури.
Наступне засідання клубу присвятили корифеям українського
професійного театру, які знялися у перших фільмах українського
виробництва.
Підприємець кіноконтори «Мистецтво» Ісай Спектор під час
гастролей у Катеринославі трупи Миколи Садовського (1911)
спонсорував два фільми на основі театральних постановок –
«Мати-наймичка» за Т. Шевченком та «Наталка Полтавка» за
І. Котляревським, знятих кінооператором Данилом Сахненком.
У цих фільмах брали участь відомі українські театральні актори.
На плівці було увічнено гру корифеїв сцени, зокрема, знаменитих Марії Заньковецької, Миколи Садовського, Любові Ліницької,
Федора Левицького, Івана Мар’яненка, які одразу зрозуміли перспективи та можливості нового мистецтва для акторів і всіляко підтримували його розвиток. Також М. Заньковецька та М. Садовський
писали сценарії для нових фільмів, підготували перший історичний фільм «Богдан Хмельницький» за романом М. Старицького.
До кінематографа Микола Садовський звернеться ще двічі:
у 1922 та 1929 роках.
У 1922 році, коли Закарпаття було у складі першої Чехословацької республіки, чеський режисер Ян Юста-Розвода на
студії «АВ» (згодом – славетна празька кіностудія «Barrandov»)
зняв німу художню стрічку «Коріатович або Чарівний перстень
Карпат». Одну з ролей у фільмі зіграв Микола Садовський, який
на той час був директором Ужгородського театру «Просвіта».
На прем’єрному показі у Празі був присутнім президент
Чехословаччини Томаш Масарик.
Наступна зустріч з кінематографом у Миколи Садовського відбулася в 1929 році. Кінорежисер Арнольд Кордюм знімав фільм
«Вітер з порогів». Змонтована в авангардистській манері стрічка розповідала про будівництво Дніпрогесу та торкнулася антигуманістичних наслідків індустріальних перетворень. Микола
Садовський зіграв головну роль – лоцмана Остапа Ковбаня.
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Як згадував А. Кордюм, Садовський не просто опанував професію лоцмана, а зжився з нею. Навіть коли в ході зйомок необхідно було пропливти глибокою течією, актор не дозволив, щоб
хтось із дублерів його підмінив, а сам кинувся у бурхливі хвилі,
хоча на той час Садовському було 73 роки.
А для режисера фільм став згадкою про роки юності: у
1911 році саме на дніпровських порогах відбувся акторський
дебют А. Кордюма у складі трупи Миколи Садовського в одному з перших українських повнометражних художніх фільмів
«Запорізька Січ».
Прем’єра фільму «Вітер з порогів» відбулася 3 березня
1930 року в Києві. Фільм довгий час вважався втраченим, поки не
був віднайдений у 2013 році у приватній колекції у Франції. Після
реставрації Довженко-центром ретропрем’єра фільму відбулася
на фестивалі «Німі ночі» у 2015 році.
Друге засідання мистецького клубу «Знай наших» завершилося показом уривків з художнього фільму «Вітер з порогів», завдяки чому ми доторкнулися до української кінокласики та побачили
акторську гру Миколи Садовського.
«Першу скрипку» в кінематографічному процесі під час зйомок
фільмів відіграє режисер. Кіровоградщина подарувала вітчизняному кіно плеяду кінорежисерів. Тільки у нашому місті народилися Олександр Разумний, Володимир Браун, Ізяслав Стависький,
Георгій Ніколаєнко, Володимир Харченко-Куликовський.
На теренах Кіровоградської області народилося ще 9 кінорежисерів, серед яких Петро Тодоровський, Михайло Вінярський,
Яків Базелян, Віталій Іванов, Микола Гейко, Микола Літус, Роман
Розенбліт, Микола Лактіонов-Стезенко. По різному склалися їх
долі. Одні стали класиками вітчизняного кіномистецтва, інші
пішли в небуття.
Наступні три засідання клубу «Знай наших» були присвячені
режисерам ігрового кіно та режисерам-документалістам.
Класик вітчизняного кінематографа, режисер та кінооператор Олександр Разумний (1891-1972) – випускник Одеського
художнього училища (1914). У кінематографі з 1915 року. Зняв
36 художніх та документальних стрічок. Найвідоміші з художніх картин – «Мати» (1919), «Тимур і його команда» (1940),
«Миклухо-Маклай» (1947).
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О. Разумний є автором серії графічних портретів «Мої сучасники» з автографами діячів вітчизняного кінематографа, серед яких Олександр Лемберг, Всеволод Мейєрхольд, Микола
Шангелая, Чеслав Сабінський, Олександр Левицький, Олександр
Довженко та інші.
У Кіровоградському обласному музеї мистецтв зберігається автопортрет Олександра Разумного та портрети уродженців
Єлисаветграда: театрального діяча Ігоря Нєжного і скульптора Ісідора Золотаревського. Автобіографічна книга спогадів
О. Разумного «У истоков...» (1975) – ілюстрація становлення вітчизняного кінематографа.
Кінорежисер Володимир Браун (1896-1957) увійшов в історію
вітчизняного кіномистецтва як режисер-мариніст. З 15 художніх
фільмів, знятих на «Ленфільмі», Одеській та Київській кіностудіях,
13 присвячені морякам, найвідоміші з них – «У далекому плаванні»
(1945), «У мирні дні» (1950), «Максимка» (1952), «Командир корабля» (1954), «Матрос Чижик» (1955). Останній фільм В. Брауна,
«Мальва», знятий у 1956 р. за оповіданнями М. Горького, отримав
приз журі Венеціанського кінофестивалю 1957 р. за кращу жіночу
роль.
Випускник Кіровоградської СШ № 34 Георгій Ніколаєнко
(1946 р.н.) – кінорежисер, актор, сценарист, бард запам’ятався
глядачам фільмами «Йшов четвертий рік війни» (1983), «Досьє
людини в «Мерседесі» (1986); серіалами «Дальнобійники» (20002001), «Кодекс честі» (2002-2011), «Утьосов. Пісня довжиною в
життя» (2006) та іншими кінороботами.
Володимир Харченко-Куликовський (1967 р.н.) належить до
тих кінорежисерів, хто розпочав кар’єру в пострадянську епоху.
Володимир закінчив акторський факультет Воронезького державного інституту мистецтв (1992) та Вищі курси режисерів і сценаристів (2000).
У творчому доробку режисера короткометражні фільми
«Хоровод» (2001) та «Заздрість» (2015); телевізійні фільми
«Розсмішити Бога» (2006), «Паперові квіти» (2016), «Тінь кохання» (2018); міні-серіали «Підміна в одну мить» (2014), «Братерські
пута» (2014), «Ласкаво просимо на Канари» (2016), «Перший раз
вибачається» (2017); серіали «Приречена стати зіркою» (20052007), «Принцеса цирку» (2007-2009), «Слово жінці» (2010),
«Виходьте без дзвінка» (2018-2019), «Подорожники» (2019) та
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інші. Сьогодні Володимир Харченко-Куликовський – креативний
продюсер компанії «ТелеРоман».
Знаний українсько-російський радянський кінорежисер, кінооператор, сценарист та композитор Петро Тодоровський – уродженець м. Бобринець Кіровоградської області. Випускник операторського факультету ВДІКу близько двадцяти років працював
на Одеській кіностудії. У творчому доробку митця 5 фільмів, які
він зняв як кінооператор, та 17 художніх фільмів Тодоровськогорежисера, серед найвідоміших картин – «Весна на Заречній вулиці» (операторська робота, 1954), «Вірність» (1965), «Кохана жінка механіка Гаврилова» (1981), «По головній вулиці з оркестром»
(1986), «Інтердівчинка» (1989), «Анкор, іще анкор» (1992),
«Ріоріта» (2008) та інші.
Фільм П. Тодоровського «Військово-польовий роман» у
1984 році номінувався на премію «Оскар» як «Найкращий фільм
іноземною мовою».
На засіданні клубу розповідь про відомого кінорежисера супроводжувалася показом цікавої добірки фотографій. У відеозаписі прозвучали пісні «Ріоріта» та «Пісня про Одесу» у виконанні Петра Тодоровського. Учасники заходу переглянули фрагмент
аматорського документального фільму «Петро Тодоровський:
згадуючи Бобринець», створеного за сприяння Героя Небесної
Сотні Віктора Чміленка.
Ще один бобринчанин – випускник режисерського факультету ВДІКу Михайло Вінярський (1912-1977). Майбутній режисер
вчився у Лева Кулішова та Сергія Ейзенштейна, практику проходив у Олександра Довженка на зйомках фільму «Аероград», був
помічником режисера Юлії Солнцевої. Не дивлячись на схвальні
відгуки Олександра Довженка, Михайло Вінярський, на жаль, не
залишив помітний слід у кіномистецтві; працював на Київській
(1945-1954) та Одеській кіностудіях (1954-1962), з 1962 – режисер Київської студії науково-популярних фільмів.
Вінярський зняв фільми: «Тінь біля пірсу» (1955), «Координати
невідомі» (1959), «Мрія збувається» (1959), «Вирок виносить історія» (1963), «Шлях до одного гола» (1965), «Техніка безпеки на
залізницях» (1968), «Воді бути чистою» (1974) та інші.
Уродженець містечка Златопіль (нині місто Новомиргород
Кіровоградської області) Яків Базелян (1925-1990) у 1952 році
закінчив режисерський факультет ВДІКу, навчався у майстер– 226 –

ні Михайла Ромма, працював на різних кіностудіях СРСР:
«Мосфільмі», Київській ім. Олександра Довженка, Ялтинській
ім. Максима Горького. Режисер зняв 11 художніх фільмів, найвідоміші з яких – «Андрієш», створений у співавторстві з Сергієм
Параджановим (1954); «Шляхи і долі» (1955); «Народжені бурею» (1957); «Будинок з мезоніном» (1961). У творчому доробку
Якова Базеляна є фільми, присвячені дітям: «Альошкіне полювання» (1965), «Тренер» (1969), «Вчора, сьогодні і завжди» (1971),
«Сідай поруч, Мишко!» (1977), «Мій перший друг...» (1979).
Микола Літус (1925 р.н.) – уродженець села Цибульове
Знам’янського району Кіровоградської області; учасник Другої
світової війни. Фахову освіту Літус здобув на режисерському факультеті ВДІКу (майстерня Михайла Ромма та Григорія
Олександрова, 1955); кар’єру кінорежисера розпочав асистентом у Олександра Зархі; працював на кіностудії «Таджикфільм»
та Київській кіностудії ім. Олександра Довженка. Режисер зняв
17 художніх та 5 документальних фільмів, серед яких «Дні льотні» (1966), «Дачна поїздка сержанта Цибулі» (1979), «Пароль
знали двоє» (1985), «Зірка шерифа» (1991) та інші. А фільм
«Королева бензоколонки» (1963) став класикою і занесений до
Золотого фонду вітчизняного кінематографа.
На засіданні члени клубу «Знай наших» переглянули документальний фільм «Невідома версія фільму «Королева бензоколонки».
Знаний радянський режисер театру і кіно, театральний педагог, заслужений діяч мистецтв РРФСР (1986) Віталій Іванов (1941
р.н.) народився у м. Знам’янка Кіровоградської області. По закінченні у 1967 році режисерського факультету Державного інституту театрального мистецтва Іванов працював у Малому театрі,
викладав у ВТУ ім. М.С. Щепкіна. З 1967 року розпочалася робота режисера в кіномистецтві, були створені фільми «Мій племінник Борька» (1967), «Як ми шукали Тішку» (1970), «Аніскін та
Фантомас» (1973), «І знову Аніскін» (1977).
У м. Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області народився радянський актор, кінорежисер, сценарист Микола
Гейко (1960-2009). Фах митець здобував у Дніпропетровському театральному училищі (1979), Ленінградському інституті театру, музики та кінематографії (1984), навчався на Вищих кінематографічних курсах при Держкіно СРСР (майстерня Ролана Бикова, 1989).
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Як актор М. Гейко знявся у фільмах «Утоли моя печали»
(1989), «Солдатская сказка» (1988), «Здравия желаю» (1989),
«Пленники удачи» (Франція, 1993), «Письма к Эльзе» (2002) та
ін. Режисерськими роботами є короткометражні ігрови фільми
«Кто-то высмотрел плод» (1987), «Школа для слепых» (1988).
Художній фільм «Мементо мори» (1990), який знімався на
батьківщині режисера у Помічній, отримав приз за кращу режисуру на кінофестивалі «Дебют – 1992» та спеціальний приз журі
за кращий акторський ансамбль на кінофестивалі «Сузір’я – 93».
У творчому доробку митця телесеріали «Херувим» (2005), «От
любви до кохання» (2007), «Мины в фарватере» (2008).
Останні роки життя Микола Гейко мешкав і працював у Чехії,
де створив для чеського телебачення повнометражні документальні стрічки «Немцы за Уралом» (1996), «Астероид 2374 – Владимир
Высоцкий» (2000), «Миллионы человеческих глаз – Юрий
Гагарин» (2001), «Невидимые люди – украинцы в Европе» (2005).
Режисера вважали одним із кращих у Європі фахівців по роботі з дітьми-акторами, запрошували для кастингу та режисерського супроводу дітей-виконавців головних ролей у 6-ти зарубіжних
фільмах: «Коля» (Чехія, 1995: отримав Оскар у 1996 за роль Колі),
«Знает лишь бог» (Венесуела – Італія, 1997), «Воровской король»
(Німеччина-Чехія, 2003), «Темно-синий мир» (Чехія, 2000),
«Большая вода» (Македонія, 2002), «Иллюзия» (Македонія, 2003).
Одне із засідань клубу «Знай наших» було присвячене кінорежисерам-документалістам Ізяславу Ставиському, Миколі
Лактіонову-Стезенко, Роману Розенбліту.
Український режисер-документаліст, заслужений діяч мистецтв України (1983) Ізяслав Стависький (1927-1994) народився
у Зінов’євську (нині м. Кропивницький), закінчив Київський педагогічний інститут (1953) та режисерські курси ВДІКу (1959),
працював режисером Київської кіностудії науково-популярних
фільмів. У творчій скриньці режисера близько 25 документальних картин, найвідоміші з яких «Легенда про безсмертя» (1964),
«Тут жили скіфи» (1966), «Карпатські ескізи» (1969), «Думи про
хліб» (1972), «Земля втамовує спрагу» (1974), «Тяжіння землі»
(1984), «Дорогою творчості» (1988) та інші.
Знаний український кінорежисер-документаліст, сценарист
Микола Лактіонов-Стезенко (1929 р.н.) народився у с. Нововолодимирівка Кіровоградського району, закінчив сценарний факуль– 228 –

тет ВДІКу (1961). У творчому доробку режисера понад 50 фільмів, знятих (у більшості) за власними сценаріями. З 1961 по 1990
рік режисер працював на Київській студії хронікально-документальних фільмів, де поставив картини: «Ми будуємо дім» (1962),
«Сучасні запоріжці» (1964), «Гомін степів» (1967), «Данилівна»
(1971), «Наша італійка» (1980), «Ніка Турбіна» (1983) та інші.
У 1989 році Лактіонов-Стезенко створив документальний фільм
«33-й. Свідчення очевидців». Його перу належить сценарій художньо-документального фільму «Нестор Махно» (1990-1993) та
мемуари «Смак трави, або Приклад швидкої побудови соціалізму
в окремо взятій країні» (2004). Робота режисера була гідно оцінена, він – член Національної спілки кінематографістів України,
заслужений діяч мистецтв УРСР (1981), нагороджений орденом
«За заслуги» ІІІ ступеня (2008).
Нашим земляком є і російський журналіст, режисер-документаліст, сценарист Роман Розенбліт (1934-2012), який народився у с. Струнькове Гайворонського району. Після закінчення Московського інституту культури (1959), з 1959 по 1968 рік
Розенбліт працював кореспондентом, редактором, заступником
головного редактора ростовської газети «Комсомолець», а з 1968
по 2012 рік – редактором та режисером Ростовської студії хронікально-документальних фільмів. Він є автором сценаріїв і режисером 48 документальних стрічок, серед яких «Хождение по квадратному кругу», «Жил человек…», «Виват Ростов», «Ноктюрн
для аккордеона и памяти», «Алексей Берест», «Ностальгия по
будущему», «Блокада», «Новочеркасск-62», «Корчагины с утра
и до позднего вечера», «Сверхмарафон к себе», «Дон и Цимла.
Операция “Спасение?”» та ін.
Фільми «Сотворение хлеба» та «Спросите вы у матерей» удостоєні Державної премії Росії.
Героями стрічок режисера були звичайні люди та відомі дончани, Розенбліт зняв два фільми про А. Чехова («Человек с молоточком», «Версия»), один – про М. Шолохова.
Роман Розенбліт – заслужений працівник культури Російської
Федерації, дійсний член Російської Академії Кінематографічних
Мистецтв «Ніка», член Спілки журналістів Росії.
Режисер обіймав посаду секретаря правління Донської спілки
кінематографістів, був дипломантом фестивалів документального кіно у Києві, Вільнюсі, Мінську, Ростові-на Дону. Він є авто– 229 –

ром книг «Радуга черно-белого кино», «Очень личное для всех».
Творчим кредо Романа Олександровича можна вважати його ж
слова: «Я не йду всупереч життю. Намагаюся якщо не покращити
його, то зробити трохи іншим».
Восени 2016 року на ростовській «Алеї зірок» була закладена
пам’ятна «Зірка» на честь Романа Розенбліта.
На одному з засідань клубу «Знай наших» учасники обговорювали творчість кінорежисера, життя якого також було пов’язане з
нашим краєм, – Анатолія Вишневського (1952 р.н., народився у
м. Києві).
Анатолій Володимирович виховувався у дитячому будинку в
Бобринецькому районі, де йому чуйні люди замінили батьків, тож
наш край він вважає своєю малою батьківщиною. Вишневський
закінчив Київський інститут культури, працював другим режисером на 27 картинах, найвідоміші з яких «Овід» (1980), «Ярослав
Мудрий» (1981), «Бережи мене, мій талісман» (1986), «Самотня
жінка бажає познайомитися» (1986) та інші.
Співпраця з відомими режисерами – Миколою Мащенком,
Тимофієм Левчуком, Романом Балояном, В’ячеславом Криштофовичем, Григорієм Коханом, Михайлом Бєліковим вплинула на
творче становлення майстра.
Є у творчому доробку Вишневського і акторські роботи: він
знявся у стрічках «Каїн» (1992), «Зів’яла сакура в моєму саду, ти
знову проходиш повз мене» (1993) та інших картинах. Режисер
брав участь у зйомках російсько-українського телесеріалу «Під
дахами великого міста» (2001), детективу «Слід перевертня».
Анатолій Вишневський – заслужений працівник культури
України, заслужений діяч мистецтв України (1997).
Наступні засідання клубу «Знай наших» були присвячені кіносценаристам.
Український письменник Дмитро Бузько (1890-1937), автор
романів «Чайка» та «Голяндія», десятків оповідань, повістей,
книги «Кіно й кінофабрика» народився у с. Златопіль (нині
м. Новомиргород Кіровоградської області). На початку 20-х років XX ст. письменник співпрацював з Одеською кінофабрикою,
писав сценарії до фільмів «Лісовий звір» (1924), «Макдональд»
(1924), «Сон Товстопузенка» (1924), «Димівка» (1925), «Маленький Тарас» (1926). У листопаді 1937 року Д. Бузько як ворог народу був розстріляний, реабілітований у 1957 році.
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Уродженець м. Єлисаветграда (нині м. Кропивницький) Ригор
Кобець (1900-1990) [справжнє прізвище Михайло Драч] – білоруський письменник, драматург, ініціатор та перший керівник
сценарного відділу кіностудії «Радянська Білорусь»; є автором
сценаріїв перших звукових фільмів: «Ураган» (1932), «Двічі народжений» (1933), «Шукачі щастя» (1936), «Дніпро у вогні»
(1937), кіноповістей: «Герої Балтики» (1939), «Повстання гніву» (1940). У Ригора Кобця, як і у Дмитра Бузька, теж була своя
«Голгофа»: десять років сталінських таборів та дев’ять років,
проведених на засланні у Середній Азії.
В ході засідання клубу «Знай наших» запрошені переглянули художній кінофільм «Шукачі щастя», знятого режисером
Володимиром Корш-Сабліним за сценарієм Ригора Кобця у
1936 році. Присутні могли ознайомитися з літературним доробком українського письменника Дмитра Бузька, переглянувши
книжкову виставку «З когорти “Розстріляного Відродження”». На
жаль, твори білоруського письменника Ригора Кобця відсутні у
бібліотеці ім. Д.І. Чижевського, але з ними можна ознайомитися
у літературно-меморіальному музеї І.К. Карпенка-Карого міста
Кропивницького. Книги подаровані музею донькою письменника
Оленою Кобець-Філімоновою.
До сценарної діяльності був причетний і відомий український
письменник Юрій Яновський (1902-1954), який народився на хуторі Маєрове (нині с. Нечаївка Компаніївського району): майже
два роки він обіймав посаду художнього редактора Одеської кінофабрики (1925-1926).
Завдяки нашому земляку випуск фільмів за цей період збільшився в рази. У 1927 році фільми, які випускали в Одесі, складали 40% всього кіновиробництва Радянського Союзу, а кошти від
прокату цих фільмів пішли на будівництво Київської кіностудії.
Юрій Іванович – автор сценаріїв до фільмів «Гамбург» (1926),
«Fata morgana» (1926), «Царський острів» (1930), «Серця двох»
(1933), «Пристрасть» (1934), «Золоте весілля» (1934), «Зв’язковий
підпілля» (1950), «Павло Карчагін» (1954).
Одеській кіностудії та «південній Пальмірі» письменник присвятив роман «Майстер корабля» і оповідання «Голлівуд на березі
Чорного моря». З «легкої руки» Юрія Яновського перші кроки на
Одеській кінофабриці як сценарист та режисер зробив Олександр
Довженко.
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Письменник Юрій Олеша (1899-1960) народився в м. Єлисаветград (нині м. Кропивницький), з юності захоплювався кіномистецтвом. Олеша співпрацював з московськими кіностудіями,
він – автор сценаріїв до фільмів: «Суворий юнак» (1935), «Болотні
солдати» (1938), «Помилка інженера Кочіна» (у співавторстві з
О. Мачеретом, 1939), «Дівчинка в цирку» (мультфільм, 1950),
«Казка про мертву царівну та сімох богатирів» (мультфільм,
1951), «Гранатовий браслет» (1965), «Квіти запізнілі» (1969).
Ю. Олеша писав рецензії на різні кінокартини. Збереглися
його відгуки на фільми «Путівка в життя» Миколи Экка (1931),
«Льотчики» Юлія Райзмана (1935), «Петро I» Володимира
Петрова (1938), «Максимка» Володимира Брауна (1952), «Пекар
імператора – імператор пекаря» Мартина Фрича (1951). Свої роздуми про специфіку кіно, яке Олеша вважав «новим, органічно
самостійним мистецтвом», письменник виклав у статтях.
За творами Ю. Олеші були зняті фільми: «Три товстуни» (мультфільм, 1963), «Три товстуни» (художній фільм, 1966), «Заздрість»
(телевистава, 1967), «Янгол» (кіноальманах «Початок невідомого
сторіччя», новела перша, 1967), «Вогонь» (мультфільм, 1971),
«Розлучені» (мультфільм, 1980).
Учасники клубу переглянули художній фільм «Суворий
юнак», знятий у 1935 році режисером Абрамом Роомом за сценарієм Юрія Олеші та ознайомилися з книжковою виставкою,
присвяченою кінематографічній діяльності Юрія Яновського та
Юрія Олеші.
Уродженець с. Димине Рівненського району (нині Новоукраїнський район Кіровоградської області) Микола Алексєєв (19091976) [псевдонім Далекий] у 1935 році закінчив сценарний
факультет ВДІКу, з 1936 по 1939 рік працював редактором-консультантом на Київській кіностудії. За його сценарієм у 1950 році
відомий радянський кінорежисер Борис Барнет зняв художній
фільм «Щедре літо». Далі у творчому доробку сценариста були
документальні стрічки «Великі зміни», «Нафтовики Борислава»
та мультфільм «Лісова змова».
У нашому місті народився Юзеф Прицкер (1922-1989) [псевдонім Принцев] – випускник Ленінградського театрального інституту. Як кіносценарист Прицкер співпрацював з кіностудією
імені Горького та Ленфільмом. Він є автором сценаріїв до фільмів:
«Вони були першими» (1956), «Тамбу-Ламбу» (1957), «Його зва– 232 –

ли Роберт» (1967), «Попутного вітру, “Синій птах”!» (1967), «Така
довга, довга дорога» (1972), «За хмарами небо» (1973), «Там, за
небокраєм» (1975), «Вітер мандрів» (1978), «Сицілійський захист»
(1980), «Життя і пригоди чотирьох друзів» (1980).
Український прозаїк, сценарист Юрій Обжелян (1962-2012)
народився в смт Добровеличківка Кіровоградської області. Він є
дипломантом Всеукраїнського конкурсу романів та кіносценаріїв
«Коронація слова» (2001, 2002), автором кіносценаріїв «Останній
караван», «Максим Березовський», «Архів д’Еона», «Козацькі
шаблі», «Після війни».
У 2006 році режисер Микола Федюк зняв чотирьохсерійний
фильм «Таємниця маестро», автором сценарію до якого був Юрій
Обжелян. Фільм присвячений видатному українському композитору XVIII сторіччя Максиму Березовському.
Учасники клубу переглянули художній фільм «Щедре літо» за
сценарієм Миколи Далекого та трейлер 4-х серійного телевізійного фільму «Таємниця Маестро» за сценарієм Юрія Обжеляна
і ознайомилися з книжковою виставкою «Письменники-земляки
та кінематограф».
Заключним акордом заходу стала музика Максима Березовського: прозвучав найвідоміший музичний твір композитора –
концерт для хору «Не отвержи мене во время старости».
Жвавий інтерес у членів клубу «Знай наших» викликали засідання, присвячені кіноакторам-землякам. Героями розповіді стали представники старшого покоління кіноакторів, які народилися
у нашому місті, – Іона Бій-Бродський, Олена Ліцканович, Юліан
Панич та уродженка села Василівка Новомиргородського району
Кіровоградської області Валентина Владимирова. Кожний з них
залишив яскраву сторінку у вітчизняному кіномистецтві.
Радянський актор театру і кіно Іона Бій-Бродський (18961963) закінчив Єлисаветградське земське реальне училище.
Частку «Бій» до свого прізвища він додав після того, як став
актором, щоб його не плутали з іншими Бродськими. Актор
працював у Московському державному академічному театрі
ім. Є. Вахтангова з початку його заснування (1921 рік), його
амплуа – характерні ролі другого плану. Бій-Бродський знявся у
25 фільмах, серед яких «Броненосець Потьомкін» (1925), «Міста
і роки» (1930), «Дівчина поспішає на побачення» (1936), «Шукачі
щастя» (1936), «Острів скарбів» (1937), «Діти капітана Гранта»,
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«Лікар Айболить», «Юність командирів» (1938), «Знайда» (1940),
«Як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем» (1941),
«Танкер Дербент» (1941) та інші. Визнання прийшло до актора у
1936 році після виходу на екрани фільму «Шукачі щастя».
Українська актриса театру і кіно Олена Ліцканович (1926 р.н.)
у 1950 р. закінчила Харківський інститут театрального мистецтва.
У творчому доробку кіноактриси 13 фільмів, більшість з яких
зняті на Київській кіностудії. Це фільми: «Лимерівна» (1955),
«Над Черемошем» (1955), «Іван Франко» (1956), «Педагогічна
поема» (1956), «Одного чудового дня» (1956), «Гори, моя зоре»
(1958), «Перевірено – мін немає» (1965), «Вишневі ночі» (1992),
«Посмішка звіра» (1998) та інші.
Старше покоління наших співвітчизників добре пам’ятає
актора-красеня Юліана Панича (1931 р.н.), якого називали «радянським Жаном Маре». Наш земляк, актор театру і кіно, режисер, сценарист Панич закінчив Московське театральне училище
ім. Б.В. Щукіна, знявся у фільмах: «Триста років тому» (1954),
«Педагогічна поема» (1955), «Різні долі» (1956), «Ленінградська
симфонія» (1957), «Кочубей» (1958), «Про мого друга» (1959),
«Обережно, бабуся!» (1960), «Новели червоного дому» (1963),
«Зелена карета» (1967) та інших. У 1964 р. Панич став режисером-постановником художнього фільму «Проводи білих ночей».
Разом з дружиною Людмилою режисер зняв документальний
фільм «Ти бачиш, я пам’ятаю...» про колективізацію в СРСР, який
не сподобався партійній верхівці.
У 1972 р. Юліан Панич виїхав з СРСР до Ізраїлю; з 1972 по
1995 рік жив у Німеччині, працював на радіостанції «Свобода»;
читав заборонені в Радянському Союзі твори О. Солженіцина,
В. Гроссмана, В. Войновича. У 1991 році режисер зняв документальний фільм «Юліан Панич. Дорога додому». З 1996 живе
і працює у Франції. Кіровоград відвідав у вересні 1994 року.
Юліан Панич – лауреат Російської національної акторської премії
«Фігаро» імені Андрія Миронова (2013).
До корифеїв вітчизняного кінематографа належить радянська
кіноактриса Валентина Владимирова (1927-1994). Випускниця
акторського факультету ВДІКу (1955) працювала у Театрі студії
кіноактора. За довге кінематографічне життя актриса зіграла у
100 фільмах, створивши яскраві образи жінок «з народу».
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Легендарний кінорежисер Олександр Довженко запросив
Валентину Харлампіївну виконати одну з ролей у фільмі «Поема
про море» (1956).
Владимирова знялася у фільмах: «Все починається з дороги»
(1960), «Не забудь, станція Лугова» (1967), «Угрюм-ріка» (1968),
«Білий Бім Чорне вухо» (1977) та інших. У фільмографії актриси є кінострічки українських режисерів: «Сумка повна сердець»
(1964), «Явдоха Павлівна» (1966), «Бур’ян» (1966), «Варчина земля» (т/ф, 1968), «Вогонь» (1973), «Тут нам жити» (1974), «Мріяти
і жити» (1974), «Час літніх гроз» (1980).
Розповідь про акторів-земляків супроводжувалася показом
добірки фотографій, документального фільму «Акторські долі»,
присвяченого Юліану Паничу, та фільму з серії «Щоб пам’ятали»
– про життєвий і творчий шлях Валентини Владимирової.
Засідання клубу закінчилося музичним дарунком: прозвучав
романс Рощина з кінофільму режисера Леоніда Лукова «Різні
долі», в якому одну з головних ролей зіграв Юліан Панич.
Наступне засідання клубу «Знай наших» було присвячене
кіноакторам – представникам покоління 60-80-х рр. ХХ століття Миколі Козаку (народився у м. Олександрія у 1966 р.);
Юрію Батуріну (1972 р.н., с. Ставидла Олександрівського району); Анатолію Пашиніну (1978 р.н., м. Світловодськ) та
Марії Андреєвій (народилася у 1986 р. у м. Кіровоград, нині
м. Кропивницький).
На жаль, наші земляки віддали перевагу російському кіномистецтву, мешкають і працюють у Москві.
Микола Козак – випускник Львівської театральної студії та
Казанського театрального училища. Починав кар’єру актор у
Казанському великому драматичному театрі ім. В.І. Качалова, пізніше працював у Драматичному театрі «Колесо» (м. Тольятті) та
Красноярському драматичному театрі ім. О.С. Пушкіна, з 2006
року – актор Центрального академічного театру Російської армії. У творчому доробку Миколи Козака, який знімається в кіно
з 2003 року, близько 95 ролей у російських та українських кінопроєктах. Неординарна зовнішність актора сприяє розширенню
діапазону ролей: від кримінальних елементів, кілерів, авантюристів до благородних і мужніх героїв. У 2011 році за роль капітана Олександра Данилова у кінодрамі режисера В’ячеслава Росса
«Сибір. Монамур» М. Козак був нагороджений призами «За кра– 235 –

щу чоловічу роль» на кінофестивалях в Оренсі (Іспанія), Монако,
у Благовіщенську («Амурська осінь»).
Випускник Дніпропетровського театрального училища
(1992) та Російської академії театрального мистецтва (майстерня
М. Захарова, 1996) Юрій Батурін був запрошений працювати у
московський театр Ленком після того, як змінив безліч професій: у
ресторані, що належав Аллі Пугачовій, пройшов шлях від бармена
до головного адміністратора; працював водієм-далекобійником, –
за 2 роки об’їздив практично всю європейську частину Росії; займався виданням журналів, був у медійному бізнесі.
У 2005 році актор повернувся в кінематограф. Фільмографія
Юрія Батуріна налічує близько 40 кінопроєктів російського та
українського виробництва. Участь у фільмах та серіалах принесла успіх та славу талановитому актору. Красень з блакитними
очима як ніхто підходив для образів аристократів, героїв-коханців, серцеїдів. Навіть негідники у його виконанні викликали співчуття та симпатію.
Сьогодні Юрій Батурін має статус кінозірки. Він частий гість
на модних телепередачах, його інтерв’ю друкуються у різних
престижних виданнях. Серед кращих робіт актора у кіно ролі
у фільмах «Самара» (2012), «Торговый центр» (2013), «Отель
“Президент”» (2013), «Проверка на любовь» (2016), «Простая
жизнь» (2016), «Страсти по Чапаю» (2017).
У 2016 році Юрій Батурін отримав Спеціальний приз імені
Михайла Пуговкіна за головну роль у серіалі «Личное пространство».
Випускник Вищого театрального училища ім. М.С. Щепкіна
Анатолій Пашинін у виборі пріоритетів між театром і кіно віддав перевагу кінематографу. Свою кінокар’єру актор розпочав у
2001 році з епізодичних ролей у серіалах «Львиная доля», «Next»,
«Мужская работа».
На зйомках серіалу «Ундина» поступово стало вимальовуватися амплуа Пашиніна як молодого, гарячого борця за правду.
Досить переконливим актор був і у ролях військових. Кінострічка
«Грозовые ворота» (2006), у якій актор зіграв одну з головних ролей, стала справжнім зірковим часом для Пашиніна. Після виходу «Грозовых ворот» Пашинін продовжив зніматися у серіалах,
кількість яких у 2014 році наблизилася до чотирьох десятків.
Подальшій кар’єрі актора завадили революційні події в Україні,
– 236 –

в яких він брав активну участь – відвідував Євромайдан, висловлювався на підтримку України в інтернет-зверненні до росіян, захоплювався героїзмом українських бійців, у 2017 році перебував
на передовій добровольцем Збройних сил України. У грудні 2018
року Пашинін знявся у головній ролі художньо-документального
фільму режисера Костянтина Слободянюка «Ліцензія на злочини», присвяченого методам підготовки релігійних екстремістів
у Росії. Зйомки фільму проходили в Одесі, прем’єра відбулась
22 лютого 2019 року.
Актриса театру і кіно Марія Андреєва – випускниця Вищого
театрального училища імені М.С. Щепкіна. Після трьох років роботи на сцені легендарного Малого театру актриса перейшла до
Московського театру «Майстерня Петра Фоменка». За театральні
ролі актриса отримала приз «Восходящая звезда театрала». Дебют
М. Андреєвої у кіно відбувся в 2007 році у картині «Ностальгия
по будущему». Фільмографія кіноактриси складає більше 30 кінопроєктів, найвідоміші з яких «Башня» (2009), «Духless» (2012),
«Истребители» (2013), «Палач» (2014), «Паук» (2015), «Шакал»
(2016), «Черная кошка» (2016), «София» (2016), «Годунов» (2018),
«Фальшивый флаг» (2019), «Чернобыль» (2020).
Процес створення кіно – складний і разом з тим цікавий, у ньому задіяно багато професій, від кожної з яких залежить успіх чи
поразка майбутньої картини. У кінематографічному процесі багато залежить від роботи художників-постановників. Одне з засідань члени клубу «Знай наших» присвятили саме їм.
Троє наших земляків: Петро Максименко, Володимир Дементьєв
та Анатолій Добролежа протягом багатьох років працювали художниками-постановниками на різних вітчизняних кіностудіях.
Випускник Київського училища прикладного мистецтва
(1955) та Львівського поліграфічного інституту (1970) Петро
Максименко (1924-2012) народився у с. Злинка Маловисківського
району, працював художником-постановником на Ялтинській та
Київській кіностудіях. У творчому доробку митця 23 фільми,
найвідоміші з яких «Ключі від неба» (1962), «Криниця для спраглих» (1965), «Два роки над прірвою» (1966), «Жива вода» (1971),
«Нічний мотоцикліст» (1972), «Старі листи» (1981).
Петро Максименко був художником-декоратором культових
фільмів «Тіні забутих преків» (1964) та «Вечір на Івана Купала»
(1968).
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Уродженець м. Новоукраїнка Кіровоградської області Володимир Дементьєв (1928-2010) – випускник художнього факультету
ВДІКу (1962). Майже сорок років митець працював на кіностудії
«Білорусьфільм», де оформив кінострічки: «Вулиця молодшого
сина» (1962), «Через кладовище» (1964), «Кохана» (1965), «СашаСашенька» (1966), «Іван Макарович» (1968), «Я, Франциск
Скорина» (1970), «Батько» (1971), «Братушка» (1976), «Недільна
ніч» (1977), «Узбіччя» (1978), «Вітрила мого дитинства» (1981),
«Культпохід у театр» (1982), «Батьки та діти» (1983), «Знак
біди» (1986), «Наш бронепоїзд» (1988), «Благородний розбійник
Володимир Дубровський» (1988), «Білі одежі» (1991), «У серпні
44-го» (2001) та інші.
Випускник Одеського художнього училища (1957) та художнього факультету ВДІКу (1963) Анатолій Добролежа (19302009) народився у с. Скопіївка Добровеличківського району
Кіровоградської області.
Протягом 30 років, починаючи з 1963-го, митець працював художником-постановником Київської кіностудії імені
О.П. Довженка; оформив фільми: «Ракети не повинні злетіти» (1964), «Дитина» (1967), «Все перемагає любов» (1967),
«У пастці» (1968), «Комісари» (1969), «Сеспель» (1970), «Тихі
береги» (1972), «Жодного дня без пригод» (1972), «Ефект
Ромашкіна» (1973), «Особисте життя» (1974), «Анна і командор» (1974), «Шлях до Софії» (1978), «Спокута чужих гріхів»
(1978), «Біла тінь» (1979), «Овід» (1980), «Вир» (1982), «Климко»
(1983), «Коловорот» (1983), «Канкан у англійському парку»
(1984), «Крижані квіти» (1986), «Небилиці про Івана» (1990),
«Провінційний анекдот» (1990), «Особиста зброя» (1991), «Тарас
Шевченко. Заповіт» (1992). Анатолій Добролежа – заслужений
діяч мистецтв України (2003).
У програму засідання клубу «Знай наших» увійшли показ документального фільму «Згадати все. “Тіні забутих предків”» та
презентація фотодокументальної виставки, присвяченої художникам кіно.
Робота мистецького клубу «Знай наших» триває, об’єднуючи
навколо себе все більше шанувальників вітчизняного кіномистецтва.
Попереду – відкриття нових імен у кінематографі, перегляд та
обговорення фільмів, ознайомлення з фотодокументальними та
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книжковими виставками. І можливо, саме мистецький клуб «Знай
наших» посприяє вихованню почуття гордості за славетних земляків, які залишили нащадкам великий і цікавий кінематографічний спадок.

Впроваджуємо інновації для розвитку місцевих
громад
Марія Охріменко,
головний бібліотекар
науково-методичного відділу
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Сьогодні немає потреби доводити, наскільки важлива для бібліотек участь у професійних конкурсах. Це дає можливість підвищити професійний рівень та творчу ініціативу працівників,
сконцентрувати увагу на найбільш важливих проблемах, розвивати головні напрямки діяльності.
В обласній універсальній науковій бібліотеці (ОУНБ)
ім. Д. І. Чижевського м. Кропивницький вже стало традицією щорічно проводити конкурси різноманітної тематики.
Ось і у 2019 році ОУНБ було проведено обласний конкурс бібліотечних інновацій «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві
громади» за підтримки департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації.
В основі інновації завжди лежить нова ідея – продукт творчої
інтелектуальної діяльності, але якщо цю ідею не реалізовано на
практиці, то це ще не інновація. Тому головною умовою конкурсу
було представлення соціальних інновацій, які на момент подання
мали бути завершеними або тривали. Інновації, які лише заплановані, до розгляду не приймались.
Мета проведення конкурсу – удосконалення діяльності публічних бібліотек області як інформаційних, культурних, просвітницьких центрів; підтримка, розвиток та поширення кращих
інновацій, впроваджених публічними бібліотеками області; створення нових послуг, спрямованих на задоволення актуальних потреб місцевих громад.
Для підготовки і проведення конкурсу було створено обласний та регіональні оргкомітети, які здійснювали практичні заходи
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щодо його проведення, а також обрано журі, яке визначало кращі
бібліотечні ініціативи, переможців районних та обласного етапів.
Проводився конкурс у 2 етапи: 1етап (в регіонах області з 1 квітня по 1 вересня 2019 року) – визначення кращих інновацій на місцевому рівні і подання документів до обласного оргкомітету; 2 етап
(з 1 вересня по 30 вересня) – опрацювання обласним оргкомітетом
конкурсних заявок, поданих регіональними оргкомітетами.
Відповідно до «Положення про конкурс» було визначено критерії оцінювання бібліотечних інновацій:
• відповідність робіт вимогам щодо оформлення;
• можливість поширення ініціативи на інші регіони та бібліотеки;
• використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій;
• розвиток партнерства та залучення додаткових ресурсів.
Журі надавались текстові матеріали у друкованому та електронному вигляді (презентації).
Обсяг конкурсних робіт не повинен був перевищувати 10 друкованих сторінок (без врахування додатків). У додатках рекомендовано подати фотографії, аудіо- та відеоматеріали, ролики,
рекламні видання для місцевої громади, публікації в ЗМІ, результати опитувань чи досліджень, інші матеріали, що відображають
результати втілення інновацій.
Представлені конкурсні роботи журі оцінювало за 10-бальною
системою.
В обласному Конкурсі бібліотечних інновацій взяли участь
29 публічних бібліотек. Серед них: 10 центральних районних та
міських бібліотек; 14 сільських бібліотек та 5 бібліотек ОТГ.
Інновації були представлені за напрямками: популяризація
книги, бібліотеки, читання, соціоекологічні проекти, бібліотека –
центр громади, краєзнавство, здоровий спосіб життя.
За напрямком з популяризації книги було представлено
12 різнопланових та цікавих інновацій, в яких бібліотеки використовували різноманітні форми роботи. Варто відмітити інновації: «Бібліотека у смартфоні» Дмитрівської сільської
бібліотеки Устинівської ЦБС, «Школа Робототехніки та 3-D технологій» Олександрійської МЦБС, бібліопослуга «Рухома книга»
Знам’янської МЦБС, «Читай і відпускай» – створення буккросингу на території міста Новоукраїнка Новоукраїнської ОТГ.
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У вищезазначеному напрямку журі надало перевагу інновації «Бібліотека у смартфоні» Дмитрівської сільської бібліотеки
Устинівської ЦБС. Слід зазначити, що доступ до мережі Інтернет
у закладі сприяв появі нових ідей щодо залучення читачів до бібліотеки.
Так, до святкування Всеукраїнського Дня бібліотек у 2018 році
було розпочато інноваційну роботу: зареєструвавши сторінки в
соцмережах Instagram та Facebook, працівники запропонували
користувачам бібліотечні конкурси: літературний квест, конкурс-кросворд, конкурс до Дня святого Миколая.
Запропоновані в соцмережах бібліотечні конкурси відразу привернули увагу користувачів, найбільше – конкурс до Дня
святого Миколая. Завдання конкурсу: зробити оригінальне фото
з книгою. На фото могли бути самі учасники, їх рідні, друзі.
Фотографії потрібно було надіслати приватним повідомленням
бібліотеці у соціальних мережах до визначеного часу. Кількість
фотографій від одного учасника необмежена, надіслані світлини
було опубліковано на сторінці бібліотеки в Instagram та Facebook
у визначений час. Всі охочі могли проголосувати за фото своїми
«ЛАЙКАМИ». Фото, яке набрало найбільше «ЛАЙКІВ», принесло перемогу учаснику.
Етапи конкурсів висвітлювались у формі яскравих постів на
сторінках соціальних мереж.
Нова форма роботи дала можливість привернути увагу громади до бібліотеки, збільшити кількість користувачів, які тепер можуть постійно отримувати інформацію про нові надходження та
в приватному листуванні замовити потрібну книгу, а що особливо
важливо – економити свій час.
Слід відзначити також інноваційну бібліопослугу «Рухома
книга» бібліотеки-філії № 2 Знам’янської МЦБС. У працівників
цієї бібліотеки виникла ідея створити волонтерську групу з юнацтва, яка зможе доставляти літературу на замовлення користувачів їм додому. Послуга не нова, але трохи призабута.
Користувач подає замовлення по телефону (мобільному або
стаціонарному) до бібліотеки, бібліотекар готує літературу та
формуляр користувача, а волонтер здійснює доставку і обмін літератури. Кожен волонтер має бейдж з логотипом «Рухома книга». Ідея виявилась вдалою. Користувачі вдячні бібліотекарям за
увагу і турботу про них, а також розповідають про послугу своїм
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знайомим. Таким чином бібліотека має нових користувачів, а бібліотекарі вдосконалюють свою роботу. Залучення молоді до цієї
справи надихає працівників бібліотеки до самовдосконалення, пізнання нових течій сучасності. Юнацтво в свою чергу пізнає свої
можливості, формує власну значимість і вчиться бути уважним до
людей з обмеженими можливостями.
Соціоекологічних інновацій було представлено 7. В основному, вони мали за мету формувати екологічну свідомість у жителів громади, вчити дбайливо ставитись до природних ресурсів,
залучати молодь до участі у благоустрої свого міста, села, селища. Як найбільш вдалу та життєздатну журі визначило інновацію «Паркова зона відпочинку «LET’S GO!», представлену
Гурівською сільською бібліотекою Долинського району.
Для запровадження цієї інновації ініціативною групою і сільською радою був розроблений спільний план дій. До складу ініціативної групи входила і бібліотекар Гурівської сільської бібліотеки. Спільно було вирішено створити комфортну зону відпочинку,
яка знаходиться поряд з будинком культури і бібліотекою.
У створенні зони брала участь молодь віком 15-35 років та молоді сім’ї з дітьми. Обладнали сучасну паркову зону відпочинку
з усіма зручностями: тут є де погратися дітям, є місце, де можна
прочитати цікаву книгу, є доступ до Інтернет і Wi-Fi роутер, облаштовано переносну міні-бібліотеку на природі, започатковано тут
і буккросинг, щоб обмінюватися улюбленими книжками.
Паркова зона стала чудовим місцем для організації різноманітних масових заходів, в яких бібліотека бере активну участь.
Мешканці села дуже задоволені. В подальшому планується здійснити пошук нових ідей для вдосконалення парку відпочинку.
Порадувало те, що переважну кількість інновацій цього напрямку подали сільські бібліотеки, залучивши до співпраці школи, місцеву владу, жителів села.
Привернули увагу журі інновації напрямку «Бібліотека
– центр громади». Таких було 6. Серед них найбільш сучасними і актуальними визнали наступні: «Громадський радник
– твій друг і порадник» Березівської сільської бібліотеки-філії
Олександрійського району та «Бібліотека на допомогу медичній
реформі у м. Світловодську» Світловодської МЦБС.
Слід зазначити, що Березівська сільська бібліотека вже не
один рік є центром розвитку громади. Тут часто збираються жи– 242 –

телі села не тільки на різноманітні заходи, а й поділитися своїми
проблемами. Адже завідуюча Березівською бібліотекою-філією
Анжела Зіненко не просто бібліотекар, вона людина, небайдужа
до розвитку місцевої громади, живе її проблемами, прагне змін і
готова докладати до того зусиль. Але бажання робити зміни недостатньо, треба мати знання. Тож коли дізналася про можливість
долучитись до команди громадських радників (громадський радник – це той, хто знає, як працює система правосуддя, які існують
провайдери правової допомоги й розуміє, до якої інституції необхідно звернутись людям), надіслала заявку на участь у конкурсі
й успішно його пройшла. Анжела отримала знання з питань безпеки, децентралізації, інформаційної та фінансової грамотністі,
залучення ресурсів, реалізації прав на освіту, охорону здоров’я.
Сьогодні вона успішно застосовує свої знання на практиці.
Робота побудована у формі діалогу. Питання, які найчастіше хвилюють жителів громади, – перерахунок пенсій, сплата аліментів,
оформлення субсидій.
Для успішної реалізації проекту бібліотека налагодила соціальне партнерство і підписала меморандум про співпрацю з
Олександрійським центром надання безоплатної правової допомоги. Завдяки співпраці на базі бібліотеки діє Громадська приймальня, де досвідчені юристи надають безкоштовні консультації
малозабезпеченим верствам населення.
Різноманітними є форми співробітництва бібліотеки з громадськими організаціями: спільне проведення заходів, інформаційне
забезпечення керівників організацій та їхнього активу. При цьому відкриваються можливості для залучення фахівців суспільних
структур для вирішення наявних проблем, а також умови для залучення бібліотеки до сфери інтересів громадськості.
Корисною і своєчасною для громади міста Світловодська виявилась інновація «Бібліотека на допомогу медичній реформі»,
основна мета якої – інформування громади міста про особливості
медичної реформи; покращення комунікацій між представниками
громади і медичними працівниками; створення комфортних умов
для людей похилого віку під час оформлення декларацій.
Для реалізації проекту у бібліотеках системи для різних категорій користувачів проводились круглі столи, уроки здоров’я,
семінари, надавались безоплатні консультації з профілактики за– 243 –

хворювань та здорового способу життя. Всі ці заходи проводились за участі медичних працівників.
Крім цього центральна міська бібліотека проводить реєстрацію
декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу; інформує про матеріали, розміщені на сайті Міністерства
охорони здоров’я України; здійснює підбір матеріалів щодо особливостей медичної реформи.
А укласти декларацію про надання безкоштовної медичної допомоги з сімейним лікарем Сєргєєвим С. О., партнером проекту,
можна прямо в бібліотеці.
Хотілося б звернути увагу на інновації, що не перемогли у конкурсі, але є теж сучасними і корисними для громади.
Так, наприклад, Трепівська сільська бібліотека Знам’янської
РЦБС вирішила втілити в життя соціальну бібліотечну інновацію
«Краєзнавчі пазли» (школа екскурсоводів).
Чому виникла така ідея? На території Трепівської сільської
ради розташовані цікаві туристичні маршрути: Мельгуновський
курган, джерело Святої Параскеви, Храм Миколи Чудотворця
тощо. Екскурсії цими маршрутами дають можливість екскурсантам познайомитись з історією та сучасним розвитком Трепівщини.
Кропіткій роботі над проектом інновації передувало вивчення
деталей споруд на території села, їх історії. Також було проведене
соціальне опитування «Моє село через 20 років», яке допомогло
у вивченні важливих об’єктів, потрібних громаді.
До реалізації цієї ініціативи були залучені активні жителі села
різної вікової категорії – від 10 до 70 років. Тривалість підготовки та діяльності волонтерів-ексурсоводів – 5 місяців. Для проведення навчання були запрошені краєзнавці, професійні екскурсоводи, вчителі історії. Слухачами школи стали 12 осіб. Навчання
проводилось безкоштовно.
Під час навчання учасники проекту відвідали музеї міст
Знам’янки та Кропивницького, подорожували туристичними
маршрутами Трепівки, а також навчались майстерності з проведення екскурсій.
В рамках соціальної ініціативи до бібліотеки запрошувались
місцеві поети, які декламували свої твори, а бібліотекарі презентували літературу рідного краю.
Творчим доробком школи екскурсоводів став фільм, присвячений Трепівці, який було презентовано на районному конкурсі
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«Моє село через 20років». А на згадку про подорожі залишилась
фотогалерея «У світі неповторної краси».
Слід відзначити ще одну цікаву інновацію під назвою
«Гармонія душі і тіла» (оздоровча гімнастика для молодих жінок), яку представила завідувач Перегонівської сільської бібліотеки Голованівського району В. Нефедова.
Головна мета інновації – популяризація бібліотеки як сприятливого середовища не тільки для інтелектуального і духовного
розвитку, а й для підтримки фізичного й емоційного здоров’я; покращення самопочуття жінок; заохочення їх до читання літератури з даної теми.
Ідея проведення у бібліотеці оздоровчих занять для молодих
жінок по системі Йозефа Пілатеса, винахідника методики фітнеса, виникла у Вікторії Павлівни Нефедової невипадково. Справа
в тому, що під час відвідування бібліотеки молоді жінки часто
скаржились на погане самопочуття, проблеми зі здоров’ям.
Для реалізації інновації перш за все було організовано групу
жінок віком 25-40 років, які виявили бажання займатися оздоровчою гімнастикою, здійснено збір інформації про їх фізичний та
емоційний стан.
Групу ознайомили з даним видом вправ шляхом перегляду
відеороликів, підібрали комплекс вправ, організували круглий
стіл з місцевим лікарем, а також провели анкетування на тему
«Очікуваний результат», виготовили рекламну продукцію.
Заняття проводилися під легкий музичний супровід за графіком: понеділок, середа, п’ятниця. Тривалість занять (20-40 хвилин) залежала від навантаження, індивідуального підходу. Якщо
жінка приходила з дитиною, в сусідній кімнаті організовували
перегляд мультфільмів.
Реалізація інновації сприяла підвищенню статусу бібліотеки
як інформаційно-освітнього та дозвіллєвого центру; збільшилась
кількість користувачів та відвідувань бібліотеки; покращилось
самопочуття жінок.
Як висновок, хочу зазначити, що соціальні інновації у бібліотеках виконують важливу місію з точки зору суспільної необхідності і корисності – забезпечують майданчик для спілкування і
встановлення партнерських зв’язків між бібліотекарями, громадою та владою, створюють умови для адаптації населення до нової соціально-економічної ситуації.
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Сучасні підходи популяризації читання
та залучення користувачів до бібліотеки:
З досвіду роботи бібліотек області
Світлана Ратушна,
бібліотекар 1 категорії
науково-методичного відділу
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського
Зібрання книг, навіть опрацьованих, підготовлених
до видачі, добре скомплектованих і організованих,
це ще не бібліотека. Життя її починається з бібліотекаря та читачів. Те, що відбувається за їх участю, і становить сутність бібліотеки.
Індійський бібліотекознавець,
проф. Шіалі Ранганатан

Основною тенденцією останніх років є суттєве зменшення в
суспільстві інтересу до читання. Перед бібліотекарями гостро
постали проблеми популяризації читання, книги, бібліотеки.
Аналізуючи роботу бібліотек області за останні роки, слід відзначити, що донесення до громадськості ідеї цінності читання стало основним напрямком діяльності кожної бібліотеки.
Програми популяризації книги та читання реалізуються із залученням до бібліотек усіх категорій населення. Мета відродження серед людей інтересу до читання – переконання в тому, що
книга дає не тільки знання, але й дарує естетичне задоволення,
пробуджує думку, розвиває мовлення, тренує пам’ять і, врешті,
рятує від самотності.
Донедавна книги вважалися найціннішим джерелом знань та
інформації. Проте з розвитком ІТ-технологій все більше людей
надають перевагу комп’ютерним іграм, соціальним мережам
та читанню онлайн. Адже це зручно – книги на полиці не припадають пилом, сторінки не жовтіють, та й не потрібно йти до
бібліотеки для того, щоб знайти якусь інформацію. Тому багато
людей, особливо молодь, здобувають інформацію в інтернеті, а
для бібліотекаря головне – спонукати людину взяти в руки живу
паперову книгу і, тим самим, привернути увагу до бібліотеки.
Виховувати звичку відвідування бібліотеки треба змалечку.
А далі дітям обов’язково стане в бібліотеці просто цікаво. Так,
наприклад, робота з читачами в Олександрійській бібліотекці-фі– 246 –

лії для юнацтва міської централізованої бібліотечної системи починається тоді, коли вони ще не з’явилися на світ.
Виявляється, є таке поняття – пренатальне читання. Це читання вголос ще не народженим малюкам. Звичайно, бібліотекарі,
дізнавшись про все це, не могли не поділитися своїми знаннями
та цікавими матеріалами з майбутніми мамами і влаштували радісні читання для вагітних «Я ще не народився, а до книжечки
вже привчився…». Майбутнім матусям запропонували оволодіти методикою пренатального читання, дізнатися про те, як можна розвивати дитину ще в утробі, співаючи їй колискові (навіть
англійською мовою), читаючи вголос дитячі віршики і просто
розмовляючи з дитиною. А створювати вагітним гарний настрій
бібліотекарям допомагали художниця, яка дарувала молодим жінкам чудові хвилини під час професійного боді-арту на животиках
безпечними фарбами, та професійний фотограф, яка фіксувала
усе, що відбувалося, на фото. Тож бібліотека для юнацтва отримала цікавий досвід співпраці з цією найкрасивішою, найчуттєвішою категорією читачів – вагітними жінками, які обов’язково у
майбутньому приведуть свою дитинку до храму книги.
З народженням дитини у молодих батьків з’являється безліч питань. І відповіді на них можна знайти в бібліотеці. У
Новомиргородській районній бібліотеці створено куточок молодої родини. Там молоді батьки можуть ознайомитися з книгами
про розвиток дитини та догляд за нею, кращими дитячими виданнями потішок, примовок, колискових пісень, улюблених казок.
А родзинкою куточка є яскрава книжково-ілюстративна виставка-інформбюро для молодої матусі «Дев’ять таємних місяців».
Проходить зовсім небагато часу – і батьки із задоволенням приводять маленьких читачів до бібліотеки.
Важливість раннього залучення малечі до читання розуміють
і в Кропивницькій міській централізованій системі. Для цього
центральна міська бібліотека провела бібліотечний десант по бібліотеках міста «Відкрий світ книги дітлахам», який став гарною
рекламою книгозбірень для молодих батьків. Для того щоб змалечку діти спостерігали культ книги в родині, в бібліотеках-філіях міської ЦБС Кропивницького організовують заохочувальні
виставки: «Сім Я», «Зростаємо разом з книгою», оформлюють
сигнальні тематичні полиці на актуальні теми батьківства: «Після
трьох – вже пізно», «Вітаємо! Ви – батьки першокласника»,
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«Друзі ваших дітей. Ви їх знаєте?». Бібліотеки докладають максимум зусиль, щоб батьки, як організатори дитячого читання, стали
для своїх дітей прикладом, а для бібліотекарів – союзником по
відродженню престижу читання серед дітей.
Бібліотечні працівники Кропивницької МЦБС постійно прагнуть розширювати існуючі бібліотечні послуги та впроваджувати нові форми обслуговування з метою поліпшення їх якості та
подальшого інноваційного розвитку книгозбірень. У центральній
бібліотеці м. Кропивницького створили коворкінг-центри, які є
популярними в різних країнах світу та відповідають потребам
сьогодення. В рамках роботи таких центрів впродовж року було
проведено низку різноманітних заходів.
У коворкінгу «Живи яскраво» одночасно проводять вільний
час діти і дорослі. Особливо приємно, коли молоде покоління
приводить людей поважного віку відкривати для себе щось нове.
Для користувачів з різним рівнем навичок роботи на комп’ютері
або в Інтернеті організовують індивідуальні уроки. Це найбільш
успішна форма навчання. Матеріал подається стисло, конкретно,
з наочними прикладами.
З огляду на те, що віддалена робота в Інтернеті стає дедалі
популярнішою, найбільш цікавим був флеш-реліз «Фріланс.
Початковий рівень». Головні переваги фрілансера в тому, що він
сам встановлює режим роботи, сам обирає галузь, в якій має намір працювати, отже, має можливість заробити кошти улюбленою справою.
У коворкінгу «Запасний вихід» протягом року постійно працювали дві групи студії «Англомани та англоманія» (група дітей та дорослих), група студії «Deutsch Freunde» (Друзі німецької мови) та група дітей студії «Зроби мене сам!» (Умілі ручки).
Дитяча група англомовної групи вчила алфавіт, числа та кольори,
частини тіла, назви одягу та взуття, гралася в англомовні ігри.
Проводилися перегляди навчальних англомовних мультфільмів
та огляди дитячої літератури для популяризації читання серед дітей. На творчій хвилині англійського уроку діти співали, читали
вірші напам’ять, презентували прочитані книжки та гралися в гру
«Я раджу тобі прочитати!».
Другу групу студії «Англомани та англоманія» відвідували
юнацтво та дорослі, серед них і бібліотекарі. Було опрацьовано
багато тем з англійської мови, проведені англомовна і краєзнавча
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вікторини та англійська вечірка «English Parti» з призами, яка стала завершенням циклу бібліотечних заліків.
У студії друзів німецької мови бібліотекар проводила аналогічну роботу з дітьми та молоддю, популяризуючи німецьку мову
та європейські цінності.
Практикуми «Літератури ніжний світ» організовувалися для
дорослих. Під час занять учасники знайомилися з біографіями та
творчістю німецькомовних та англомовних авторів, презентували
свої улюблені книжки.
У коворкінгу «Запасний вихід» запроваджена послуга «Бібліоняня». Батьки можуть залишити свою дитину безкоштовно на нетривалий час у бібліотеці і зайнятися своїми справами. Для цих
дітей організовуються міні-екскурсії бібліотекою, проводяться
огляди дитячої літератури або дітлахам читають казки. На новорічні свята оформлюється святкова фотозона, яка зазвичай користується великою популярністю серед відвідувачів.
З метою привернення уваги до книги, читання, бібліотеки та
залучення нових користувачів всі книгозбірні практикують проведення різноманітних акцій. У бібліотеках Олександрівського
району привертають увагу акції: «Вихідний в бібліотеці» (свято книжкових пар «Зустрілися в бібліотеці», свято модних книг
«Книгомодниці», година закоханих «Книга одна на двох»);
«Єднаймося навколо книги» (зустрічі, ярмарки, фотоселфі);
«Стань читачем» (візитівки бібліотеки вкладалися у книги, роздавалися на вулицях, в установах, розвішувались рекламні оголошення); вулична акція «Читати – це модно: книжковий пікнік»;
«Запиши до бібліотеки друга», «Кинь мишку – візьми книжку!»
– заходи в рамках бібліомарафона «Книгу в руки!».
Чим заповнити вільний час молоді, підлітків, дітей та батьків
улітку? Як зробити так, щоб їм було цікаво з книгою? Вирішити
це питання в Новоархангельській районній бібліотеці допоміг
бібліотечний майданчик «Бібліодворик «Виходь гуляти», основна мета якого – стимулювання суспільного інтересу до книги і
читання та залучення до бібліотеки максимальної кількості користувачів. Ця ідея сподобалась не лише жителям селища, але й
керівництву району і була профінансована з районного бюджету.
Майданчик обладнаний сучасними переносними меблями і надійним наметом, який захистить від палючого сонця чи раптового
дощу. Тут створені комфортні умови для змістовного дозвілля та
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відпочинку: можна переглянути свіжу пресу, обрати цікаву книгу,
поспілкуватись, взяти участь у пізнавальному та захоплюючому
масовому заході. Це також місце, де можна експонувати свої роботи, навчитись чомусь новому та навчити когось.
У Голованівській районній бібліотеці для дорослих влітку
стартувала щорічна літературно-розважальна програма «Лавочки
– читалочки». Це літній читальний зал просто неба в центральному парку, який залучає до книги та читання все більше голованівців. Протягом літніх місяців читачі різного віку знайомилися з новинками літератури, свіжою пресою, брали участь
у акціях, майстер-класах, цікаво та змістовно проводили свій
вільний час, а також могли взяти необхідну літературу додому.
Найпопулярнішими були: бібліошопінг «Книгомода 2018», журнальний коктейль «Відкрий! Це твій журнал!», медіа-вікторина
«Книга про кохання на екрані», книжковий клондайк «Бестселер,
дайджест, комікс – що краще?» Такі проєкти стають досить помітним явищем в культурному житті міста, районного центру чи
навіть села, тим самим піднімаючи престиж книги, читання і місцевої бібліотеки в громаді.
Сенс існування книг – бути прочитаними, і чим більше разів, тим краще! Цьому сприяє буккросинг – громадський рух,
при якому люди обмінюються книгами, тим самим створюючи
культ читання. Працівники Новоукраїнської центральної міської
бібліотеки Новоукраїнської міської об’єднаної територіальної
громади створили перший осередок буккросингу на території
міста. Спочатку була подана заявка під назвою «Читай та відпускай» на участь у конкурсі місцевих ініціатив для розвитку громад (DOBRE), оголошеному на той час. Організаторами конкурсу
проєкт не був підтриманий, тому бібліотеці довелось його реалізовувати власними силами. Вуличну бібліотеку було облаштовано в центральному сквері міста. Книги знаходяться у вільному
доступі та мають спеціальні наліпки. Кожен житель громади, незалежно від віку, статі, матеріального стану тощо, може скористатися послугою буккросингу. Правила прості: «Візьми. Почитай.
Принеси. Передай». Літературу з шафи читають і вдома, і на
лавочках в парку як дорослі, так і діти. Працівники центральної
бібліотеки через соціальну мережу Фейсбук постійно популяризують рух буккросингу.
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Флешмо́б, як спланована масова акція, також є засобом
привернення уваги до проблем читання. Головне – творчий
підхід. У Голованівській районній бібліотеці для дорослих
ім. С.В. Шеврякова в рамках РR-акції «П’ять днів з бібліотекою»,
присвяченої Всеукраїнському дню бібліотек, провели флешмоб
«Віват, читач! Віват, бібліотека!». Всі учасники заходу вишикувались біля бібліотеки, створивши з літер, які тримали в руках,
напис: «Віват, читач! Віват, бібліотека!», вигукуючи при цьому:
«Голованівськ, читай!».
Для того, щоб користувачі краще познайомилися з роботою
бібліотеки та дізналися більше цікавих фактів про книги, про
новинки сучасної української та світової літератури, бібліотекарі районної бібліотеки провели своєрідний звіт перед громадою
Голованівська «Будь стильним – користуйся бібліотекою».
Таким чином, проаналізувавши роботу бібліотек області,
можна зробити висновок, що інтерес до книги і читання не
виникає самочинно, його потрібно пробуджувати, розвивати
і виховувати. В роботі бібліотек склалися певні тенденції, дотримуючись яких, вони, в міру своїх можливостей, успішно
привертають увагу до книги, читання, бібліотеки, орієнтуючись
на потреби всіх жителів громади. Бібліотеки прагнуть бути цікавими і привабливими для користувачів, намагаються змінюватися відповідно до вимог часу, впроваджуючи нові технології, нові
послуги і форми роботи.

Від Гуттенберга до Цукерберга:
інновації бібліотеки в умовах нових реалій
Оксана Ткаченко,
заступник директора з основної роботи
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Останнє десятиліття бібліотечні працівники відчули на собі
постійну трансформацію основної діяльності. При збереженні
традиційних функцій бібліотек з розвитком онлайнових комунікаційних каналів практикуючі бібліотекарі почали шукати нові
форми дистанційного обслуговування та зацікавлення віддалених
користувачів до бібліотечних продуктів і сервісів, намагаючись
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таким чином трансформувати бібліотечні заходи за формою подання, залишаючи в основі всіх креативних знахідок першоджерело – книгу та інші інформаційні ресурси.
Нагальною потребою в період карантину стала розробка
онлайнових заходів роботи у зачиненому від відвідувачів просторі. Вперше бібліотекарі отримали реальний виклик, коли мали
повністю зачинитися, але продовжувати працювати і надавати інформацію віддалено. Звичайно, ті, хто вчасно отримав техніку та
інтернет-зв’язок, мали можливість прорекламувати свої ресурси
з власних вебсайтів, розробити нові цікаві інтерактивні заходи
для віддалених користувачів. Так і Обласна універсальна наукова
бібліотека ім. Д.І. Чижевського одразу почала переформовувати
діяльність задля того, щоб не втратити користувача.
Одним із кроків щодо роботи у нових реаліях було започаткування реєстрації віддалених користувачів на сайті бібліотеки
(не плутати з електронним читацьким квитком). Це поки що єдина можливість зареєструвати віддаленого користувача як тимчасового, що за правилами користування бібліотекою може бути
безкоштовним читачем, який працює з електронними ресурсами
на вебсайті бібліотеки. Було здійснено налаштування на вхід через реєстрацію найбільш відвідуваних розділів сайту – «Що нового», «Цифрова бібліотека», «Орхуський екологічний центр»,
«Віртуальні виставки» тощо.
За період карантину працівниками бібліотеки підготовлено
та опубліковано на власному вебсайті – 77, на блозі – 47, та у
соціальних мережах – 305 повідомлень, флешмобів, інформацій,
віртуальних виставок, ігор, онлайнових вікторин та пізнавальних
матеріалів, рецензій на нові надходження. Наприклад, популярністю користувались бібліотечні «Віртуальні виставки», присвячені різноманітним датам та подіям, за допомогою яких ми можемо популяризувати бібліотечні фонди. Це дало змогу залучити
віддалених користувачів, які відвідали сайт бібліотеки майже 180
тисяч разів та переглянули понад 300 тисяч сторінок матеріалів.
Найбільше переглядів отримала виставка за результатами одноденного пленеру «Олександрія – мала батьківщина Дмитра
Чижевського», створена до ювілею видатного земляка і присвячена місту його дитинства і юності. До 180-річного ювілею
М.Л. Кропивницького за допомогою платформи Zoom заввідді– 252 –

лами мистецтв (С. Ушакова) та краєзнавства (Т. Колєчкіна) підготували та провели онлайнову розмову «Автобіографічна проза
Марка Кропивницького: історія видань», учасниками якої стали 39 віддалених слухачів. Відеозапис прямого ефіру за місяць
переглянули ще 1125 слухачів. Також бібліотека запровадила
онлайнові зустрічі в клубі розмовної англійської мови. За період
карантину проведено 90 онлайнових засідань клубу, у яких взяли
участь понад 1200 учасників. На жаль, ці дані не відображаються
в офіційній статистиці, але свідчать про зміну парадигми щодо
визначення кваліфікаційних вимог до сучасного бібліотекаря.
Тенденцією останніх років є втрата виняткової ролі читання
в житті суспільства. Наразі перед бібліотекарями постає завдання – привернути увагу до книги, викликати емоційну реакцію,
зацікавлення, бажання взяти книгу. Окрім «Віртуальних виставок» на вебсайті бібліотеки, за період карантину було активізовано популяризацію нових надходжень на нашій сторінці у ФБ
«Книгосвіт», де розміщуються рецензії на популярні книжкові
новинки. Це дало змогу майже на 50% збільшити кількість її відвідувань у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
За період карантину бібліотека намагалась нарощувати свою
присутність у соціальних мережах, окрім вже діючих сторінок у
Фейсбуці та Твіттері відкрили ще одну сторінку в Інстаграм, яка
поступово стає популярною. За 2 місяці на нашу сторінку підписалась 261 особа, здійснено понад 50 публікацій. Для популяризації бібліотечної сторінки працівники відділу соціокультурної
діяльності провели розіграш заохочувальних призів, в якому взяли участь 35 осіб. Переможниця, яку було визначено завдяки генератору випадкових чисел, отримала брендові бібліотечні речі:
сумку, чашку, пільговий читацький квиток на рік та книгу-енциклопедію «Визначні постаті Степової Еллади». До речі, ця користувачка – з Чернівецької області, тому призи були відправлені
бандероллю через Укрпошту. Ми й надалі плануємо продовжувати подібні розіграші, тож підписуйтеся на нашу сторінку та слідкуйте за новинами.
Хочу відмітити, що саме під час роботи у зачиненому від відвідувачів режимі, бібліотекарями були запроваджені нові види інтерактивних взаємодій із віддаленими користувачами та підписниками сторінок у соцмережах, а саме: челенджи, онлайнові флешмоби,
– 253 –

інтелектуальні вікторини, віртуальні ігри, рекламні міні-ролики,
які викликали зацікавлення та активний зворотний зв’язок.
Кожен з цих видів взаємодії набрав від 200 до 700 переглядів,
що свідчить про динамічний розвиток комунікацій в суспільстві
за допомогою соціальних мереж. Все це сприяє покращенню бібліотечного іміджу, викликає зацікавлення громадян, які стають
віддаленими та реальними відвідувачами і постійними користувачами нашої книгозбірні.
Тож, запрошуємо усіх переглядати інтерактивні онлайнові ресурси ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, брати участь у інтелектуальних вікторинах, перевіряти свої знання та запроваджувати нові
практики в бібліотечну роботу, яка постійно трансформується від
традиційних носіїв інформації до електронних, що діють завдяки космічним технологіям, тобто рухаємося від «Гуттенберга до
Цукерберга»!
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Миттєвості життя сучасної бібліотеки
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Бібліотечні фонди
Інформаційний ресурс періодичних видань
обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. Д.І. Чижевського
Наталя Андрійченко,
завідувач інформаційно-бібліографічного відділу
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Рівень інформаційного забезпечення в науковій бібліотеці залежить, насамперед, від якості формування її інформаційного ресурсу, а також швидкості і точності пошуку, можливості отримання повних даних про наявність документів та їх зміст. Бібліотеки
не пасивні користувачі готової інформації, а активні постачальники ресурсів.
З точки зору актуальності й оперативності отримання інформації, найбільшу цінність становлять періодичні видання – на
сьогодні найбільш запитуваний сегмент у величезному різноманітті фондів бібліотеки.
Як важливий інформаційний ресурс і вагома частина фонду бібліотеки, періодичні видання потребують постійної уваги з боку
бібліотечних фахівців. Оскільки останнім часом на комплектування газетно-журнального фонду бібліотек негативно впливають
недостатнє фінансування та систематичне підвищення передплатних цін на періодичні видання, в обласній універсальній науковій
бібліотеці ім. Д.І. Чижевського майже вдвічі у порівнянні з попередніми роками скоротився обсяг передплачених видань (у І-му
півріччі 2020 року – 165 назв журналів та 82 назви газет). Тому для
книгозбірні одне із надважливих завдань – удосконалення комплектування фонду згідно з інформаційними запитами користувачів.
Безумовно, сучасний підхід для задоволення інформаційних потреб користувачів вимагає від бібліотечних фахівців своєчасного
професійного орієнтування в неосяжному потоці інформації, особливо враховуючи переваги віддаленого доступу до бібліотечних
сервісів під час вимушеного обмеження можливості відвідувати
книгозбірні. І в цьому випадку дійсно бібліотечним, створеним не
для реклами, а для читача, є сайт ОУНБ ім. Д.І. Чижевського з його
електронним довідково-пошуковим апаратом.
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Розділ «Електронний каталог» головної сторінки сайту містить
потужний онлайн-каталог зі зручною пошуковою системою,
створений бібліотекою ще у березні 1997 року.
Електронний каталог ОУНБ ім. Д.І. Чижевського забезпечує
вільний доступ до інформаційних ресурсів бібліотеки в режимі реального часу, зокрема віддаленим користувачам, розкриває
склад і зміст фонду, є зручною формою багатоаспектного електронного пошуку інформації про видання, слугує для відбору документів, необхідних у науковій, практичній, навчальній діяльності; швидкий пошук відомостей, відповідно, поліпшує якість
обслуговування користувачів.
Онлайновий каталог репрезентує журнальну й газетну частини
фонду бібліотеки, містить зведені бібліографічні записи періодичних видань українською, російською та іноземними мовами й аналітичні бібліографічні описи статей з них. Хронологічно він охоплює
документи з другої половини XIX століття до сьогодення та надає відомості майже про 500 назв періодичних видань, які зберігаються у
фонді бібліотеки. За допомогою каталогу можна здійснити декілька
видів пошуку періодичних видань за базами даних (БД), перехід до
яких розташовано ліворуч на сторінці: БД періодичних видань ОУНБ
ім. Д.І. Чижевського, Допоміжна БД про наявність окремих номерів
журналів та газет в Кіровоградській ОУНБ, БД Краєзнавство, База
даних аналітичних описів газетних статей Кіровоградської області
(Кіровоградський Регіональний Кооперативний Каталог), БД іноземної періодики, Колекція Д.І. Чижевського.
Для багатоаспектного інформаційного пошуку доступні такі
види, відображені праворуч на сторінці: стандартний, розширений, професійний, за словником.
Кожна БД пропонує свій набір параметрів пошуку, але основними в усіх є пошук за автором, за заголовком, за ключовими словами,
за роком видання. Допоміжними параметрами є логічне поєднання
(і, або, з ранжуванням, фраза цілком, ні) у ключових словах за розширеним та професійним видами пошуку. За розширеним пошуком наявні ще такі корисні інструменти, як пошук за тематикою,
видом видання, усікання закінчень слів. Дуже зручним сервісом є
пошук за словником, який в доповнення до основних параметрів
організовано двома паралельними абетковими рядами: перший –
латиницею, другий – кирилицею. При виборі певної букви далі
поділ відбувається за назвами (авторами, ключовими словами)
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в алфавітному порядку у межах кожної, за прямою хронологією
років виходу у світ. Пошук за роком видання також хронологічно
впорядковано – від видань дореволюційного періоду до сучасних.
Якщо вас цікавить, чи є у фондах бібліотеки певна газета чи
журнал, перевірити таку інформацію ви зможете в «Допоміжній
БД про наявність окремих номерів журналів та газет в
Кіровоградській ОУНБ». Вона допомагає встановити:
• чи є в бібліотеці конкретне періодичне видання;
• за які роки періодичне видання є в бібліотеці;
• повноту комплектів за певні роки й наявність певних номерів (випусків, томів);
• в яких саме структурних підрозділах бібліотеки зберігаються конкретні видання;
• відомості про зміну назви та періодичності виходу видання
тощо.
Якщо ви маєте потребу зібрати матеріал для написання наукової
роботи, підготувати навчальні завдання, збираєте інформацію з визначеної теми з практичною метою або ж просто зацікавлені дізнатися щось корисне, звертайтеся до «БД періодичних видань ОУНБ
ім. Д.І. Чижевського». Тут зберігаються бібліографічні записи із
загальноукраїнських газет та журналів, преси близького та далекого зарубіжжя (зокрема періодичних видань із фонду Канадськоукраїнського бібліотечного центру (КУБЦ), створеного за ініціативи і під патронатом Товариства Приятелів України (Канада), мета
якого – представити надбання української діаспори). Тематична
рубрика в картці розкриває зміст статті за галузями знань, з яких
у фонді бібліотеки є документи. Кількість рубрик, які визначаються при внесенні документа, залежить від кількості інформації, що
в ньому міститься. Ненормовані ключові слова за темою в бібліографічних описах також слугують допоміжним інформаційним
сегментом. Наявність анотації дає змогу максимально розкрити
зміст документа та швидко і якісно задовольнити потреби читачів.
Примітно, що в цій базі ви маєте можливість «зустріти», наприклад, дореволюційний російський журнал з питань санітарії та гігієни «Здоровье» за 1874 рік або ж український часопис
«Киевская старина» за 1882 рік. Також у великому книгосховищі
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського зберігаються підшивки відомої за радянських часів щоденної газети «Правда» з 1947 по 1993 рік. І це
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лише частка так званих «газетно-журнальних скарбів», які може
запропонувати своїм користувачам бібліотека.
Особливо хочеться звернути вашу увагу на дві бази даних, які
є виключно регіональними, тобто мають краєзнавчу функцію:
«БД Краєзнавство» та «БД аналітичних описів газетних статей
Кіровоградської області» стосуються подій, дат, персоналій місцевого значення, тому містять матеріали обласних та районних
періодичних видань. «БД аналітичних описів газетних статей
Кіровоградської області» є основною складовою частиною регіонального кооперативного каталогу, у створенні якого беруть
участь 17 бібліотек-партнерів з області – поповнюють базу аналітичними описами статей краєзнавчих газет 25 найменувань.
Основною перевагою бази є те, що всі описи видань в ній анотовані. Принципи пошуку інформації аналогічні зазначеним вище.
Цікавий і цінний факт: «найсолідніша» за віком регіональна газета, що зберігається в книгосховищі з 1947 року, але завжди доступна для користування, – обласна громадсько-політична газета
«Кіровоградська правда», яку й донині передплачує бібліотека,
– у 2018 році видання відзначило 100-річний ювілей.
Краєзнавчий ресурс особливо запитуваний серед істориків-науковців, краєзнавців, працівників музеїв, архівів, студентів та усіх
небайдужих до теми краєзнавства. Видання краєзнавчого змісту
зберігаються довічно як культурна спадщина краю. Гарною новиною для зацікавлених історією Кіровоградщини є те, що на сайті
бібліотеки відкрито вільний доступ до цифрового архіву інформаційно-публіцистичного тижневика «Молодий комунар» за період з липня 1960 року по березень 1993 року.
До БД «Колекція Чижевського» внесено назви книг та журналів, що були подаровані ОУНБ ім. Д.І. Чижевського (чиє ім’я вона
з великою шаною носить з 1993 року) з особистої бібліотеки видатного вченого-славіста і нині зберігаються у відділі рідкісних
і цінних документів. Велика кількість документів – іноземними
мовами. Записи доповнені введеним змістом видань. Особливість
ресурса – примітки в документах. Наприклад, у картці з описом
«Нового журнала» за березень 1964 року є такі примітки про
власника колекції: «Исправления и многочисленные отметки
Чижевского о чтении. Владельческая запись ручкой («Дмитрий
Чижевский»). Автограф Чижевского: на карточке из стихотворения Баратынского».
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БД іноземної періодики відображає фонд періодичних видань
іноземними мовами, що зберігається у відділі документів іноземними мовами, і є, насамперед, корисним для викладачів, студентів профільних факультетів вищих навчальних закладів, усіх, хто
опановує мови інших країн, та іноземних громадян.
Результати пошуків (список джерел, який містить статті періодичних видань з вихідними даними кожного джерела) користувач електронного каталогу може побачити на екрані монітора
в таблиці результатів, скопіювати, роздрукувати на принтері для
подальшого процесу роботи зі знайденою інформацією.
Також пропонуємо звертатись до розділу «Корисні ресурси
Інтернет» на головній сторінці сайту бібліотеки: у підрозділах
«Преса України» та «Електронні версії журналів» при переході
за активними посиланнями можна переглянути повнотекстові
всеукраїнські електронні газети і журнали та цифрові періодичні
видання Кіровоградщини.
Завжди раді надавати користувачам доступ до електронних інформаційних ресурсів бібліотеки за адресою: м. Кропивницький,
вул. Велика Перспективна, 24, а також за її межами, на веб-сайті
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського: http://library.kr.ua

Документні ресурси бібліотек на 01 січня
2020 року: стан та перспективи розвитку
Любов Дубина,
головний бібліотекар
науково-методичного відділу
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського
«Гарний бібліотечний фонд не обов’язково має
бути великим, особливо в новому світі цифрової інформації. Відповідність фондів потребам місцевої
громади важливіша, ніж обсяг фонду».
(п.4.4 рекомендацій ІФЛА)

Сучасна бібліотека – це бібліотека, впевнена у власному праві
на існування, яка не боїться змін та прагне бути флагманом розвитку громади.
Першооснову будь-якої бібліотеки складають фонди, які відіграють ключову роль в обслуговуванні користувачів та діяльності
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бібліотеки. Загальний обсяг бібліотечного фонду області становить
6 млн. 684 тис. 560 прим. документів. Переважну більшість, а саме
93,1% фонду складають книги, 6,5% – періодичні видання, решта – 0,4% – це аудіовізуальні та електронні видання. Видання державною мовою складають 47,8%, російською – 51,4%, іноземною
– 0,7%, решта – мовою нацменшин – 0,1%.
Фонд сільських бібліотек нараховує 3 млн. 391 тис. 420 прим.
Книги складають 96,9%, періодичні видання – 3%, аудіовізуальні
та електронні видання – 0,1%. У фонді переважають видання державною мовою – 51,6%, російською – 48,4%.
У порівнянні з минулим роком загальний фонд бібліотек області скоротився на 122 тис.160 прим. документів, в т.ч. сільських
бібліотек – на 75 тис. 300 прим. документів.
Основним принципом формування бібліотечного фонду має
стати поетапне кількісне скорочення фондів шляхом систематичного очищення від зношених, морально застарілих, непрофільних документів та якісного поповнення документами підвищеного попиту.
Бібліотечний фонд формується відповідно до інформаційних
потреб користувачів з урахуванням типу бібліотеки на основі
профілю комплектування.
«У фондах повинні зберігатися матеріали, що відповідають
інтересам усіх вікових груп. Бібліотечні фонди й послуги мають
включати всі види носіїв інформації, сучасні технології, а також
традиційні матеріали. Матеріали мусять відображати сучасні тенденції та еволюцію суспільства, а також основні віхи людської
діяльності», – зазначається у «Маніфесті ІФЛА/ЮНЕСКО про
публічні бібліотеки».
Протягом 2019 року бібліотеки області отримали
141 тис. 360 прим. документів, в т.ч. заклади сільської місцевості
– 72 тис. 162 прим. Кількість надходжень збільшилась у порівнянні з попереднім роком на 18 тис. 400 прим.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
5 липня 2019 року № 598-р «Про затвердження переліку книжкової
продукції, що придбавається для поповнення бібліотечних фондів»
та за обласною програмою розвитку книговидання та книгорозповсюдження на 2016-2020 роки до обмінного фонду для бібліотек
області надійшло 21 тис. 994 прим. документів. Надходження за
вказаними програмами є основним джерелом поповнення фондів
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бібліотек області – 57% від загального надходження. Література,
закуплена в книгарнях, становить 8,4%, подарована – 8,1%.
Періодичні видання складають 22% від загального обсягу нових надходжень та 6,5% до загального обсягу фондів.
На І півріччя 2020 року обласні бібліотеки передплатили:
«ОУНБ ім. Д.І. Чижевського» – 247 назв, обласна бібліотека для
юнацтва ім. Є. Маланюка – 102 назви, обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка – 92 назви періодичних видань.
В середньому 1 бібліотека області буде отримувати 5-6 назв, в
т.ч. у сільській місцевості – 5 назв. Стан передплати періодичних
видань залишився на рівні минулого року.
Слід відзначити, що кількість закладів, що залишились без
передплати періодичних видань на поточний рік, складає 103 заклади, в т.ч. 31 заклад – на території об’єднаних громад. Зовсім
залишилися без передплати бібліотеки Знам’янського району,
Піщанобрідської, Тишківської, Компаніївської, Маловисківської,
Мар’янівської об’єднаних територіальних громад. Частково відсутня передплата у бібліотеках Бобринецького (13), Благовіщенського,
Кропивницького (по 10 закладів), Новоархангельського (7),
Маловисківського (6), Новомиргородського та Світловодського
(по 3 заклади) районів та ОТГ: Соколівської – 6, Бобринецької та
Великоандрусівської – по 1 закладу.
Варто зазначити, що стан передплати погіршився у регіонах
області у зв’язку з відсутністю бюджетного фінансування та закриттям поштових відділень.
Враховуючи всі джерела поповнення, в середньому 1 бібліотека області отримала 249 прим. документів, в т.ч. 1 сільська бібліотека – 157 прим. Ці показники вищі, ніж у минулому році, на 32
та на 57 одиниць.
Відсоток оновлення у бібліотеках області, в т.ч. у сільських бібліотеках, – 2,1. Відповідно до Постанови Кабміну України від 6 лютого
2019 року № 72 «Про затвердження державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні»
фонди публічних бібліотек, крім обласних універсальних наукових
бібліотек, повинні щороку оновлюватися не менше, ніж на 5%.
Показник книгозабезпечення (КН=фонд/читачів) свідчить про
достатність (або навпаки) фонду для обслуговування читачів і використовується для оцінювання рівня бібліотечного обслуговування та
можливостей інтелектуального розвитку користувачів за умови ін– 271 –

тенсивного використання ними фонду. Середньообласний показник
становить 16 прим., в т.ч. у сільських бібліотеках – 20 прим.
Показник читаності – важливий для визначення кількості
одиниць фонду, що прочитав користувач. Якщо він невеликий,
можливо, в бібліотеці мало цікавих і потрібних читачам книг.
Середньообласний показник становить 19 прим., в т.ч. у сільських бібліотеках – аналогічний. Рекомендований показник –
21,5-24 прим.
Обертаність характеризує ступінь використання фонду користувачами. Якщо цей показник менше 2, це свідчить про низьку
якість комплектування або несистематичне списання.
Середньообласний показник становить 1,2 прим., в т.ч. у сільських бібліотеках – 0,9 прим. Рекомендовані граничні показники
1,2-3; середні показники 2-3 рази (всі середні показники взяті у
книзі: Ю.І. Палеха, І.О. Іванова, Л.О. Черепуха. Бібліотечне фондознавство.– К, 2018р.).
Бібліотеки Кіровоградщини проводять роботу з осучаснення
фондів та вивільнення місця задля перетворення бібліотек у центри спілкування та розвитку громад.
Так, у 2019 році з фондів бібліотек області виведено
263,52 тис. прим. документів, в т.ч. у сільських бібліотеках –
147,45 тис. прим. Об’єм вилучених документів становить 3,9%
до загального фонду, в т.ч. у сільських бібліотеках – 4,3%.
За кордоном щороку вилучення документів у публічних бібліотеках становить 3-5% від загального фонду, а за рекомендаціями
ІФЛА має складати до 8%.
Причини списання: застаріла за змістом – 81%, в т.ч. у сільських бібліотеках – 86%, зношена – 16%, в т.ч. у сільських бібліотеках – 18%, втрачена користувачами – 0,4%.
Найбільш активно проводили вилучення документів у бібліотеках Бобринецького (19,32 тис. прим.), Олександрійського
(14,98 тис. прим.), Новомиргородського (14,03 тис. прим.),
Новоархангельського (12,78 тис. прим.), Знам’янського
(11,99 тис. прим.), Кропивницького (10,50 тис. прим.),
Благовіщенського (10,16 тис. прим.) районів та міст Олександрії
(16,18 тис. прим.), Кропивницького (11,09 тис. прим.).
Варто звернути увагу на актуалізацію бібліотечних фондів
у бібліотеках сільських територій, які мають незадовільні показники якості стану фондів. Низький показник обертаності у
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Бобринецькій ОТГ – 0,3, у бібліотеках Великоандрусівської,
Маловисківської ОТГ – 0,5, Гайворонського, Новомиргородського
– 0,6, Кропивницького, Онуфріївського, Світловодського районів, Катеринівської, Первозванівської та Тишківської ОТГ
– 0,7, Добровеличківського, Новоархангельського районів,
Дмитрівської та Мар’янівської ОТГ – 0,8.
Це свідчить про необхідність систематично звільняти фонди
бібліотек від непрофільних, дублетних та зношених видань.
З метою збереження бібліотечних фондів в закладах області
проводиться інвентаризація. За звітний період 94 бібліотеки провели переобліки та перевірили 692,9 тис. прим., що становить
10,4% від загальної кількості бібліотечного фонду, це майже на
5,5% менше аналогічного показника за попередній рік. Відповідно
до «Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань» інвентаризація має охоплювати щорічно не менше 20 відсотків одиниць фонду.
Недостача при переобліках погашається рівноцінними документами і становить 0,4%, в т.ч. у сільських бібліотеках – 0,6%
від загальної кількості списаних документів.
Бібліотекарі проводять заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм, роботу з боржниками щодо ліквідації заборгованості користувачів.
Низький рівень матеріально-технічної бази та недотримання
температурного режиму негативно впливає на збереження фондів: потребують капітального ремонту 50 бібліотек області (9%),
в т.ч. 38 закладів (8%) – у сільській місцевості, поточного ремонту потребують 237 бібліотек (42%), не опалюється 99 закладів
(17%).
Які зміни відбулися у законодавстві України за 2015-2019 роки
щодо роботи з бібліотечним фондом?
Відповідно до Закону України від 8 грудня 2016 року № 1780
«Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту», який набрав чинності з 01 січня
2017 року, видавнича продукція російських видавництв завозиться на митну територію України та розповсюджується в межах
країни на підставі отриманого дозволу.
Бібліотеки України переведені на Універсальну десяткову
класифікацію (УДК) як міжнародну систему класифікації згід– 273 –

но з постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня
2017 року №177 «Про припинення використання Бібліотечнобібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації».
Рекласифікація фонду бібліотек прискорила актуалізацію фондів та внесла зміни в його розстановку.
Аналіз статистичних даних фонду бібліотек області свідчить
про активну роботу працівників над очищенням фонду від пасивної його частини. Так, в бібліотеках області за 2015-2019 роки загальний об’єм фонду скоротився на 686 тис. 520 прим. документів,
в т.ч. у сільських бібліотеках – на 456 тис. 280 прим. документів.
Внаслідок даного процесу покращився стан фондів сільських бібліотек Бобринецького, Вільшанського, Петрівського
районів. Активізувалася робота в даному напрямку в закладах
Новоархангельського, Новомиргородського, Знам’янського,
Кропивницького районів.
У 2017 році відповідальність за реалізацію державної програми «Українська книга» покладено на Український інститут книги,
який розпоряджається бюджетними коштами, передбаченими на
державну підтримку книговидавничої справи.

Діаграма свідчить, що у 2018 році найбільше документів –
понад 80 тис. прим. – надійшло до сектору обмінних фондів від
Українського інституту книги. У звітному році цей показник зменшився майже до 22 тис.
Обласна програма розвитку книговидання та книгорозповсюдження на 2016-2020 рр. була найбільшою за кількістю надхо– 274 –

дження у 2019 році (3568 примірників, що на 46% більше, ніж у
попередньому році).

Сектор обмінних фондів здійснював перерозподіл документів
між бібліотеками області. Найбільше працівники бібліотек забирали документи із даного сектору саме у 2019 році.

У звітний період відбулися зміни джерел поповнення бібліотечних фондів: у порівнянні з 2016 роком збільшилась кількість надходжень з обмінних фондів з 18% до 57%; проте зменшилась придбана у книгарнях – з 21% до 8,5% та подарована – з 16% до 8,1%.
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Погіршився стан передплати періодичних видань, особливо у
сільських закладах об’єднаних територіальних громад.
Місцеві органи влади новостворених об’єднаних громад в офіційних документах щодо реорганізації мережі закладів не завжди зазначають, що відбувається з фондом: він перерозподілений,
можливо списаний (наприклад, Піщанобрідська ОТГ).
Рівень матеріально-технічної бази у бібліотеках області залишається низьким, не завжди витримується у закладах температурний
режим, що негативно впливає на збереження бібліотечних фондів.
Вищезазначені зміни вказують на те, що в бібліотеках області
проводиться певна робота з бібліотечним фондом. Але в подальшому її потрібно спрямувати за наступними напрямками:
 продовжувати роботу з осучаснення бібліотечних фондів,
особливо в закладах, що знаходяться в сільській місцевості;
 активніше популяризувати нові книги серед жителів громади, в т.ч. у ЗМІ та соцмережах;
 рекламувати безкоштовні онлайн-сервіси періодичних видань;
 шукати альтернативні джерела поповнення бібліотечних
фондів;
 покращувати матеріально-технічну базу бібліотек.

Видання з приватних бібліотек у фонді
відділу рідкісних та цінних видань
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського
Наталія Зеленська,
завідувач відділу рідкісних та цінних видань
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Фонд бібліотеки Чижевського – це близько 800 тисяч примірників, хронологічний період яких – від XIV сторіччя до сьогоднішнього дня. Універсальне за змістом зібрання бібліотеки
служить користувачам вже понад 120 років.
Формування та поповнення фонду відбувалося з різних
джерел. З дня заснування і до Жовтневого перевороту – за рахунок пожертв та з міського бюджету, пізніше – з державного
бюджету. Значне поповнення фонду відбулося після 1917 року
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за рахунок книг з бібліотек дореволюційних навчальних закладів, що ліквідовувались, та реквізиції приватних бібліотек.
http://library.kr.ua/elib/Stamp-lib.pdf
Найбільша приватна колекція, що зберігається у фондах обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського,
– це колекція книг Олександра Ільїна. Збиралась вона не одним
поколінням родини колекціонера. Зібрання надійшло до бібліотеки у 1994 році. Це універсальний за змістом та різноманітний за
видами рідкісний фонд, де зберігаються найстаріші та найцінніші
видання бібліотеки.
Особливе місце у зібранні займають книги з особистих бібліотек відомих лікарів: Григорія Гарматія, Мойсея Тростанецького
та Адама Чвалинського. http://library.kr.ua/elib/exlibris/ip.html
Цікава і досі ще не досліджена доля і шлях книг Григорія
Гарматія до колекції Олександра Ільїна. Григорій Гарматій – український лікар і громадський діяч, доктор медицини. Народився у
1872 році на Тернопільщині, яка тоді входила до Австро-Угорщини.
Був одним із засновників професійного Українського лікарського
товариства на Західній Україні. Екслібрис його бібліотеки – на прижиттєвому виданні Максима Горького «Жрец любви», 1906 року.
Особливо цінними для нас є видання з приватних бібліотек
наших лікарів-земляків. Серед них Мойсей Маркович Тростанецький та Адам Ансельмович Чвалинський.
Мойсей Маркович Тростанецький – анатом, доктор медичних
наук, професор. Народився в Єлисаветграді у 1886 році. Закінчив
Новоросійський університет. Довгий час працював завідувачем кафедри Дніпропетровського медичного інституту. Крім видань з медицини з бібліотеки Тростанецького у відділі зберігається і рідкісне
видання Ф.Ф. Горностаєва «Дворцы и церкви Юга», 1914 року.
Відомий лікар Адам Ансельмович Чвалинський, поляк за
національністю, працював у нашому місті з 1911 року. Крім роботи у лікарні заводу «Червона зірка», одночасно працював у
Кіровській фельдшерсько-акушерській школі, де викладав інфекційні хвороби. У 1938 році був репресований за активну підтримку Юзефа Пілсудського та схвалення уряду Польщі. У 1939 році
був звільнений. Під час Другої світової війни залишався в окупованому місті та очолював лазарет для військовополонених. За
цей час Адам Ансельмович врятував чимало життів. У 1943 році
А.А. Чвалинський за наказом окупаційної влади був призначений
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завідувачем інфекційного відділення лікарні Святої Ганни, а пізніше – її головним лікарем. До бібліотеки надійшли підручники
з медицини, що належали Адаму Ансельмовичу.
Окрасою фонду відділу рідкісних та цінних видань є книги
з приватних колекцій родини польського композитора Кароля
Шимановського – з їх маєтку у Тимошівці; відомих у місті діячів Соколових-Бородкіних, Кремповських, священника Кіпріяна
Самикова та багатьох інших.
Крім видань з приватних бібліотек ХІХ – початку ХХ століття,
у бібліотеці зберігаються і книги з сучасних зібрань.
На початку дев’яностих років в дар бібліотеці свої книги передав відомий український поет-емігрант Яр Славутич (справжнє прізвище – Григорій Михайлович Жученко). Яр Славутич
– професор Альбертського університету (Канада); автор англомовних підручників з української мови, літературно-критичних
нарисів; редактор і видавець літературно-мистецького альманаху «Північне Сяйво» (Едмонтон); член об’єднання українських
письменників «Слово». Народжений на Кіровоградщині, Яр
Славутич завжди пам’ятав свою малу Батьківщину, декілька разів
приїжджав до нашого міста.
Частину своєї бібліотеки подарував викладач Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, відомий в нашому місті краєзнавець Сергій Іванович
Шевченко, який все своє життя присвятив вивченню історії рідного краю. Подаровані ним видання – це книги з історії України
та власні дослідження науковця.
Краєзнавець, археолог, книгознавець з Новомиргорода Петро
Іванович Озеров – людина захоплива, творча, відома не лише в
нашому краї, а й далеко за його межами. Колекції створеної ним
музейної кімнати Новомиргородської міської ради позаздрить
будь-який обласний краєзнавчий музей. До нашої бібліотеки
Петро Іванович передав рідкісні церковнослов’янські видання,
серед яких і Львівське Євангеліє 1665 року.
Громадські бібліотеки, які відчиняли двері в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ століття, мали досить незначні фонди. За
роки своєї діяльності заклади накопичили великі зібрання. Книги
з приватних бібліотек та дарунки становлять значний їх відсоток.
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Автографи відомих земляків у фонді
відділу рідкісних та цінних видань
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського
Наталія Зеленська,
завідувач відділу рідкісних та цінних видань
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Вже понад 120 років у нашому місті діє публічна бібліотека, яка
за час свого існування дійсно стала «проявом живої громадської
душі», як зазначив у промові при відкритті закладу 2 лютого (за
старим стилем) 1899 року перший голова дирекції М.Н. Малаєв.
Разом з громадою установа переживала часи розквіту та складні періоди історії краю та країни.
У перший рік свого існування бібліотека не мала фінансової
підтримки міста. Фонд поповнювався за рахунок грошових пожертв, книгами та періодичними виданнями з особистих зібрань
містян. Ці видання мають автографи відомих єлисаветградців, що
долучились до створення та відкриття громадської бібліотеки.
Працівники відділу рідкісних та цінних видань ОУНБ
ім. Д.І. Чижевського постійно досліджують дарчі написи та автографи на книгах. Їх колекція налічує понад 300 одиниць.
Серед цікавих знахідок можна назвати автографи багатьох відомих земляків.
Лідирують за кількістю написів та екслібрисів на виданнях
відділу книги з позначками Дмитра Степановича Горшкова. У
фонді відділу зберігаються примірники, подаровані ним для громадської бібліотеки.
Горшков (http://library.kr.ua/elib/gorshkov/) – відомий в Єлисаветградському повіті землевласник. Народився на Єлисаветградщині, закінчив міську чоловічу гімназію та юридичний
факультет Московского державного університету. Дмитро
Степанович довгий час був редактором і видавцем газети «Голос
Юга». Неодноразово обирався гласним Єлисаветградського повітового та Херсонського губернського земства. У 1906 році став
членом І Державної думи від Херсонської губернії.
Яким чином потрапили до бібліотеки книги Горшкова? Чи
були конфісковані згідно Декрету Ради Народних Комісарів від
20 квітня 1920 року «Про націоналізацію запасів книг та інших
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друкованих творів», чи добровільно передані до бібліотеки – невідомо.
Серед автографів відомих людей часто згадується прізвище Бракер. Це земські діячі Микола Миколайович та Василь
Миколайович Бракер, а також Наталія Аркадіївна Бракер – педагог, перекладач, краєзнавець, меценат, мемуарист, авторка низки
праць з питань дошкільного виховання, етики стосунків учителя
й учня, засновниця перших дитячих садків у Єлисаветграді.
Гордістю колекції є автограф Василя Івановича Харцієва – педагога, мовознавця і теоретика літератури, одного із засновників
педагогічного інституту в нашому місті. Ще будучи студентом
Харківського університету, він підписав свій підручник з санскритської мови.
У відділі зберігається примірник з автографом відомого в
Єлисаветграді ветеринарного лікаря Сергія Олександровича
Зерцалова (http://library.kr.ua/elib/zertsalov/).
Архітектурною окрасою Кропивницького є будинки, створені за проєктами відомого єлисаветградського архітектора Якова
Паученка. У колекції Олександра Ільїна зберігається альбом з фотографіями робіт його іконостасної майстерні. На одній із фотографій – автограф Паученка (http://library.kr.ua/elib/pauchenko/6/
images/f7.jpg ).
Доповнюють колекцію автографи відомого в історії нашого
краю губернського і повітового гласного, повітового предводителя дворянства, мирового судді Кирила Васильовича СоколоваБородкіна.
Павло Олександрович Зелений – літератор та громадський
діяч, один із ініціаторів створення в Єлисаветграді земського реального училища та громадської бібліотеки. У фонді відділу є
примірник з написом «Дар П.А. Зеленого» та штампом фундаментальної бібліотеки Єлисаветградського земського реального
училища.
Разом із колекцією О. Ільїна до бібліотеки надійшло декілька книг з автографами Кіприяна Самикова – старообрядницького
священика, що проживав та проводив служби на території нашої
області, в селі Клинці. Серед них – рукопис «Октай пропевный»
http://library.kr.ua/elmuseum/manuscript/oktay/index.html з написом «с. Зыбково Александрийского уезда, Херсонской губернии.
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Написана Киприаном Филлиповым Самыковым. 1907 года января 8 дня».
Перелік автографів можна доповнити багатьма відомими
в нашому краї та далеко за його межами прізвищами: родина
Кремповських, І. Кобецький, І. Пачоський, К. Флоровська та інші.
Для вільного доступу користувачів бібліотеки до цих раритетів працівники відділу щорічно оцифровують понад три тисячі
сторінок рідкісних видань. З ними ви можете ознайомитись у розділі «Цифрова бібліотека» сайту ОУНБ ім. Д.І. Чижевського.
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Інформаційні технології.
Школа професійної майстерності
Підвищуємо професійну компетентність –
навчаємось онлайн
Єлизавета Літвінова,
заступник директора
з наукової роботи
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Кращий працівник у бібліотечній сфері – це професіонал.
Якими методами можна сприяти розвитку творчої та професійної активності персоналу? Звичайно, систематичне підвищення
кваліфікації дозволяє працівникам рости професійно та створювати власний імідж. Отже, перед бібліотекарями сьогодні постає
питання: яким чином і де здобути необхідні професійні знання?
Вирішити проблему допоможе дистанційне навчання. Вивчати
дистанційно можна що завгодно: іноземні мови, програмування,
бухгалтерський облік, психологію... Можна навчитися самостійно створювати масові онлайн-курси. Але найбільш актуальною
потребою для бібліотекарів сьогодні є оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями та здатність застосовувати їх у
своїй професійній діяльності.
Онлайн навчання в наші дні все більше набуває популярності,
особливо у зв’язку з карантином. Дозвольте запропонувати вашій
увазі огляд не складних у засвоюванні безкоштовних курсів, які
доповнять актуальною інформацією професійні знання
«Бібліотека – відкритий публічний простір» https://
vumonline.ua/course/library-open-public-space/ – перший в Україні
спеціалізований освітній онлайн-курс для бібліотекарів, де лекції читають викладачі. Курс розміщено на платформі «Відкритий
університет Майдану» (ВУМ). Програма складається із 30 відеоуроків (тривалістю 10-15 хвилин), об’єднаних у 5 основних тем:
• бібліотека як система: сучасне призначення бібліотек, основні складові – приміщення, ІТ, традиційні та нові послуги; хто
такий сервісний бібліотекар, навчання для бібліотекарів;
• бібліотека як простір: маленькі ідеї для великих змін, еко-бібліотека, стандарти та новий дизайн, приклади успішних
дизайнерських рішень;
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• бібліотека – доступ до інформації та знань: друковані та
електронні видання; джерела для отримання якісних новин,
освіти та розвитку, офіційної інформації; підтримка академічної доброчесності та інтелектуальне дозвілля;
• бібліотека – місце зустрічей: традиції та новації, що таке «третє місце» та як створити у ньому комфорт і затишок, як провести подію в бібліотеці, як залучити друзів та волонтерів;
• бібліотека – адвокація та комунікація: як комунікувати зі
світом (ключові повідомлення, ЗМІ та цифрові комунікації), що таке адвокаційна кампанія та як її проводити.
Курс орієнтований на працівників невеликих бібліотек (міських, районних, сільських), які щиро прагнуть зробити свій заклад
сучасним і відкритим для різних категорій користувачів. Після
завершення курсу слухачі отримують сертифікат, в якому зазначається кількість навчальних годин.
Заняття ведуть харизматичні, досвідчені та знані фахівці бібліотечної сфери: Оксана Бруй, кандидатка наук із соціальних комунікацій, президентка ВГО Українська бібліотечна асоціація, директорка Бібліотеки НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»; Ірина
Шевченко, кандидатка педагогічних наук, доцентка, віце-президентка ВГО Українська бібліотечна асоціація, директорка Центру
неперервної культурно-мистецької освіти НАКККіМ, заслужена
працівниця культури України; Ярослава Сошинська, кандидатка історичних наук, виконавча директорка ВГО Українська бібліотечна
асоціація, доцентка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»; Оксана
Бояринова, членкиня ВГО Українська бібліотечна асоціація.
Ресурс Міністерства цифрових трансформацій України «Дія.
Цифрова освіта» є складовою національного проєкту «Дія», за
яким передбачається створення онлайн-сервісів державних послуг задля побудови «Держави у смартфоні». 21 січня 2020 року
Міністерством цифрової трансформації України було запущено національну онлайн-платформу з цифрової грамотності, яка в мережі
інтернет доступна за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/. На цьому ресурсі кожен громадянин може безкоштовно опанувати цифрові навички через сучасний формат навчання – освітні серіали за
участю експертів та українських зірок. На вас чекають такі цикли:
«Базові цифрові навички», «Цифрова грамотність для вчителів»,
серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті», «Оплата комуналки
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онлайн» та інші. Щомісяця тут з’являтиметься новий освітній серіал! Наприклад, із останніх: «TikTok / Instagram / Facebook: як залишатись в тренді в 2020»; «Цифрові гроші»; «Персональні дані»
тощо. Хочу зазначити, що абсолютно всі бібліотечні працівники
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського пройшли навчання і мають сертифікати не одного, а декількох курсів. Українська бібліотечна асоціація
11 січня 2020 року оголосила про співпрацю з Міністерством у
сприянні розвитку цифрової грамотності, підписавши відповідний
Меморандум. Таким чином, близько 6 000 бібліотек по всій країні
долучилися до національної кампанії з цифрової грамотності «Будь
на часі» та популяризують інформацію про проєкт «Дія. Цифрова
освіта». Ці ж бібліотеки створили перші проєктні хаби і надають
всім охочим доступ до безкоштовного навчання на онлайн-платформі з цифрової грамотності. На сьогодні функціонують понад
1300 хабів по всій Україні. Найбільша мережа представлена саме
бібліотеками. У Кіровоградській області 61 бібліотечний заклад
став хабом. Пропонуємо бібліотекам нашої області долучатися до
програми, реєструватися та отримувати наліпки для зони вхідних
дверей, які підтверджують, що бібліотека є офіційним хабом.
Курси для працівників бібліотек на сайті Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв http://e-osvita.org.ua/
new/course/index.php?categoryid=5 заслуговують на особливу увагу, адже їх мета – допомогти самоосвітній діяльності фахівців, які
хочуть підвищити фаховий рівень. Теми наступні:
• інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві (викладач – Віра Загуменна);
• бібліотеки у системі забезпечення євроінтеграційних
процесів в Україні (викладачі Ярослава Хіміч та Ірина
Шевченко);
• етика бібліотечного працівника (викладачі Віра Загуменна
та Ярослава Хіміч);
• адвокація: представлення інтересів бібліотеки (викладачі
Віра Загуменна та Ірина Шевченко);
• технології Веб 2.0 для бібліотекарів та користувачів: нові
можливості розвитку бібліотечного середовища (викладач
Ярослава Хіміч);
• нова бібліотечна послуга: використання нових технологій
та інтернету в бібліотеці (викладач Ірина Шевченко).
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Наприклад, при вивченні теми «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної
діяльності бібліотек» ви дізнаєтесь, що таке «інновація» і «нововведення», стратегічне планування, а по закінченні курсу зможете
розробити стратегічний план для установи (наприклад, бібліотеки), визначити її місію та пріоритети розвитку. Курси потребують
часу на самостійне опрацювання лекцій та виконання домашніх
завдань, на які відводиться певний час. Із плюсів – можливість
онлайн спілкування з викладачем, практичне застосування навичок, отримання диплому в кінці навчання.
Час минає, проте курси, запропоновані програмою Бібліоміст
та розроблені колегами з США, й досі залишаються корисним
ресурсом для працівників, які є новачками у бібліотечній справі.
Пропонуємо скористатися курсами на порталі УБА за посиланням: http://bit.ly/2OtjLm0.
«Prometheus» https://prometheus.org.ua/ – український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів, головною метою
якого є надання онлайн-доступу до курсів університетського рівня для всіх охочих, а також надання можливості провідним викладачам, університетам і компаніям публікувати та розповсюджувати такі курси. Проєкт започатковано у 2014-му році. Курси
сформовані з відеолекцій, практичних завдань та контрольних запитань. Наявність форуму дозволяє спілкуватись з викладачами
та іншими студентами.
«Prometheus» пропонує навчальний курс «Цифрові комунікації
в глобальному просторі» https://courses.prometheus.org.ua/courses/
course-v1:Prometheus+ITArts101+2017_T1/about, розрахований на
тих, хто хоче опанувати інформаційні технології базового рівня.
Навчання триває 5 тижнів. Всі матеріали курсу та можливість отримати сертифікат з підписом викладача доступні постійно.
Якщо базовий рівень роботи з ІКТ у бібліотекаря вже є, наприклад, він веде блог, має акаунти в соціальних мережах, використовує онлайн-інструменти, то дуже корисним для подальшого професійного зростання працівника буде курс «Куратор
змісту» http://dl.khpi.edu.ua/mod/forum/discuss.php?d=3244 від
НТУ «Харківський політехнічний інститут». По закінченні курсу видається сертифікат з підписами ректора НТУ ХПІ та тьюторів. Особливо корисними є теми «Пошук інформації в мережі»
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та «Роль куратора в електронній бібліотеці». Уміння курирувати
зміст важливо для бібліотечного працівника, тому курс є дуже популярним в бібліотечному середовищі.
Серед освітніх проєктів, завдання яких – зробити навчання
в Україні якісним та доступним, окремим рядком стоїть EdEra
(Education Era) https://www.ed-era.com/courses/. До лекцій навчального курсу (коротких відео, запитань і завдань для кращого
засвоєння матеріалу) додається супроводжуючий матеріал – конспект з ілюстраціями та поясненнями. Кожного тижня студенти
здають домашнє завдання, а в кінці курсу – екзамен. Навчатись
можна в будь-який зручний час, а успішність підтверджується сертифікатом. В нагоді можуть бути такі теми: «Медіаграмотність»,
«Академічна доброчесність», «Публічні консультації».
Не можна не сказати про галузеві вебінари, які проводять
фахівці бібліотечної справи як національних, так і обласних бібліотек. Вебінар – найбільш зручна форма дистанційного навчання, яку активно використовує бібліотечна спільнота України.
Українська бібліотечна асоціація пропонує записи найбільш цікавих вебінарів на актуальну тематику (бібліотечну і не тільки)
на профілі УБА в YouTube: https://www.youtube.com/user/ukrbibl/.
Наприклад, наша бібліотека із 2017 року на своєму сайті в розділі «Що нового» (рубрика «Наші вебінари») http://library.kr.ua/
video/vebinar.html пропонує перегляд тематичних вебінарів з актуальних питань. Теми різноманітні: «SMM для бібліотек: досвід роботи в соціальних мережах», «Нові бібліотечні послуги з
використанням інформаційних технологій», «Актуальні питання
формування бібліотечного фонду», «УДК: складні випадки систематизації документів» тощо.
Асоціація «Культура та креативність» пропонує власну освітню онлайн платформу: http://bit.ly/2KgFaK6. Проєкт діє в Україні
за підтримки Ради Європи та пропонує онлайн-курси для менеджерів культури. Міжнародні експерти в галузі культури поділяться своїм досвідом, розкриють секрети професії та навчать вас
створювати якісні культурні проєкти. Після завершення навчання
на цій платформі ви отримаєте сертифікат про проходження курсів Програми ЄС. Кожен курс доступний 8-ма мовами, зокрема
українською. Тематика курсів різноманітна – від фандрейзингу
до стратегічного планування.
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Підсумовуючи вищесказане, можна із впевненістю заявити,
що між поняттям «підвищення кваліфікації» та «саморозвиток»
можна поставити знак рівняння. Немає сумніву, що творчий, креативний підхід до роботи – запорука успіху. В онлайн-просторі
постійно з’являються нові проєкти для самоосвіти, тому шукайте
і тримайте руку на пульсі. Гарної подорожі!
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Факти. Події
З невичерпних джерел духовності:
До 50-річчя Всеукраїнського свята театрального
мистецтва «Вересневі самоцвіти»
Катерина Лісняк,
бібліотекар відділу мистецтв
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

У вересні 2020 року Кіровоградщина відзначила два ювілеї:
175-річчя від дня народження славетного земляка, класика української літератури, драматурга, корифея українського професійного театру І.К. Карпенка-Карого (Тобілевича) та 50-річчя Всеукраїнського
свята театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти».
Ці дві події об’єднав державний музей-заповідник І.К. Карпенка-Карого (Тобілевича) «Хутір Надія». З цим мальовничим куточком Кіровоградщини пов’язане життя відомого українського
письменника, сюди він приїздив відпочивати після виснажливих
гастрольних подорожей, тут написав одинадцять п’єс, що стали
класикою вітчизняної драматургії: «Сто тисяч» (1890), «Батькова
казка» (1892), «Паливода ХVІІІ століття» (1893), «Лиха іскра поле
спалить і сама щезне» (1896), «Понад Дніпром» (1897), «Чумаки»
(1897), «Сава Чалий» (1899), «Хазяїн» (1900), «Ґандзя» (1902),
«Суєта» (1903), «Житейське море» (1904).
На долю хутора Надія випало багато випробувань. Під час революції 1917 року та громадянської війни він фактично був знищений більшовиками. Багато років й неймовірних зусиль знадобилося онуку відомого драматурга Андрію Юрійовичу Тобілевичу
(агроному за фахом) для відновлення родинного «гнізда» та створення на його базі у 1956 році музею. Протягом 23-х років Андрій
Юрійович був незмінним завідувачем музею-заповідника «Хутір
Надія».
На початку 60-х років минулого століття онуку драматурга
прийшлося знову боротися за збереження хутора Надія. Партійні
функціонери та районна влада вирішили закрити музей і створити в садибі будинок відпочинку. Андрій Юрійович писав листи в
різні інстанції, звертався за допомогою до керівництва УРСР та
до відомих діячів культури, серед яких були Максим Рильський,
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Павло Загребельний, Арсеній Тарковський, Іван Козловський та
інші. Тоді музей-заповідник вдалося відстояти.
Андрій Тобілевич доклав багато сил і енергії, щоб у 1958 році
на могилі драматурга встановили гранітний надгробок, а в
1969 році на території садиби відкрили літературний музей та
пам’ятник І.К. Карпенку-Карому.
Андрій Юрійович мріяв про відбудову дідового будинку, який
окупанти зруйнували під час Другої світової війни. Але не судилося нащадку корифея здійснити цю мрію. Через три роки після
смерті Андрія Тобілевича у 1982 році з нагоди 100-річчя Театру
корифеїв на хуторі відбудували дім і відкрили в ньому меморіальну експозицію.
Саме на Хуторі Надія у 1970 році і було започатковано щорічне
свято театрального мистецтва, яке зародилося під час святкування
125-річчя від дня народження І.К. Карпенка-Карого. Відзначення
ювілею великого драматурга проходило на всеукраїнському рівні
під керівництвом ювілейної комісії, яку очолив український письменник та громадський діяч Олександр Корнійчук.
Заходи з нагоди ювілею пройшли в усіх областях України.
Масштабними і масовими вони були саме на Кіровоградщині –
батьківщині класика української літератури. В усіх районах області проводилися бесіди й лекції про життєвий і творчий шлях
І.К. Карпенка-Карого. Аматорські театральні гуртки ставили вистави за творами драматурга. У вищих навчальних закладах відбувалися науково-практичні конференції, в яких брали участь знані літературознавці, театрознавці, театральні діячі з інших міст України.
В рамках урочистостей на теренах нашого краю пройшов
«Тиждень української літератури». Великий десант українських письменників на чолі з Олесем Гончаром завітав на
Кіровоградщину. До участі в широкомасштабній акції запросили
більше сімдесяти провідних письменників, серед яких були добре
знані в Україні О. Коломієць, М. Зарудний, М. Вінграновський,
Д. Павличко, І. Драч, Б. Олійник, В. Кучер, О. Чорногуз,
С. Голованівський, Л. Новиченко, Р. Братунь, Д. Луценко,
В. Земляк, В. Козаченко, О. Сизоненко, В. Близнець, М. Нагнибіда,
М. Сингаївський, Л. Тендюк, Ю. Мокрієв, В. Коротич та інші.
У тижні брали участь і місцеві майстри слова – М. Смоленчук,
В. Базилевський, В. Гончаренко, Л. Народовий, В. Юр’єв,
В. Погрібний, О. Моторний, Г. Шевченко.
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Упродовж тижня письменники об’їхали всю Кіровоградщину,
зустрічалися з людьми в будинках культури, бібліотеках, у навчальних закладах, на підприємствах. Завершальним акордом
святкування ювілею І.К. Карпенка-Карого стали урочистості на
Хуторі Надія, які пройшли 29 вересня – в день народження драматурга. Серед багаточисельних гостей музею-заповідника були
письменники, театральні діячі, науковці, шкільна та студентська
молодь, делегації з Москви, Молдови, Білорусії. Такої кількості
гостей Хутір Надія ще не бачив у своїй історії.
Свято було грандіозним, величним і зворушливим. Була урочиста хода на могилу І. Карпенка-Карого, прах якого покоїться на
Карлюгівському цвинтарі. Найшанованішим гостям надали право
посадити дубки, були екскурсії до музею та по садибі, виступи художніх колективів й театральних акторів. Біля пам’ятника корифею відбувся мітинг, на якому від високих гостей прозвучало багато теплих слів на адресу тих, хто створив і береже Хутір Надію,
були побажання у подальшому проводити святкування щороку.
Ідея зробити свято традиційним знайшла підтримку і втілення
у квітні 1971 року, коли Кіровоградський облвиконком ухвалив
постанову «Про проведення обласного свята театрального мистецтва» як огляд досягнень української драматургії, творчих театральних колективів та на честь пам’яті І.К. Карпенка-Карого й
інших діячів українського театру. Також у 1971 році було започатковано обласний огляд-конкурс аматорських театральних колективів «Театральна весна Кіровоградщини».
З того часу свято проходить щорічно в останній тиждень
вересня: спочатку як «Обласне свято театрального мистецтва
Кіровоградщини», з 1979 року – як «Свято театрального мистецтва “Вересневі самоцвіти”». Цю назву святу дала відома кіровоградська журналістка Віра Монастирська. У 1988 році свято
отримало статус республіканського (нині – всеукраїнського).
За півстоліття «Вересневі самоцвіти» стали знаковим мистецьким явищем, здобули всенародне визнання, згуртувавши тисячі шанувальників театрального мистецтва.
До 50-річчя «Вересневих самоцвітів» обласна універсальна
наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського започаткувала просвітницький проєкт «50 самоцвітів» (автор ідеї – директор бібліотеки
В.Г. Животовська), який об’єднав 50 найяскравіших представників інтелектуальної еліти України. Емоційні вислови, враження,
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вірші письменників, режисерів, акторів, театрознавців, кінознавців, музикантів, художників, журналістів, краєзнавців створюють своєрідний літопис свята, яке відіграє важливу роль в історії
української культури.
Над створенням проєкту працювала ініціативна група, до
складу якої увійшли співробітники відділу мистецтв, відділу краєзнавства та бібліографічного відділу.
Пошуки потрібної інформації розпочалися з музею-заповідника «Хутір Надія», де співробітники бібліотеки знайомилися з
книгами відгуків. Протягом півстоліття відомі діячі культури залишали в них свої автографи. Найбільша кількість відгуків, як
з’ясувалося, належала представникам українського письменства.
Наприклад, відомий український письменник Олесь Гончар,
відвідавши Хутір Надію, написав:
«Від імені всіх письменників України дозвольте мені висловити уклінне спасибі всім кіровоградцям за збереження священної для кожної культурної людини садиби І. Карпенка-Карого.
Творчість великого драматурга – то цілюща криниця, з якої черпатимуть естетичну насолоду нові і нові покоління. На цій степовій
землі з такою поетичною назвою «Хутір Надія» виявив себе великий дух українського народу. Виявила себе нездоланна сила народу, що розкрилася через багатющу високообдаровану особистість
драматурга Івана Карповича Карпенка-Карого. Гідне подиву те,
як багато змогли зробити для свого народу брати Тобілевичі. Вони
являються мені атлантами, що тримали на своїх плечах споруду
українського дореволюційного театру і піднесли його на таку верховину, що він став видним усьому світові».
Знаний український літературознавець Володимир Панченко,
уродженець Одещини, «прикипів» душею до нашого краю, був у
захваті від Хутора Надія:
«За 20 км від Кіровограда є місцина, де – гарантую! – ваше
око замилується красою, а «серце відпочине». Маю на увазі заповідник «Хутір Надія», зелений оазис серед степу, створений
свого часу руками Івана Тобілевича, відомого нашого драматурга.
Я люблю бувати там незалежно від пори року, але все ж – найбільше втіхи приносить осіння меланхолія. Колись, уже добрий
десяток років тому, ми із Сашком Жовною (прозаїком і кіносценаристом; за одним із його оповідань сам Роман Балаян зняв фільм
із парадоксальною назвою «Ніч світла»!) поселилися були в зеле– 291 –

ному будиночку на хуторі – і мали від того велику радість. Коли
втомлювалися від «творчих завдань» самим собі, слухали записи
«ДДТ»: Юрій Шевчук співав про осінь, яка вміє нагадувати душі
про найголовніше… І звичайно ж, блукали засипаними листям
алеями старого парку, купалися вранці й увечері в ставку, викопаному ще Іваном Карповичем, навідувалися на сільське кладовище
неподалік, де поховано письменника і його рідних…»
Відомий український поет-пісняр Володимир Бровченко, уродженець м. Мала Виска, що на Кіровоградщині, неодноразово
бував на Хуторі Надія, брав участь у «Вересневих самоцвітах»
Йому належить вислів: «Все минає, лише пам’яті людській нема
кінця-краю. Отож всім нам слід берегти пам’ять про велетнів
Духу українського народу, не бути байдужими до рідних джерел,
до нашого слова і пісні. Іван Карпович Тобілевич своєю творчістю, сценічною діяльністю будив думки і почуття людські, не
давав наплювати в душу українській самобутності, явив шедеври драматургії, що житимуть у віках. Щира вдячність тим подвижникам, що зберігають і примножують багатство Великого
Українця – Карпенка-Карого, оберігають Оазу – Хутір Надія, які
б там правителі не силкувалися чинити загати на шляху поступу
України до світла. Слава Карпенку-Карому! Слава Україні!».
На Хуторі Надія залишили автографи письменники Олександр
Корнійчук, Дмитро Павличко, Григорій Гусейнов, Іван Драч,
Віктор Баранов, Анатолій Погрібний, Михайло Слабошпицький,
Віктор Корж, Василь Бондар, Леонід Куценко, Віктор Погрібний
та інші.
Поети-земляки Володимир Бровченко, Володимир Базилевський, Валерій Гончаренко, Дмитро Танський, Леонід Безпалий,
Володимир Шурапов, Світлана Барабаш присвятили Хутору
Надія свої вірші:
«Осінній день закутаний у тишу.
Цілує вітер сонячні уста.
Став у тумані спогади колише,
Вербовий берег ніжно пригорта.
Сюди на прощу – чи зима, чи літо
Несемо душу в щедрості ясній.
«Надії» рідній, сонцем обігрітій,
Вклоняємось. І пам’яті святій.
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Тут прагнеш дива. І воно явилось.
Крізь золоту осінню наготу
Фіалок очі в небо задивились,
Потвердивши нам істину просту:
Роки минають. І віки минають.
Листком осіннім бавиться вода.
Календарі тут влади вже не мають.
Тут вічність. Неба синь. І висота.
Шумлять дуби. Калина пламеніє.
Степ золотий. І стежка – золота.
Безсмертний дух великої надії
Крізь осінь фіалково розквіта».
(С. Барабаш)

Ще одним джерелом інформації для проєкту «50 самоцвітів» стали путівники по Хутору Надія письменника Миколи
Смоленчука, журналіста Володимира Левицького, співробітника
музею Івана Топчія та нарис «Стежками хутора “Надія”» літературознавця Леоніда Куценка.
Микола Смоленчук все життя займався дослідженням життєпису І.К. Карпенка-Карого, часто бував на хуторі Надія, цьому
мальовничому куточку степової Кіровоградщини та його господарю Андрію Юрійовичу Тобілевичу присвятив багато теплих
слів:
«...На хуторі повівся неписаний звичай, що кожен із приїжджих садив дерево, щоб лишити про себе згадку. Їх і називали
іменем того, хто посадив. Нижче хати корінився дуб Риндичка,
посаджений Г. Затиркевич-Карпинською, дубки Марія та
Микола – Заньковецької та Садовського. Садженці дійшли аж
до джерельного струмочка під вербами, де полюбляв утоляти
спрагу господар. Джерело і прозване дітьми Карпенка-Карого
«татова криниця».
«Друга алея потягнулася від хати в бік Карлюжного і кінчилась аж ген внизу біля потічка знаменитими Марковими дубами,
посадженими М. Кропивницьким...»
«...Сьогодні хутір Надія – знаменитий заповідник, своєрідна
«театральна Мекка», куди приїздять тисячі людей... І велика заслуга в цьому А.Ю. Тобілевича, його ініціативи, горіння, копіткої
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багаторічної праці, мудрості та щедрості. ...Український драматург О.Є. Корнійчук назвав хутір Надію «столицею української
драматургії». І справді так. За останні роки заповідник став місцем багатьох зустрічей діячів театрального мистецтва: тут проводяться конференції, фестивалі, театральні свята. Багато письменників, діячів театру, вчених приїздять на хутір віддати данину
пам’яті великому національному художнику, вклонитися цій священній землі, скуштувати бальзам щедрої «татової криниці».
Співробітники ОУНБ ім. Д.І. Чижевського за інформацією
для проєкту «50 самоцвітів» звернулися до газет, які на своїх
сторінках висвітлювали театральне свято. І як результат – багато цитат, висловів, побажань від театральних режисерів – Івана
Казнадія, Федора Стригуна, Сергія Проскурні, Ростислава
Держипільського, Євгена Курмана; знаних мистецтвознавців,
театрознавців, кінознавців – Валентини Заболотної, Лариси
Брюховецької, Неллі Корнієнко, Сергія Тримбача; українських співачок – Ніни Матвієнко, Антоніни Червінської, Лідії
Забілястої; акторів – Богдана Ступки, Ади Роговцевої, Богдана
Бенюка, Наталії Сопіт. Цей список можна продовжити іменами відомих краян – краєзнавців Гарія Войченка, Станіслава Янчукова,
Віктора Яроша, Дмитра Проскаченка; журналістів Броніслава
Куманського, Лариси Здір, Світлани Орел та інших.
Багаточисельні публікації у всеукраїнських та обласних засобах масової інформації використані для другої частини просвітницького проєкту «50 самоцвітів». Це добірка більше як 160
публікацій в газетах про знакову для Кіровоградщини та всієї
України мистецьку подію.
Статті, повідомлення, анонси в газетах «Літературна Україна»,
«Культура і життя», «Кіровоградська правда», «Молодий комунар», «Народне слово», «Молодіжне перехрестя», «УкраїнаЦентр», «Вечірня газета», «Наше місто», «Нова газета» – це літопис свята театрального мистецтва, джерело інформації про його
організаторів і гостей, про видатних діячів культури, які були окрасою «Вересневих самоцвітів», про виступи на Кіровоградщині
кращих професійних та аматорських театральних колективів.
Завдяки цій інформації можна здійснити подорож в історію
свята театрального мистецтва, дізнатися, як звичайний хутір перетворився в зелену оазу, справжню мистецьку «перлину» степо– 294 –

вої Кіровоградщини, як з року в рік змінювався формат театрального свята.
За радянських часів свято розпочиналося мітингом біля
пам’ятника корифею. Далі йшло покладанням квітів на могилу
І.К. Карпенка-Карого, святковий концерт за участі хорів, солістів,
танцювальних колективів Актори театру ім. М. Кропивницького
показували уривки з вистав за творами корифеїв. Завершальним
акордом свята було підведення підсумків та нагородження переможців обласного огляду-конкурсу аматорських театральних колективів «Театральна весна Кіровоградщини».
Перші зміни у святкуванні «Вересневих самоцвітів» відбулися у 1984 році, коли господарями свята стали І. Карпенко-Карий,
М. Кропивницький та інші корифеї українського професійного театру. Ролі цих персонажів виконували кращі актори театру
ім. М. Кропивницького.
За часів незалежної України головне театральне свято області
проходило вже в іншому форматі.
Побудова Літнього театру, оформлення нової музейної експозиції в меморіальному будинку, організація виставок творів кіровоградських художників та майстрів декоративно-ужиткового
мистецтва, відкриття на Хуторі Надія першого в Україні музею
хореографії (автор проєкту експозиції – П.В. Босий) сприяли підвищенню інтересу як до музею-заповідника, так і до театрального свята.
Поступово, рік за роком відбувалися зміни і у зовнішньому
вигляді музею-заповідника. Чудовий ландшафтний дизайн центральних алей, упорядкування садка та прилеглої до ставка території, побудова нових альтанок, насадження калинової алеї докорінно змінили «обличчя» Хутора Надія.
Літній театр став головною локацією театрального свята. На
його сцені виступали хорові колективи, танцювальні ансамблі,
відомі співаки й музиканти. Тут відбувалося і театральне дійство: вистави знаних українських театрів та літературно-музичні
композиції, присвячені корифеям українського професійного театру та ювілеям видатних вітчизняних письменників, серед яких
І. Котляревський, Т. Шевченко, М. Гоголь, І. Карпенко-Карий,
М. Кропивницький, М. Старицький, І. Франко, Л. Українка та
інші.
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У рамках театрального свята на Хуторі Надія проходили науково-практичні конференції (1984, 2000), регіональний тур
Всеукраїнського фестивалю сатири і гумору «Вишневі усмішки
на рубежі століть» (2000), Перший центрально-український музейно-туристичний фестиваль (2012), Міжнародний фестиваль
лялькових театрів України, Грузії, Литви (2015).
Розповідаючи про свято театрального мистецтва, не можна
не згадати головну складову «Вересневих самоцвітів» – вистави провідних театрів України. За останні 50 років учасниками
театрального дійства були театри багатьох областей. Першість
тримають кияни. На сценах театрів нашого міста та на Хуторі
Надія неодноразово виступали трупи Київського національного
академічного драматичного театру імені Івана Франка, театру
«Дружба», театру оперети, театру драми і комедії «На лівому
березі Дніпра», академічного обласного музично-драматичного
театру імені Панаса Саксаганського, театру української традиції
«Дзеркало», театру на Подолі, академічного Молодого театру.
Любителі театрального мистецтва із задоволенням відвідували
вистави театрів зі Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Харкова,
Дніпра, Полтави, Черкас, Одеси, Сум, Кривого Рогу, Херсона,
Миколаєва, Чернігова, Маріуполя, Житомира, Хмельницька та
інших міст України.
Цьогорічне свято ознаменувалося приїздом на «Вересневі самоцвіти» Івано-Франківського академічного музично-драматичного театру ім. І. Франка з виставою «На Західному фронті без
змін» за твором Е.М. Ремарка та двох одеських театрів: академічного українського музично-драматичного імені Василя Василька
та «Театра на Чайной». Одесити подарували кропивничанам вистави «Одруження» за М. Гоголем та «Старики» Альдо Ніколаі.
«Вересневі самоцвіти» продовжують свою ходу. Наступного
року в останній тиждень вересня, як і десять, двадцять, тридцять
років тому музей-заповідник «Хутір Надія» прийматиме гостей з
усіх областей України і в черговий раз подарує шанувальникам
театрального мистецтва справжнє свято.
Ще багато цікавого про свято театрального мистецтва та про
його півстолітній ювілей ви дізнаєтеся, ознайомившись з просвітницьким проєктом «50 самоцвітів», який презентовано на сайті
Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського
м. Кропивницького.
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В степу під парусом:
Літературні об’єднання у відділі краєзнавства
ОУНБ імені Д.І. Чижевського
Оксана Маламен,
головний бібліотекар
відділу краєзнавства
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Наше місто здавна зналося як благодатний осередок творчих
об’єднань аматорів письменницьких уподобань. Вони, як свідчить історія, стали кузнею майстерності для письменників-початківців: прозаїків і поетів, драматургів і гумористів, літературознавців і критиків. Згодом у найбільш талановитих захоплення
літературною творчістю переросло у професійну діяльність, яка
залишила слід в історії краю.
І нині місто продовжує традиції виховання письменницьких
сил у студіях і літоб’єднаннях. Серед творчих осередків, що тісно
співпрацюють з краєзнавчим відділом ОУНБ ім. Д. Чижевського,
– літературні об’єднання «Степ» та «Парус», які наприкінці минулого року відзначили у стінах нашого закладу творчі ювілеї.
На стендах, виставках, під час проведення запланованих заходів, принагідних бесід з відвідувачами бібліотеки працівники відділу популяризують роботу названих об’єднань: представляють
відвідувачам літературні напрацювання авторів, запрошують на
зустрічі з ними у бібліотеці. Важливими елементами такої співпраці є й надання приміщень для проведення заходів у творчих
осередках, безпосередня участь бібліотекарів у їх роботі, виступах, диспутах тощо.
Безумовно, що до числа найстарших літоб’єднань належить
ровесник області «Степ», якому у 2020 році виповнюється 80 років. Тож не даремно воно отримало назву «літературної кузні».
Все почалося з роботи літературних гуртків міста. Пізніше розширилося до обласного рівня завдяки залученню районних літстудій Олександрії, Новомиргорода, Олександрівки, Долинської,
Гайворона... Вихованці «Степу» поповнили когорту професійних
письменників України, але й досі залишаються найбільш відданими користувачами нашої бібліотеки. Навіть тепер, у час глобального використання Інтернету, більшість із них (крім тих, що
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мешкають тепер за межами області) не зраджують своєму бажанню бути у плеяді «чижевців». А приїжджаючи на гостини до рідного міста, знаходять час, щоб вкотре переступити поріг улюбленої книгозбірні.
Після Анатолія Хорунжого, Івана Ісаєва, Віктора Яроша,
Миколи Смоленчука «Степ» майже півстоліття очолював Віктор
Погрібний. При ньому систематично почав виходити однойменний
часопис, видано понад 60 книг наших авторів: Сергія Плачинди,
Леоніда Тендюка, Валерія Юр’єва, Леоніда Народового, Валерія
Гончаренка, Петра Куценка, Леоніда Куценка, Петра Селецького,
Тамари й Василя Журби, Антоніни Корінь, Антоніни Царук та багатьох інших. Нині творчою організацією керує Ольга Полевіна.
За визнанням дослідників, на сьогодні збільшено обсяг журналу,
друкується більше авторів, наклад розповсюджується по всіх бібліотеках області, широкий попит він має і в користувачів нашого наукового закладу, насамперед, як джерело пізнання творчих
постатей області, поширення краєзнавчих, літературознавчих,
наукових, історичних досліджень, популяризації літературного
процесу, нових здобутків авторського загалу області. Співпраця
творців слова і бібліотекарів допомагає представникам різних
прошарків громади міста гостріше відчувати пульс життя, підтримувати патріотичні почуття і задовольняти духовні потреби.
На початку листопада 2019 р. у краєзнавчому відділі бібліотеки Д. Чижевського відбувся урочистий ювілейний захід творчого
об’єднання «Парус». У ньому взяли участь представники літературної спільноти і багатьох етнічних об’єднань області – українців, болгар, поляків, вірмен, росіян, ромів. Очільниця об’єднання
Олена Надутенко відзначила, що осередки, розташовані в районах, впродовж двадцяти років злагоджено співпрацюють «в єдиному перевеслі мови і культури різних народів».
Загальні зібрання літературних об’єднань, що проводяться у
стінах бібліотеки, приваблюють все більше й більше шанувальників художнього слова. Тут обговорювалися і презентувалися
твори і книги одного з піонерів об’єднання – Антоніни Корінь, переклади на ромську Миколи Ільїна, болгарська збірка «Подвійна
радуга» Сергія Осадчого, твори Тетяни Березняк, Валентини
Кондратенко-Процун, Наталії Бідненко, Наталії Шмітке, Тетяни
Маркової, Ірини Небеленчук, Галини Мітько...
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Завдяки популяризації працівниками бібліотеки творчого
доробка авторів «Паруса», читачі ознайомилися з публікаціями поетичних та прозових новинок у літературному додатку
«Кропивницько-міжнародний шарварок», що друкує «Первая
городская газета». З цього приводу редактор видання Людмила
Макей зазначила: «Дружбою з «Парусом» пишаємося, бо знаходимося разом з ним на одній хвилі».
У нинішньому році відділ краєзнавства наукової бібліотеки
зміцнює творчі взаємовідносини з літературними об’єднаннями
міста й області задля збагачення духовних потреб шанувальників
літературних жанрів та ознайомлення користувачів з новими здобутками відомих і нових авторів.
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