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Публічні бібліотеки Кіровоградщини: стратегія розвитку 

Олена Гаращенко, 

директор КЗ «ОУНБ ім.Д.І.Чижевського», 

Заслужений працівник культури України, 

кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня 

 

Публічні бібліотеки є однією з основних складових культурної, 

освітньої та інформаційної сфер держави, найважливішим інструментом 

у формуванні громадянського суспільства. 

Розпорядженням Кабміну України від 23.03.2016 року № 219 

затверджена Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 

року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку 

України». Документ подає аналіз сучасного стану бібліотечної справи в 

Україні визначає головні проблеми розвитку бібліотечної сфери, 

пріоритети діяльності бібліотек в умовах якісних змін; стратегічні 

напрями та завдання розвитку бібліотечної справи до 2025 року.  

План дій з реалізації Стратегії передбачає короткострокову (2016-

2017 рр.), середньострокову (2018-2020 рр.) та довгострокову 

перспективи (2021-2025 рр.)  

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми 

роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення 

керівників державних та комунальних закладів культури» від 28.01.2016 

№ 955-УІІІ, Рішення Кіровоградської обласної ради від 20 травня 2016 

року №102 «Про організацію виконання вимог Закону України « Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та 

конкурсної процедури призначення керівників державних та 

комунальних закладів культури» у районах області проведені конкурси 
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на призначення керівників комунальних закладів за контрактною 

основою.  

В 2016 році бібліотечні послуги місцевим громадам області 

надавали 574 бібліотеки. Мережа бібліотек області скоротилась на 1 

заклад. Продовжують функціонувати 12 ЦБС, до складу яких входить 

221 бібліотека, 350 бібліотек - самостійні. 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про культуру» 

Міністерство культури України погодило виключення з базової мережі 

Лікарівської сільської бібліотеки  Новомиргородського району, мережа 

сільських бібліотек області становить 463 заклади. 

Сьогодні бібліотеки області функціонують в процесі здійснення 

адміністративно-територіальної реформи, що спирається на Закони 

України «Про добровільне територіальне об’єднання територіальних 

громад» та «Про засади державної регіональної політики». В області 

відбулись перші кроки реформи, які торкнулися і бібліотек. 

Станом на 1.01.21017 року створено Бобринецьку, 

Маловисківську, Новоукраїнську міські ОТГ, до складу яких увійшли 16 

бібліотек (2,8%). 

Бібліотечна діяльність розвивається за інноваційними напрямами 

з використанням різноманітних креативних форм. Публічними 

бібліотеками області протягом року  проведено понад 24,5 тис. масових 

заходів, які відвідали 546700 користувачів, що на 11,5 тис. відвідувань 

більше ніж 2015 року. 

Публічні бібліотеки області протягом року надали послуги понад 

430 тис. користувачам. 

Кількість обслугованих користувачів зменшилась на 51 тис. осіб 

порівняно з минулим роком, обсяг документовидачі зменшився на 67,41 

тис. документів і складає 8,2 млн. документів. Показник відвідування 

збільшився на 161,5 тис. і становить 4,3 млн.  відвідувань.  

Користувачі відвідали бібліотеки 1 млн. 416 тис. разів, що менше 

на 34,8 тис. відвідувань у порівнянні з попереднім роком. 

Відсоток обслуговування населення публічними бібліотеками по 

області в цілому складає 44,2%, сільськими бібліотеками – 48,2%. 

(Населення області станом на 1.01.17 р. складає: всього - 973,1 тис.; 

міське - 611,6 тис., сільське 361,5 тис.). 

Основні планові показники з надання бібліотечних послуг населенню 

у 2016 році не виконані регіони у Благовіщенському, Бобринецькому, 

Новомиргородському, Олександрійському, Устинівському районах.  
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Зменшення показників з обслуговування користувачів 

пояснюється незадовільним станом матеріально-технічної бази закладів, 

низьким показником оновлення бібліотечних фондів (1,4% при нормі 

10%), низьким рівнем інформатизації бібліотек та відсутністю доступу 

до мережі Інтернет в бібліотеках, несвоєчасною оплатою послуг 

Інтернет, зменшенням кількості населення, переведенням працівників 

бібліотек з повних ставок у режим неповної зайнятості. 

                                              Бібліотечні фонди 

Бібліотечні фонди є складовою частиною інформаційного ресурсу 

бібліотеки, вони посідають провідне місце в інформаційно-

бібліотечному обслуговуванні місцевих громад. 

Станом на 1 січня 2017 року обсяг бібліотечного фонду області 

складає 7,2 млн. документів, що на 168910 документів, або на 2,3 %, 

менше, ніж у 2015 році. 

У 2016 році до бібліотек області надійшло 97850 нових 

документів, що на 3590 прим. менше, ніж у 2015 році. У середньому, 

кожна бібліотека області отримала 170 книг, проти 176 у минулому 

році. Оновлення бібліотечного фонду становить 1,4 %, що на рівні 2015 

року.  

Сільські бібліотеки області отримали 45190 документів, що на 

8570 прим. менше, ніж у попередньому році. Одна сільська бібліотека в 

середньому отримала 98 книг. 

Протягом 2016 року збільшилась кількість нових надходжень до 

бібліотек області за рахунок програми Держкомтелерадіо «Українська 

книга». Через сектор обмінних фондів ОУНБ ім. Д.І.Чижевського до 

бібліотек області у 2016 році розподілено 16575 прим. видань, що на 

5600 прим. більше, ніж у 2015 році.  

Бібліотеки області продовжували роботу з вивільнення 

бібліотечних фондів від застарілої та зношеної літератури.  

Протягом 2016 року з бібліотечних фондів вилучено 266760 

документів. 

Збільшилась кількість вилучених документів у сільських 

бібліотеках порівняно з минулим роком на 10510 прим., та становить  

162410 документів.  

Про несистематичність цієї роботи свідчать високі показники 

книгозабезпеченості та низькі показники обертаності бібліотечного 

фонду.  
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Залишаються високими показники книгозабезпеченості у 

бібліотеках (середній по області 17 прим.): Маловисківської ОТГ (29), 

Бобринецького, Новоархангельського, Світловодського (25),  

Маловисківського (24), Вільшанського, Гайворонського (23), 

Новомиргородського, Петрівського (22), Новгородківського, 

Добровеличківського, Онуфріївського (21) районів. 

Середній показник обертаності по області - 1,1. За стандартами 

ІФЛА -5. Бібліотекам, які мають низький показник обертаності, 

зокрема, у бібліотеках Маловисківської ОТГ, Світловодського (0,7), 

Бобринецького, Вільшанського, Гайворонського, Кіровоградського, 

Маловисківського, Новоархангельського, Новомиргородського, 

Онуфріївського (0,8), Петрівського (0,9) районів необхідно 

систематично звільняти фонди від застарілої та зношеної літератури. 

 Складна ситуація з передплатою періодичних видань на 2017 рік 

виникла у бібліотеках області у зв’язку з відсутністю бюджетного 

фінансування.  

Без передплати періодичних видань залишились 8 сільських 

бібліотек, а саме: Обознівська, Федорівська, Ганнинська сільські 

бібліотеки Кіровоградського району, Миролюбівська (Кіровська) 

сільська бібліотека Маловисківського району, 4 сільські бібліотеки 

Новоархангельського району: Копенкуватська, Торговицька, 

Мартинівська, Синюхінська. 

Для бібліотек Компаніївської та Кіровоградської міської ЦБС 

зовсім не виділені бюджетні кошти на передплату періодичних видань.  

У 2016 році продовжувалась модернізація мережі бібліотек 

шляхом їх оснащення сучасною комп’ютерною технікою та Інтернет-

зв’язком. 

Із загальної кількості бібліотек області (574 закладів, з них 463 – 

сільських) – 210 закладів (37 %) мають комп’ютерну техніку, у т. ч. 120 

закладів, або 26 % – сільських.  

У 2016 році у 17 регіонах області бібліотеки отримали 

комп’ютерне обладнання, передане сільськими радами або придбане за 

бюджетні, спонсорські кошти, зокрема: Благовіщенському, 

Бобринецькому, Вільшанському, Добровеличківському, Долинському, 

Знам’янському, Кіровоградському, Компаніївському, 

Маловисківському, Новоархангельському Новомиргородському, 

Новоукраїнському, Олександрівському, Олександрійському, 

Петрівському районах, м. Знам’янці, Кіровограді, Олександрії. 
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Бібліотеки у 2016 році отримали таку кількість обладнання: 3 

системні блоки, 23 ноутбуки, 5 багатофункціональних пристроїв, 26 

комп’ютерів, 2 монітори, 16 принтерів, 3 проектори, 2 екрани, 1 модем. 

У 2016 році до Інтернету підключено 11 бібліотек області: 

Новолутківську сільську бібліотеку Добровеличківського району, 4 

сільські бібліотеки Маловисківського району - Березівську, Оникіївську, 

Мар’янівську, Великовисківську, Свердликівську сільську бібліотеку 

Новоархангельського району, Ганнівську, Приютівську сільські 

бібліотеки Новоукраїнського району, Старосотську сільську бібліотеку 

Олександрівського району, Бандурівську бібліотеку-філію 

Олексндрійського району, Йосипівську сільську бібліотеку 

Петрівського району.  

Доступ до мережі Інтернет мають 159 публічних бібліотек, 

або 28 % від загальної кількості, у тому числі: усі центральні районні 

(міські) бібліотеки та 72 ( 16%) – сільських. 

Поступово зростає кількість бібліотек області, які надають 

послуги з використанням Інтернет-ресурсів. Найбільше таких бібліотек 

у районах: 

Добровеличківському - 8 бібліотек з 29 (28%) 

Долинському - 9 бібліотек з 21(43%); 

Маловисківському - 10 бібліотек з 25 (40%); 

Новоукраїнському - 9 бібліотек з 34 (26%); 

Олександрівському - 15 бібліотек з 27 (56%); 

Олександрійському-14 бібліотек з 33 (42%). 

Значно вищі відсотки доступу до Інтернет у бібліотеках міських 

ЦБС області:  

Знам’янська - 5 бібліотек з 5 (100%); 

Кіровоградська - 20 бібліотек з 20 (100%); 

Олександрійська - 9 бібліотек з 13 (69%); 

Світловодська - 6 бібліотек з 7 (85%). 

 Зі створенням власних сайтів збільшується кількість віддалених 

користувачів бібліотек. Протягом 2016 року бібліотечні сайти відвідали 

1 млн.141.300 віддалених користувачів, що на 178600 звернень більше, 

ніж у минулому році.  

Найбільш відвідуваними є сайти бібліотек Вільшанського (15,8 

тис.), Гайворонського (15,9 тис.), Добровеличківського (17,1 тис.), 

Новоукраїнського (29,4 тис.) районів, міст Кіровограда (287,2 тис.), 

Олександрії (43,2 тис.). 
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Працівники Інтернет - центрів  активно впроваджують нові 

сервісні послуги в бібліотеках, систематично поповнюють сайти 

бібліотек, блоги, сторінки в соціальних  мережах Фейсбук, Твіттер, 

Ютуб. Активно у соціальних мережах представляють інформацію про 

свою діяльність бібліотеки Долинського, Новоархангельського, 

Новоукраїнського, Олександрійського, Олександрівського районів, 

міста Знам’янка, Кіровоград, Олександрія, Світловодськ.  

Для користувачів бібліотек області створено 60 WI-FI зон. 

Бібліотеки області продовжували створювати власні електронні 

каталоги та  брали участь у створенні Кіровоградського Регіонального 

Кооперативного Каталогу. Учасники регіонального ресурсу (17 

бібліотек) аналітично описують 25 регіональних газет. До КРКК 

протягом  2016 року введено 19209  описів статей, що на 350 описів 

більше, ніж минулого року. 

У 2016 році приділялась увага оновленню та модернізації 

матеріально-технічної бази бібліотек області. 

Зроблено 9 капітальних ремонтів, а саме: у Добровеличківській 

районній бібліотеці для дорослих, Федорівській сільській бібліотеці 

Кіровоградського району, у бібліотеках Кіровоградської (4), 

Олександрійської (1), Знам’янської (2) міських ЦБС. 

Зроблені 102 поточних ремонти бібліотек. Найбільше їх 

проведено у Гайворонському (8), Долинському (9), Кіровоградському 

(12), Компаніївському (6), Новоукраїнському (9), Олександрівському 

(12), Онуфріївському (11), Петрівському (9) районах, м. Кіровограді (7).  

У 23 бібліотеках проводилась заміна вікон на сучасні. 

У бібліотеках області проводився ремонт систем опалення. 

У Знам’янській ЦМБ здійснено капітальний ремонт системи 

газопостачання з встановленням конвекторного опалення, у бібліотеці- 

філії №1 здійснено реконструкцію системи газопостачання.  

Приділялась увага посиленню протипожежної безпеки бібліотек, 

встановленню охоронної сигналізації. 

Придбали нові меблі та обладнання бібліотеки 

Добровеличківського, Петрівського, Маловисківського, 

Новоукраїнського, Олександрійського районів. 

Бібліотечні кадри. 

Станом на 1.01.2017 року в бібліотеках області працюють 1017 

фахівців.  
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 За освітою переважають працівники з базовою вищою 

бібліотечною освітою - 435 осіб. Повну вищу бібліотечну освіту мають 

256 осіб. З освітою в бібліотеках області працюють 971 працівник 

(95%), в т.ч. із спеціальною бібліотечною освітою - 691 особа (68%), що 

менше на 1%, ніж у 2015 році. 

За стажем роботи: працюють понад 20 років - 489 осіб (48%), 

понад 10 років - 252 особи (25%), 3-9 років – 159 працівників ( 16%), до 

трьох років – 117 (11 %) працівників. 

 За рівнем зайнятості: повний робочий день працювали 650 (64%) 

фахівців, неповний робочий день – 367 (36%) працівників. 

За 2016 рік необхідно відзначити цікаву, змістовну роботу 

бібліотек Долинського, Новоукраїнського, Олександрівського, 

Олександрійського районів, міст Кіровограда, Олександрії, Знам’янки, 

Світловодська. 

На виконання наказу директора департаменту культури, туризму 

та культурної спадщини облдержадміністрації від 19 грудня 2016 року 

№ 265 «Про підведення підсумків роботи відділів (управлінь) культури, 

туризму райдержадміністрацій (міськвиконкомів), ОТГ у 2016 році 

бібліотеки області подали статистичні звіти за формами 6-НК« Звіт про 

діяльність бібліотеки, ЦБС, що віднесені до сфери управління 

Міністерства культури і туризму України», Поштова-річна «Зведення 

річних звітів про діяльність бібліотек сфери управління Міністерства 

культури і туризму України за 2016 рік», «№ 80-а-рвк «Зведена звітність 

державних, публічних та інших бібліотек». 

Звіти подавались своєчасно, відповідно до затвердженого наказом 

Графіку здачі річних звітів. 

Протягом 2016 року в області створені 3 ОТГ: Бобринецька, 

Маловисківська, Новоукраїнська.  

В діяльності бібліотек області є суттєві проблеми, які 

заважають трансформувати їх в інформаційні та культурні центри 

місцевих громад.  

Відсутні відповідні документи щодо формування базової мережі 

закладів місцевого рівня у Добровеличківському, Кіровоградському, 

Маловисківському, Новоархангельському, Устинівському районах. 

До цього часу в мережі бібліотек області рахуються бібліотеки, які 

закриті рішеннями місцевої влади без погодження з Міністерством 

культури України, а саме: Полониська, Шипілівська сільські бібліотеки 

Голованівського району, Помічнянська міська бібліотека №2 
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Добровеличківського району, Аджамська № 1 та № 3 Кіровоградського 

району, Зеленогайська бібліотека-філія Знам’янської районної ЦБС, 

Лутківська сільська Маловисківського, Кам’янська, Мартоніська 

сільські бібліотеки Новомиргородського, Балахівська, Іванівська 

сільські бібліотеки Петрівського районів, Устинівська міська бібліотека 

Устинівської ЦБС. 

24 сільські бібліотеки Добровеличківського району введені до 

складу клубних закладів району, що не відповідає Закону України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу». 

В більшості бібліотек області матеріально-технічна база 

залишається слабкою. 

 Потребують капітальних ремонтів 54 бібліотеки (9,4%), в т.ч. 37 

бібліотек (8%) - у сільській місцевості. Не освітлюються міська 

бібліотека №2 Бобринецького району, Карлівська, Покровська 

бібліотеки Кіровоградського району.  

Низький температурний режим мають бібліотеки, які опалюються 

електрокамінами у Гайворонському (17), Новоархангельському (15), 

Новомиргородському (13), Новгородківському (11), Оуфріївському (5), 

Петрівському (13).  

Залишається низьким рівень інформатизації бібліотек, що не 

сприяє наданню якісних сучасних послуг. 

Лише 37% бібліотек області  мають комп’ютерну техніку та 28% -

доступ до мережі Інтернет. 

У Благовіщенському, Вільшанському, Компаніївському районах  

немає жодної сільської бібліотеки, які б мали комп’ютери та доступ до 

Інтернет. Лише по 1 бібліотеці, які мають комп’ютери та доступ до 

Інтернет, налічується у Гайворонському, Новоархангельському (2), 

Онуфріївському, Устинівському районах.  

Не своєчасно вивільнялись бібліотечні фонди від застарілої та 

зношеної літератури у бібліотеках Маловисківської ОТГ, 

Світловодського (0,7), Бобринецького, Вільшанського, Гайворонського, 

Кіровоградського, Маловисківського, Новоархангельського, 

Новомиргородського, Онуфріївського (0,8), Петрівського (0,9) районів, 

які мають низький показник обертаності бібліотечних фондів. 

Відповідно до Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 

2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку 

України» перед публічними бібліотеками області стоять завдання, а 

саме:  
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- розвивати партнерство з місцевою владою, громадянським 

суспільством і бізнесом у реалізації соціальних проектів; 

- організовувати інформаційне забезпечення органів влади усіх 

рівнів для проведення адміністративної реформи; 

- брати активну участь у реалізації місцевих соціально-значущих 

проектів, з метою їх подальшого розвитку, клопотати про 

додаткове фінансування бібліотек; 

-  сприяти подальшій модернізації матеріально-технічної бази 

бібліотек; 

-  розвивати інформатизацію бібліотек та надання сучасних 

сервісних послуг користувачам, в т.ч. з електронного урядування; 

- актуалізувати документно - інформаційні ресурси бібліотек на 

традиційних та електронних носіях і забезпечити доступ до них; 

- розвивати краєзнавчу діяльність, наповнити її новим змістом; 

- активізувати програмну та проектну діяльність бібліотек; 

- поширювати інформацію про діяльність бібліотек в засобах 

масової інформації, соціальних мережах; 

- забезпечувати систему безперервної бібліотечної освіти 

працівників бібліотек, звертати особливу увагу на підвищення 

фахового рівня працівників сільських бібліотек.  
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КОНФЕРЕНЦІЇ. СЕМІНАРИ. КОНКУРСИ 

Обласна науково-практична  конференція   «Суспільство. 

Інформатизація. Бібліотека: тенденції до взаємодії » 
 

Бібліотечні стартапи як форма залучення інвестицій і користувачів 

Оксана Ткаченко,  

заступник директора 

з основної роботи 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

В останні роки дуже популярними стали стартапи. По суті - це ідеї, 

в які можна вкласти гроші. Даний термін першими використовували 

Forbes в серпні 1976 і Business Week у вересні 1977 роки для позначення 

компаній з короткою історією операційної діяльності. А в дев'яностих 

роках XX століття  цей термін набув широкого поширення. Є 

визначення стартапів як тимчасових структур, що існують для пошуку 

масштабованої бізнес-моделі. Чому ми сьогодні говоримо про бізнес-

моделі відносно до бібліотек? Тому, що проблема реформування 

діяльності бібліотек протягом останніх років чітко і жорстко визначила 

сутність нашого виживання в конкурентному середовищі.  

Останнім часом на тему існування бібліотек є багато дискусійних 

статей, з однією з таких я ознайомилась нещодавно. Це стаття 

німецького бізнес-аналітика Анни Рьош «Бібліотеки вмирають. Хай 

живуть літературні шоуруми». В своїй статті вона пише: «…бібліотеки 

цілком усвідомлюють, що проти інтернету шансів у них немає. Рано чи 

пізно такі установи остаточно перетворяться на мертві склади паперу, а 

вся інформація буде доступна в Мережі. Тому зі сховищ інформації 

бібліотеки активно трансформуються в магазини, ярмарки, кав'ярні, 

навчальні простори або шоуруми з літературним ухилом. Світ 

змінюється. Бібліотеки перестали виконувати роботу зберігача 

інформації, тому або їх не буде взагалі, або знайдуть собі нове заняття. 

Адже ми не сваримо світ за те, що йому більше не потрібні сажотруси, 

так чому ж обурюємося, що старий формат бібліотек вже відмирає? У 

всіх подібних установ є вибір: або піти по шляху докорів і жалю, або 

шукати нові можливості. Тим більше, що інновації, які вбивають старі 

уклади, одночасно дають безліч можливостей побудувати щось нове». 

З одного боку ця стаття змусила мене замислитися над тим, що 

відбувається з бібліотеками на сучасному етапі, з іншого боку, я 
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зрозуміла, що ми зовсім не залишаємося на узбіччі культурно-

інформаційного життя, оскільки вже 20 останніх років постійно 

впроваджуємо ті самі стартапи, тобто соціально-культурні проекти. 

Ми розуміємо, що гроші – це ще далеко не все в нашому житті. В 

першу чергу, коли ми говоримо про нові ідеї, про нові можливості, ми 

говоримо про людей, про персонал бібліотек. Багато залежить, 

насправді, від того, чи хочемо ми змінюватися самі. Набагато простіше 

вижидати, коли нам «зверху» дадуть усі готові «дорожні карти» і ми 

почнемо рухатися в якомусь напрямку. Адже ми маємо таку «дорожню 

карту» як «Стратегія розвитку бібліотечної справи України до 2025 

року», де чітко зазначено, якими мають бути сучасні і майбутні 

бібліотеки, тільки не вказано, де брати на все це кошти. Хто має 

фінансувати усі ці нові сервіси і наші чудові ідеї статусно-рольового 

бібліотечного перетворення? 

Тому стартапи або соціально-культурні проекти, які сьогодні 

реалізують бібліотеки, залучаючи грантове фінансування, це і є нові 

невеличкі бібліотечні бізнес-моделі. Ми реально заробляємо або 

інвестуємо кошти у розвиток бібліотек, тим самим перетворюємо 

бібліотеки на більш сучасні і цікаві установи. Щоб бути успішними, нам 

треба бути або цікавими або зрозумілими для наших громадян, для 

користувачів, які до нас звертаються. Погодьтеся, що старі стереотипи 

щодо роботи бібліотек залишаються серед людей дуже міцними. Ще й 

досі громадяни не звикли приходити до бібліотек за тим, щоб отримати 

послуги, які раніше не були притаманні бібліотекам. Пересічному 

громадянину не приходить у голову, зайти до бібліотеки, щоб купити 

залізничний квиток або розрахувати пенсію, щоб зареєструватись на 

прийом до органів місцевого самоврядування або стати у чергу до 

дитячого садочка. Саме тому усі наші проекти, які, власне і дають нам 

можливість впроваджувати нові послуги і сервіси для користувачів, 

мають бути широко розрекламовані, місцева громада має бути 

систематично поінформована. 

Хочу зупинитися на досвіді нашої бібліотеки, поінформувати про 

нові ідеї, які були реалізовані протягом останніх двох років. Щороку ми 

намагаємося впроваджувати 8-9 проектів інформаційного, культурного 

а бо соціально спрямування. В першу чергу – це підтримка постійно-

діючих інформаційно-ресурсних центрів, до яких вже звикли як наші 

користувачі, так і мешканці міста й області. Це ІРЦ «Європейської 

інформації», ІРЦ «Вікно в Америку», «Орхуський центр екологічної 
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інформації», «Гендерний ресурсний центр», ІРЦ для людей з вадами 

зору «ІнтерСвіт». Але, окрім традиційної роботи цих центрів з надання 

консультацій, проведення заходів і презентацій виставок, ми постійно 

шукаємо нові можливості щодо розвитку та оновлення їхньої 

діяльності.  

Поділюся досвідом інновацій останнього року, які ми успішно 

втілюємо, використовуючи як наші інтелектуальні ресурси без коштів, 

так із залученням фінансування від донорів. 

 «Центр європейської інформації» у 2016 році розширив свою 

діяльність, розпочавши активну роботу з популяризації європейського 

фестивалю документального кіно з правової тематики DOCUDAYS.UA. 

На перегляди документальних фільмів, які піднімають проблемні 

питання суспільства, запрошувались усі бажаючі, хто хотів переглянути 

та обговорити фільми. Також були організовані зустрічі для 

студентських аудиторій, оскільки молодь має різні точки зору щодо 

подій сучасності, які висловлювались під час обміну думками після 

перегляду фільму. Такі зустрічі виявилися вчасними і цікавими, ми 

зрозуміли потребу у продовженні цієї діяльності і цього року 

продовжуємо роботу цього фестивалю, але вже не самі. До нас 

приєдналась молодіжна громадська організація «FREE», представники 

якої розширюють репертуар фільмів і коло учасників, об’єднавши свої 

ресурси з бібліотечними. Ось яскравий приклад того, як пілотний 

проект залучив партнерів та нових користувачів. 

Ще один цікавий проект, який розширив аудиторію наших 

користувачів – Фестиваль європейського кіно, який відбувся за 

підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та 

Української бібліотечної асоціації. Показ фільмів у рамках цього 

проекту став непересічною подією для жителів нашого міста. В рамках 

Фестивалю переглянуто сім кращих фільмів останніх років, знятих в 

країнах ЄС, фільмів-подій: призерів Канського кінофестивалю, хітів 

європейського прокату, номінантів на премію «Оскар» за кращий 

неангломовний фільм. Протягом двох тижнів фестиваль відвідали 

близько 500 людей різного віку. Поціновувачі європейського кіно мали 

можливість відкрити для себе світ арт-кіно - фільмів, які відрізняються 

від масового кіновиробництва тим, що вони найчастіше порушують як 

гострі соціальні аспекти, так і глибокі питання внутрішнього світу 

людини. Найбільше відвідувачам сподобався формат показу фільмів під 

відкритим небом. Вони із захопленням переглядали одну з найбільш 
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касових картин французького прокату – фільм-біографію Жака-Іва 

Кусто «Одіссея», режисера Жерома Салля. Фільм, знятий у 2016 році у 

Франції, є наймасштабнішим пригодницьким проектом сучасного 

французького кіно. Знімальні майданчики кінострічки були розташовані 

від Хорватії до Південної Африки та по всій Антарктиці. Глядачі, котрі 

відвідували кінопокази, розповідали, що їх цікавить сучасне 

європейське кіно як одна з можливостей зрозуміти і долучитися до 

європейської культури. 

ІРЦ «Вікно в Америку» - найдавніший в бібліотеці, розпочавши 

свою діяльність у 2001 році, на сьогодні є і найсучаснішим в плані 

обладнання. Сьогодні ми багато чуємо про креативні індустрії, у бік 

яких рухається культурний світ, в тому числі і бібліотечний. Саме в 

цьому центрі за допомогою грантової підтримки Посольства США в 

Україні працює «креативний простір - Maker Space», який перетворює 

бібліотечний простір на творчій майданчик. Цим стартапом ми відкрили 

для наших користувачів маленьку країну чудес ІТ-технологій – 3D-

сканування і 3D-друку. Бібліотека може сьогодні презентувати 

досягнення новітніх технологій, які активно розвиваються. 

Мейкерспейс (Makerspace) - це світовий формат креативного простору-

майстерні. Це місце для втілення ідей, проведення експериментів, 

навчання, застосування на практиці та формування навичок 

моделювання об’ємних конструкцій, а також  цікавого спілкування на 

технологічні і наукові теми та просто веселого проведення часу. Рух 

makerspace зародився в бібліотеках Америки та Європи, де протягом 

останніх двох років бібліотеки переорієнтовуються на творчі 

лабораторії чи, навіть, на виробничій простір. Таким чином «MS - 3D-

лабораторія» в бібліотеці дозволяє відвідувачам не тільки безкоштовно 

навчитися працювати з цими сучасними пристроями, а й власноруч 

моделювати та друкувати 3D-моделі. 

Після облаштування та відкриття MS-простору ми вирішили піти 

далі і для надання більш різноманітних можливостей для розвитку 

творчих здібностей наших відвідувачів у 2017 році ми розширили 

напрямки роботи “MakerSpace” за рахунок організації цифрової 

звукостудії. Для цього придбали Digital Piano Yamaha DGX-650 та 

потужний комп'ютер iMac 21,5 ME086UA/A. Це обладнання дало 

можливість нашим користувачам не тільки займатися творчістю, а й ще 

опановувати нові навички роботи з музичними, звуковими та 

відеоредакторами. Зокрема, опанувати композицію та запис музичних 
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роликів, озвучення та музичний супровід відеороликів, додавати та 

редагувати звукові доріжки до відзнятого відео (накладати фонову 

музику, створювати ефекти «затухання», адаптувати гучність тощо), 

змінювати швидкість програвання відео (наприклад, для того, щоб за 10 

хвилин показати роботу, яку ви виконували протягом години), додавати 

музичні заставки до відео (наприклад, привітальний перший кадр). На 

додаток ми надаємо можливість нашим користувачам опанувати певну 

кількість спеціальних додатків, призначених для навчання, 

дистанційного управління, гри і написання музичних творів.  

Ці два проекти можна впевнено вважати бібліотечними стартапами, 

які залучили на розвиток бібліотеки і громади 550 тис. грн. інвестицій. 

Це - цілком соціально-культурна бізнес-модель, оскільки усі послуги, 

що надаються в цьому центрі, є безкоштовними для громади, тобто 

мають соціальне спрямування. 

Наступний проект, про який уже усім відомо – «Інтерсвіт» - 

спеціалізований майданчик для людей з вадами зору. Він розпочав свою 

діяльність у 2011 році і є популярним саме серед тих, хто потребує 

навчання по роботі з озвученням Інтернет-ресурсів. В цьому центрі 

періодично проводяться заняття з тифлопедагогом, поповнюються 

фонди книгами шрифтом брайля, відбуваються навчальні заняття по 

роботі з програмою Джоус, яка озвучує усі текстові повідомлення. 

Працівники цього центру у минулому році презентували новий власний 

«продукт» - Дейзі-книжку у співпраці з Ресурсним центром освітніх 

інформаційних технологій для осіб з особливими потребами 

Національного університету «Львівська політехніка» та Львівським 

обласним осередком ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ», а також 

в партнерстві з академією «Svefi» (Швеція). 

DAISY - це абревіатура від англійського словосполучення the 

Digital Accessible Information System, що означає «система цифрової 

доступної інформації». Дейзі-книжка – це озвучена книга, яка 

відрізняється від МР3 книжки кількома дуже важливими речами. Чи не 

найважливіша з них – це функція навігації книжкою. Це означає, що за 

лічені секунди незряча людина зможе знайти потрібний пошуковий 

елемент – чи то сторінку, чи то параграф, чи то розділ. Таким чином, 

дейзі-книга стає незамінною для сліпих студентів, учнів, фахівців. На 

сьогоднішній день в цьому форматі озвучено понад 2000 книг, серед 

яких шкільні підручники та підручники для ВНЗ, художня література, 

книги з питань медицини, релігії, педагогіки, історії… 
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Бібліотекарі відділу абонемента, в якому працює «Інтерсвіт», 

записали в дейзі-форматі книгу нашого земляка, письменника, 

кіносценариста, члена Національної спілки письменників України і 

Національної спілки кінематографістів України, заслуженого діяча 

мистецтв України Олександра Жовни «Експеримент». За твором 

«Експеримент» знято фільм «Ніч світла» (режисер – Роман Балаян). 

Процес запису був цікавим і незвичним. Для цього є спеціальні 

програми, а також потрібні умови, щоб це правильно робити. 

Наприклад, коли читаєш цей текст незрячій людині, то необхідно 

обов’язково описати малюнок, який зображений у творі. Треба сказати і 

яка за номером сторінка; для зручності користування програмою все 

буде зафіксовано. Після цього текст буде оброблятися і тільки тоді 

потрапить до DAISY- бібліотеки. 

14 листопада 2016 року з нагоди Міжнародного дня сліпих в 

УТОСі відбулася тематична зустріч «Навчи своє серце добру», під час 

якої бібліотекарі презентували свою роботу, розповіли про дейзі-

бібліотеку та подарували читачам бібліотеки УТОСу диск із твором 

«Експеримент» О. Жовни в дейзі-форматі. 

Учасники проекту розміщують DAISY- бібліотеку в Інтернеті, щоб 

усі люди з вадами зору могли вільно користуватися ними, а не лише 

наші УТОсівці. Це проект, в який не вкладені велики кошти, тим не 

менш його соціальну вагу варто поцінувати. Він також дає можливість 

залучати нових віддалених читачів за допомогою сучасних бібліотечних 

сервісів. 

Останній проект соціального спрямування, про який я хочу 

розповісти, має назву «Кропивницький – крок на зустріч». Це проект, 

який ми реалізуємо в рамках Всеукраїнської Програми «Сприяння 

відбудові та сталому розв’язанню проблем ВПО та постраждалого від 

конфлікту населення України» за фінансового сприяння Міжнародної 

організації з міграції та Європейського Союзу.  

Мета даного проекту полягає у згуртуванні громади м. 

Кропивницького, формування середовища довіри і небайдужості 

місцевого населення до внутрішньо переміщених осіб через проведення 

низки спільно організованих заходів з метою подолання бар’єрів 

спілкування, вирішення спільних проблем задля сталого 

взаєморозуміння та розвитку. В рамках проекту, що триватиме 10 

місяців, заплановано 100 заходів соціально-культурного та 

інформаційного спрямування, а саме: тренінгові заняття з питань освіти, 
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здоров’я та екології; фестивалі, конкурси, табори, флешмоби, акції, 

творчі виставки тощо. Заходи проводяться із залученням до організації 

та участі ВПО, а також місцевого населення з метою надання 

інструментів ефективної комунікації на рівні людини, сім’ї, суспільства. 

Уся діяльність працівників бібліотеки, які задіяні в реалізації цього 

проекту, спрямована на поширення знань щодо здорового способу 

життя та історичного краєзнавства через різноманітні форми 

активностей; інформаційно-просвітницьку діяльність з питань 

краєзнавства та еко-туризму; розширення можливостей для соціалізації 

вразливих груп населення шляхом організації інклюзивного табору для 

дітей з фізичними можливостями тощо. 

Проект «Кропивницький – крок на зустріч» дає можливість 

організувати та провести сучасні та загальнодоступні заходи за 

допомогою новітнього технологічного обладнання, яке ми змогли 

закупити на суму 300 тисяч грн. Це - фототехніка, домашній кінотеатр, 

акустична система, стаціонарні ігри, сучасний санітарно-господарчий 

інвентар та обладнання для проведення вуличних акцій. 

Інноваційні методики, якими ми користуємося при підготовці та 

проведенні заходів – це напрацювання та інтелектуальні винаходи 

наших працівників, а також волонтерів з числа наших давніх соціальних 

партнерів і нових волонтерів з числа переселенців, які тепер мешкають 

в Кропивницькому, мають активну життєву позицію та шукають нові 

можливості для самореалізації. Серед таких людей, які допомагають 

нам здійснювати заплановані заходи є лікар санітарної гігієни, яка 

приїхала з родиною з м. Горлівки. Вона розповідає нам про здоровий 

спосіб життя і харчування, про наші можливості у боротьбі зі стресом, 

допомагає нам розширити свої знання щодо захисту прав у медичних 

закладах. Волонтер – переселенка з м. Луганська з педагогічною 

освітою і майстриня, яка викладає методику творчого навчання, 

допомагає у проведенні майстер-класів з різних технік декоративно-

ужиткового мистецтва. А волонтер – психолог за освітою, яка раніше 

викладала у Донецькому університеті, проводить тренінги з 

психологічного розвантаження для усіх бажаючих.  

Звичайно в реалізації подібного проекту є багато проблем, оскільки 

люди мають бути самоорганізованими і внутрішньо вмотивованими для 

того, щоб безкоштовно робити щось цікаве і потрібне людям.  

Декілька прикладів з нашого досвіду, які демонструють, що 

бібліотеки сьогодні долучаються у своїй діяльності до сфери 
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креативних індустрій. Сьогодні вже очевидно, що інновації на перший 

погляд ліквідують старі традиційні форми бібліотечної роботи. Але в 

той же час вони розкривають багато можливостей створити щось нове, 

цікаве для людей. 

Хочу закінчити ще однією цитатою з вищезгаданої статті Анни 

Рьош: «Сучасний світ дійсно змінюється дуже стрімко. Вибір за нами - 

або змінюватися разом з ним, або залишитися сажотрусами в світі 

нейромереж і безпілотних автомобілів». 

Бажаю усім нам успіхів на шляху бібліотечних перетворень! 

 

 

 

Інформаційне обслуговування абонентів з питань культури і 

мистецтва: традиції та інновації 

                                          Наталя Андрійченко, 

завідуюча інформаційно-бібліографічним 

                                                          відділом  ОУНБ ім. Д. І. Чижевського 

Бібліографічне обслуговування, виходячи із сучасного тлумачення 

даного терміну, виникло в бібліотеках не так давно, якщо мати на увазі 

їх багатовікову історію. Сьогодні воно стало найважливішою ділянкою 

роботи бібліотек різних типів. Одним з видів цього обслуговування є 

бібліографічне інформування – систематичне забезпечення 

бібліографічною інформацією користувачів у відповідності з 

довготривалим запитом. 

Існують різноманітні методи виконання інформаційного 

забезпечення абонентів. Найбільш поширеною є система вибіркового 

розповсюдження інформації ‒ далі (ВРІ). 

Обслуговування користувачів в режимі ВРІ має на меті 

систематичне забезпечення інформацією про надходження документів 

та неопублікованих матеріалів до фондів бібліотеки згідно запитів 

абонентів. 

Обов’язковою умовою ВРІ є наявність зворотного зв’язку з 

абонентами, який дозволяє коригувати роботу системи, домагатися 

точнішої відповідності документів тематиці запитів, своєчасно 

враховувати зміни інформаційних потреб і вносити в систему відповідні 

поправки, а також дає можливість абонентам замовити необхідні копії 
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джерел або отримати їх оригінали. Сектор інформації з питань культури 

та мистецтва, що діє в структурі інформаційно-бібліографічного відділу 

ОУНБ ім. Д. Чижевського, у своїй роботі активно застосовує систему 

ВРІ. 

Так, в цьому режимі обслуговується 21 колективний абонент за 60 

тематичними запитами. Серед них можна виділити наступні: «Культура. 

Законодавство. Управління. Економічні аспекти»; «Культурно-

просвітницька робота»; «Бібліотечна справа»; «Театрознавство. Театри 

України»; «Музеєзнавство. Музеї України»; «Охорона культурної 

спадщини»; «Туризм в Україні. Міжнародний туризм» та багато інших. 

Для обслуговування здійснюється перегляд, відбір і обробка 

інформації (включаючи аналітичний опис періодичних видань), яка 

дозволяє знайомити абонентів з новими надходженнями з питань 

культури та мистецтва, проводити перегляди літератури, Дні 

інформації, огляди. Так для музеїв міста та області були проведені 

огляди за темами: «Музейна педагогіка», «Дозвіллєва діяльність в 

музеях», «Музейні технології». Співробітники музеїв активно 

використовують запропонований матеріал у своїй роботі. 

Ефективною є співпраця з обласним Центром народної творчості. 

Сектором інформації були підготовлені тематичні довідки, на основі 

яких створені та видані сценарії, методичні матеріали. Серед них: «День 

Соборності України» (сценарій урочистостей), «Герої чужої війни» (до 

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав), 

сценарій вечора-спомину до Дня вшанування пам’яті жертв 

Чорнобильської катастрофи, сценарій дитячого свята до Дня святого 

Миколая, методичні рекомендації щодо підготовки та проведення Дня 

працівників сільського господарства. Для проведення майстер-класів та 

самостійного оволодіння техніками рукоділля учасниками 

любительських об’єднань, що діють при районних та сільських 

будинках культури видані методичні матеріали: «Методика оволодіння 

печворком та декупажем», «Методика оволодіння технікою художнього 

валяння», «Сучасні види декоративно-ужиткового мистецтва»; для 

аматорських театральних колективів області: «Робота режисера 

аматорського театрального колективу над виставою», «Робота режисера 

над сценічною мовою» та ін. 

Сектор інформації з питань культури та мистецтва здійснює 

постійний моніторинг місцевих газет, фахових журналів, 

всеукраїнських та регіональних сайтів з метою визначення найбільш 
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актуальних матеріалів та подій культурного життя України. За 

опрацьованими матеріалами готується «Дайджест публікацій з культури 

та мистецтва за матеріалами преси», який щотижнево надсилається 

департаменту культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації. Також цей документ є основою індивідуального 

інформування окремих абонентів сектору. Так, за індивідуальним 

запитом Кіровоградського академічного українського музично-

драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького надається інформація 

про публікації в місцевій пресі стосовно театральних подій. За цим же 

принципом здійснюється оперативне інформування керівників 

обласного художнього музею та меморіального музею ім. О. 

Осмьоркіна. 

Заслуговує на увагу щомісячна оглядова довідка «Хроніка 

культурного життя Кіровоградщини за матеріалами преси та 

неопублікованими документами», яка готується з 1980 року і 

надсилається до інформаційного центру з питань культури та 

мистецтва, що діє в структурі Національної бібліотеки ім. Ярослава 

Мудрого. З довідкою можна ознайомитись на сайті нашої бібліотеки. 

В своїй роботі сектор активно використовує неопубліковані 

матеріали, надіслані київським інформцентром. Серед них оглядові 

довідки та аналітична інформація: «Постанови колегії та накази МКТ 

України з питань основної діяльності», «Хроніка культурного життя 

України», «Про культурне співробітництво України з зарубіжними 

країнами», «До нормативно-правового забезпечення галузі»; щомісячні 

бібліографічні списки «Культура», «Мистецтво» за опублікованими у 

центральній і регіональній пресі матеріалами; довідкові видання: 

«Лауреати міжнародних і вітчизняних премій у галузі культури та 

мистецтва» (щорічно), «Працівники культури і мистецтва України, 

іноземні громадяни, удостоєні державних нагород, почесних звань 

України» (у 2-х випусках щорічно), «Митці України – лауреати 

конкурсів» (щорічно); щорічні календарі «Знаменні дати і події. 

Культура та мистецтво». Абоненти своєчасно отримують інформацію із 

зазначених джерел. 

Зміни в інформаційному суспільстві, розвиток інтернет-

технологій, автоматизація внутрішніх бібліотечних процесів неминуче 

впливає на сучасні підходи до інформаційної діяльності, у тому числі на 

форми і методи інформаційно-бібліографічного обслуговування та 

інформаційного забезпечення. 
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Якщо раніше обслуговування в режимі вибіркового 

розповсюдження інформації традиційно велося шляхом надсилання 

абонентам у встановлений термін сигнальних карт, які містили в собі 

бібліографічний опис або коротку анотацію книги, статті, то з появою 

сучасних інформаційних технологій та Інтернету з’явилась можливість 

ефективніше використовувати та розповсюджувати інформаційні 

матеріали, спілкуватися з абонентами інформації в режимі on-line. 

Завдяки інтернет-сервісам, зокрема, електронній пошті, 

здійснюється систематична розсилка повідомлень, суттєво зменшився 

термін їх підготовки тощо. Так, за поточний період було надіслано 175 

повідомлень за запитами департаменту культури, туризму та культурної 

спадщини обласної державної адміністрації, музеїв міста та області, 

обласного Центру народної творчості, обласного академічного музично-

драматичного театру ім. М. Кропивницького. Серед них: проекти змін 

законодавства стосовно децентралізації в галузі культури, надіслані 

музею О.О. Осмьоркіна, обласному краєзнавчому музею, обласному 

художньому музею, обласному Центру народної творчості, ОУНБ ім. 

Д.І.Чижевського. Корисною для працівників музеїв стала інформація з 

наукових збірників «Практичні аспекти формування інституцій, 

задіяних в розвитку мистецтва у публічному просторі в Україні»; 

«Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку». 

Популярністю у керівників закладів культури користуються аналітичні 

матеріали Інституту стратегічних досліджень. Як приклад: аналітична 

записка «Актуальні питання реформування управління сферою 

культури в сучасних умовах». 

Як раніше було зазначено, в роботі ВРІ важливе значення має 

зворотній зв’язок з абонентами. Прикладом може слугувати 

обговорення запропонованої інформації з питань культури і мистецтва в 

телефонному та електронному режимах, участь у спільних заходах, 

методичне забезпечення масових заходів. 

Серед інноваційних форм інформаційного обслуговування, яку 

слід запроваджувати в практику роботи є прес-кліпінг. Прес-кліпінг, або 

моніторинг преси, подає повнотекстову тематичну добірку матеріалів, 

виявлених із періодичних видань. Різновидом такої продукції є 

персональні електронні газети, що містять інформацію, яка відбирається 

в реальному часі із багатьох джерел за певною ознакою і надається 

користувачеві в електронному вигляді. Базою для здійснення прес-

кліпінга виступають інтернет-ресурси, електронні архіви періодичних 
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видань, а також спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє 

проводити швидкий пошук відповідно запитів користувачів. 

Пріоритетом подальшого розвитку сектору є впровадження нових 

методів та форм роботи, спрямованих на забезпечення вільної орієнтації 

споживачів у системі інформаційних продуктів і послуг та створення 

якісної аналітики з питань культури і мистецтва. 

Таким чином, досить важливо на сьогодні, щоб бібліотека 

знайшла своє чільне місце в інформаційному суспільстві, стала 

посередником між інформацією та її споживачами. 

Оперативність, чіткість, відсутність  формалізму в роботі, 

впровадження нових технологій ‒ запорука успіху в інформаційній 

діяльності бібліотеки. 

 

 

 

 

Цифрова бібліотека  

ОУНБ ім. Д.І.Чижевського: підсумки розвитку 

 останнього десятиріччя 

  

Олег Волохін, 

                                                           головний інженер відділу електронних технологій 

                                                         та електронних ресурсівОУНБ ім.Д.Чижевського 

 

Цифрова бібліотека ОУНБ ім.Д.І.Чижевського - регіональна 

інформаційна система, що забезпечує створення єдиного цифрового 

простору України на території Кіровоградської області.  

Цифрова бібліотека надає вільний доступ через мережу Інтернет до 

рідкісних та сучасних фондів ОУНБ ім.Д.І.Чижевського, а також до 

творів правовласників переважно з території Кіровоградського регіону, 

також значна кількість творів надходить від правовласників всієї 

України за їх власним бажанням. 

В сучасному вигляді Цифрова бібліотека є тематичною складовою 

веб - сайту ОУНБ ім.Д.І.Чижевського. 

Метою проекту Цифрова бібліотека є акумулювання у цифровому 

форматі творів українською, російською та давньослов'янскою мовами, 

переважно з території Кіровоградського регіону, що дозволяє надати 

користувачам цифрової бібліотеки знання про Кіровоградський регіон, 



29 

 

Україну, її народ, історію, традиції та культуру. 

Основними джерелами поповнення Цифрової бібліотеки є фонди 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського: оцифровані рідкісні та цінні видання, газети 

та журнали, видання, на які не поширюються обмеження авторського 

законодавства за терміном давності та сучасні твори (книги, брошури, 

нариси, есе, сценарії, театральні п'єси, статті, фотографічні копії 

артефактів з приватних колекцій), надані до цифрової публікації 

авторами творів (власниками колекцій) або її правонаступниками. 

          Основними завданнями ресурсу "Цифрова бібліотека" є: 

 надання широкій громадськості доступу до документів, що 

зберігаються у бібліотечних колекціях Кіровоградського регіону 

та України; 

 забезпечення користувачам єдиної точки входу для пошуку 

різнорідних за видами і тематичною спрямованістю ресурсів 

цифрової бібліотеки ОУНБ ім.Д.І.Чижевського; 

 забезпечення збереження рідкісних бібліотечних та сучасних 

фондів ОУНБ ім.Д.І.Чижевського в цифровому форматі; 

 створення на базі ресурсів цифрової бібліотеки персональних, 

тематичних та проблемно-орієнтованих цифрових колекцій; 

 популяризація української книги та культури, поширення 

української регіональної літератури для україномовних 

зарубіжних користувачів; 

 створення можливостей використання фондів цифрової бібліотеки 

у наукових дослідженнях, освітніх процесах, а також з метою 

популяризації іміджу Кіровоградського регіону та України у світі. 

Створення Цифрової бібліотеки розпочалося в 2000 році з проекту 

“Електронний музей книги”, який складався з дев'яти розділів і 

переважно був присвячений відомій книжковій колекції Олександра 

Ільїна. Тобто, ми розпочали оцифровувати найбільш цінні примірники 

книжок з цієї колекції з врахуванням технічних можливостей існуючого 

на той час обладнання для сканування рідкісних видань. Слід зазначити, 

що в нашому розпорядженні були виключно планшетні сканери формату 

A4, які не забезпечували в повному обсязі безпечне сканування 

рідкісних видань XVI-XIX століть. Крім того, подібні пристрої не дають 

можливості сканувати книги та атласи більші за розміром, ніж формат 

A4, а таких примірників в колекції - достатня кількість. За 17 років 

існування Цифрової бібліотеки ми не припиняємо спроби отримати за 
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рахунок державного фінансування професійний книжковий сканер класу 

“ATIZ BookDrive PRO”, який здатний безпечно сканувати документи 

форматом до A1 включно, але, нажаль, наші спроби й досі не мають 

успіху.  

Сканер класу ATIZ є потужним, високотехнологічним комплексом, 

що складається з комп'ютерного обладнання, дзеркальних фотокамер з 

професійною оптикою та інтуїтивного програмного забезпечення для 

обробки сканів та оптичного розпізнавання текстів із швидкістю до 1600 

сторінок за годину. Звісно, вартість такого комплексу потребує немалих 

коштів (приблизно 25 тис. доларів США), але, на мою думку, 

найкрупніша книгозбірня регіону повинна мати професійне обладнання 

подібного класу для якісного та швидкісного оцифровування  

документів на рівні регіону. 

Слід зазначити що, протягом декількох останніх років окрім 

звичайних планшетних сканерів нашій установі вдалося придбати 

напівпрофесійний проекційний сканер «Fujitsu ScanSnap SV600», 

виробництва Японії, вартістю близько 1 тис. доларів США, який значно 

розширив і прискорив наші можливості в скануванні документів і 

дозволив працювати з документами формату A3. Але й такий апарат має 

певні недоліки, наприклад, недостатньо високу розподільну здатність 

сканування в залежності від розміру документа, обмеження на 

сканування книг завтовшки не більше 30 мм. Досі нам не доступні для 

оцифрування документи великого формату (A2) я, наприклад, газета 

«Кіровоградська правда». 

Але, незважаючи на такі технічні труднощі, наш проект розвивався 

достатньо швидкими темпами і ми досягли певних успіхів, у тому числі 

й технологічних. В 2001 році ми практично першими серед бібліотек 

України почали застосовувати для публікацій новий формат DjVu (дежа 

вю), розроблений американською компанією AT&T Labs. Формат DjVu 

оптимізований для передачі мережею Інтернет таким чином, що 

сторінку можна переглядати ще до завершення завантаження файлу. 

Також цей формат є ефективним рішенням, якщо необхідно передати всі 

нюанси оформлення документу, наприклад, для рідкісних книг, де 

важливе значення має не тільки зміст, а й колір і фактура паперу; 

дефекти пергаменту: тріщинки, сліди від складання; виправлення, 

плями, відбитки пальців; сліди, залишені іншими предметами і таке 

інше. 

Здобутки Цифрової бібліотеки за останні 10 років в кількісному 
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вираженні виглядають наступним чином. Загальний обсяг файлів 

складає 9 гігабайт даних. 

Бібліотека надає доступ до творів 161 індивідуальних авторів та 55 

колективних авторів. Бібліографічна база даних Цифрової бібліотеки 

вміщує близько 700 об'єктів, серед яких описи припадають як на окремі 

друковані твори, так і на колекції. В свою чергу колекції можуть 

вміщувати від декількох десятків до декількох тисяч артефактів. 

Наприклад, бібліографічні описи сторінки колекціонера фотографій 

Ігоря Світецького складаються з трьох записів на колекції фото:  

 Єлисаветград. 

 Кіровоград. Друга світова війна. 

 Зінов'євськ. Кіровоград. 1920-1980 роки. 

В свою чергу загальна кількість фотографій в цих колекціях сягає 

майже 6,5 тисяч. 

До речі, як вже зазначалося раніше об'єктами зберігання в Цифровій 

бібліотеці є не тільки оцифровані тексти, фотографії, документальні 

фільми, але й поштові конверти, обгортки цукерок і навіть колекції 

пляшкових етикеток та корків. 

Розмаїття типів документів і навіть колекцій тягне за собою проблему 

навігації бібліотекою, що в свою чергу погіршує для кінцевого 

користувача наочність, інформативність, а кінцевому рахунку і 

доступність документів. Цю проблему ми намагаємось вирішувати 

кількома пошуковими засобами. Головна сторінка Цифрової бібліотеки 

побудована у формі двох покажчиків: 

 алфавітний покажчик індивідуальних авторів; 

 алфавітний покажчик колективних авторів, або творів без автора. 

Додатково в сторінку вбудований так званий Користувацький пошук 

системи Google, який забезпечує повнотекстовий пошук за кожним 

словом, кожного твору, розташованого в бібліотеці, якщо цей твір не є 

звуковим відео або графічним об'єктом. 

Також обов'язковим є створення бібліографічного опису на кожний 

опублікований документ в окремій бібліографічній БД загального 

електронного каталогу бібліотеки. Тобто онлайн користувач має три 

точки доступу до об'єктів Цифрової бібліотеки внутрішнього 

використання. Окрім того, пошук в бібліотеці можливий за допомогою 

загальнодоступних пошукових систем Інтернету: Google, Yahoo, Yandex, 

Bing та інших. 
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Окремо хочу зупинитися на оригінальній технології створення 

бібліографічних записів на об'єкти цифрової бібліотеки, розробленій в 

стінах нашої бібліотеки, яка успішно застосовується вже протягом 

десятка років. Подібний технологічний ланцюжок, який поєднує два 

міжнародні стандарти Дублінского Ядра Метаданих (Dublin Core 

Metadata) та міжнародний бібліографічний стандарт обміну даними 

(UNIMARC) застосовується тільки в нашій бібліотеці. Принаймні мені 

не відомі подібні застосування в будь-яких інших професійних 

бібліотеках. 

Суть методу полягає в тому, що спочатку цифровий об'єкт, 

опублікований в нашій бібліотеці, підлягає опису за правилами 

стандарту Дублінського Ядра Метаданих, який саме і розроблений для 

опрацювання цифрових об'єктів мережі. Він найкращим чином 

“розуміє” природу і параметри цифрового об'єкту на відміну від будь-

якого бібліографічного стандарту, орієнтованого переважно на 

традиційні друковані джерела, що мають аналогову (не цифрову) 

природу. Такі операції наші каталогізатори виконують за допомогою 

окремого, онлайнового програмного забезпечення, розробленого в нашій 

бібліотеці, а саме Редактора-Конвертора Дублінського ядра метаданих 

(http://library.kr.ua/dc/). Наступним кроком описові дані конвертуються 

до традиційного бібліотечного формату UNIMARC і експортуються до 

звичайної бібліографічної БД нашого електронного каталогу. Таким 

чином бібліографічний опис цифрових ресурсів виконується найбільш 

природнім способом, з максимальним урахуванням особливостей, 

характеристик та параметрів цифрової природи об'єкта. 

Хочу звернути на ще одну відмінність, яку ми застосовуємо в нашій 

Цифровій бібліотеці на відміну від інших професійних бібліотек - 

використання багатоформатності документів. Такий підхід ми 

запозичили у відомих книжкових онлайн - магазинів. На відміну від 

бібліотек, ці установи є комерційними і тому більш широко 

застосовують різноманітні передові засоби для покращення 

привабливості власних товарів та послуг. Сучасні друковані твори ми 

отримуємо від авторів, або правовласників у цифровому форматі. Як 

правило, такими є комп’ютерні файли в форматі PDF. Звичайно, цей 

файл ми і публікуємо на сторінці автора. Так роблять переважно усі 

бібліотеки - публікують текст в тому чи іншому форматі, але один раз. 

Вважається, що справу зроблено - до документу надано доступ онлайн. 

Добре, якщо опублікований PDF-документ формату A4 буде 

http://library.kr.ua/dc/
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переглядатись віддаленим користувачем на екрані комп'ютерного 

монітору - це зручно. А якщо користувач спробує відкрити такий 

документ на планшеті, а тим паче на власному смартфоні? Ось тут і 

починається головна проблема, яка зводить читання подібного 

документу на маленькому екрані майже нанівець: текст стає дуже 

дрібним, не здатним для читання. В разі його збільшення на екрані 

видно невелику частину загальної сторінки, яку треба постійно 

пересувати для кожного рядка тексту. Уявити собі такий спосіб читання, 

наприклад, художнього тексту дуже складно або просто неможливо. 

Тому, поряд з основним PDF - документом ми публікуємо ще як мінімум 

два документи цього ж твору, але в інших комп’ютерних форматах. 

Додатково ми використовуємо формат EPUB для використання на 

електронних рідерах (е-книгах), на смартфонах під операційними 

системами Android та iOS (iphone, планшети iPad), а другим форматом є 

MOBI. Він потрібен для завантаження на електронні книжки Kindle 

тому, що вони “не розуміють” формату EPUB, а кількість прихильників 

е-книги Amazon Kindle досить значна. Не зважаючи на додаткові затрати 

на конвертування, ми покращуємо можливості використання нашої 

бібліотеки для віддалених користувачів. 

І остання, на мій погляд, суттєва відмінність нашої Цифрової 

бібліотеки полягає в тому, що усі оцифровані нами документи, тобто 

документи, що пройшли стадію сканування (за поодинокими 

винятками), підлягають процедурі оптичного розпізнавання тексту. 

Таким принципом користується Google в своєму проекті Google Books. 

Важко сказати що є Google Books - бібліотеку, чи книжковий магазин. 

Мабуть і те, й інше, а ще - головне джерело знань для амбітного проекту 

щодо створення найпотужнішого штучного інтелекту. Справа в тому, що 

багато саме професійних бібліотек вважають, що в процесі оцифрування 

достатньо тільки відсканувати джерело і виставити у публічний доступ. 

Мовляв, подальша робота з оптичного розпізнавання тексту тягне за 

собою значні, невиправдані затрати робочого часу. Відскановані 

сторінки (які в дійсності є фотографіями сторінок книги) читач може 

прочитати так само, як він читає традиційну (аналогову) книгу. 

Ми категорично не підтримуємо таку точку зору і вважаємо її 

хибною. Кожна фотокопія сторінки без оптичного розпізнавання тексту 

є “чорна скринька” - абсолютно закрита для пошукових засобів 

субстанція, яка не несе в собі ніякої змістовної (інформаційної) 

складової до тих пір, поки користувач не відкриє і не прочитає цю 
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сторінку. Такий документ (а точніше його зміст) не підлягає 

індексуванню пошуковими машинами Інтернету тобто унеможливлює 

пошук за ключовим словом, фразою, реченням, що робить неможливим 

включення такого документу до процесу глобального або локального 

машинного  опрацювання тексту за його змістом. Тим паче, останні 

програмні доробки дозволяють оптично розпізнаний текст компонувати 

з його фотографічним образом відсканованого документу. Тобто зовні 

PDF - файл, оброблений за такою технологією, виглядає як оригінальний 

документ (зберігається фактура оригінального документа, шрифти, 

кольори, малюнки, макетування і таке інше), але під цим фотографічним 

шаром зберігається текстовий блок - відредагований розпізнаний текст, 

що дозволяє працювати з образом аналогового документу як з 

цифровим: виконувати повнотекстовий пошук. Саме такими 

документами ми комплектуємо нашу Цифрову бібліотеку.  Це значно 

знижує швидкість опрацювання, збільшує час на виявлення і 

виправлення помилок, отриманих в результаті оптичного розпізнавання. 

Але ми вважаємо такий підхід принциповим і дуже важливим. 

Наші плани на наступний рік. Окрім планових робіт з оцифрування 

рідкісних і цінних видань з фондів нашої бібліотеки ми плануємо з 2018 

року розпочати грандіозний проект з оцифрування місцевих газет 

минулого століття, які зберігаються в наших фондах. Суто за технічних 

можливостей ми поки що не можемо розпочати оцифрування обласної 

газети «Кіровоградська правда». Стандартний розмір цієї газети формат 

A2 - як зазначалось раніше, такий формат не сприймає наша техніка для 

сканування. Але газета «Молодий комунар» має формат A3, з яким 

справляється наш сканер «Fujitsu ScanSnap SV600». В фондах 

зберігаються щорічні підшивки цієї газети з 1960 по 1993 рік. 

Переважну кількість років номери газети виходили 156 разів на рік. А з 

1988 року по 1993 - 52 номери на рік. Тобто, загалом нам потрібно 

опрацювати 4075 номерів, кожний з яких включає по 4 сторінки формату 

A3. Вже напрацьовано технологічний графік роботи, який передбачає: 

сканування кожного номеру, оптичне розпізнавання тексту, вичитка і 

коригування помилок програми розпізнавання і фінальне збереження 

кожного окремого номера газети в натуральну величину в файлі 

формату. У підсумку цифровий документ буде повним фотографічним 

відтворенням номеру газети але з можливістю повнотекстового пошуку 

по всіх сторінках газети. Таким чином буде відтворений і збережений в 

цифровому форматі величезний прошарок фактів, подій, новин, 
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історичних і життєвих подробиць, імен визначних і рядових 

особистостей нашого міста та регіону. 

Попереду нас чекає велика і кропітка робота терміном в декілька 

років, але вона цього варта. 

 

 

 

Національно-патріотична діяльність  

ОУНБ ім. Д.І.Чижевського 

Тетяна Колєчкіна, 

завідуюча відділом краєзнавства 

ОУНБ ім. Д.І.Чижевського 

 

Здійснення системного національно-патріотичного виховання є 

однією з головних складових просвітницької діяльності бібліотек. В 

умовах сьогодення, в час духовного відродження та європейського 

розвитку України ОУНБ ім. Д.І.Чижевського переймається проблемами 

громадянського та національно-патріотичного виховання, оцінюючи 

свої потенційні можливості за допомогою книг, просвітницьких заходів, 

усвідомлюючи свою місію та соціальне призначення.  

Мета національно-патріотичного виховання в бібліотеках полягає 

у створенні засад для системної і цілеспрямованої діяльності щодо 

виховання молодої людини - патріота України, готового самовіддано 

розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну 

державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано 

відстоювати свої громадянські права та виконувати обов’язки, сприяти 

миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно 

самореалізуватися в соціумі як громадянин, професіонал, носій 

української національної культури.  

Чималий практичний досвід проведення національно-

патріотичних просвітницьких заходів має ОУНБ ім. Д.І.Чижевського. 

Основними формами патріотичного виховання є:  

 інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, 

“філософський стіл”, “відкрита кафедра”, інтелектуальні 

аукціони, ринги, вікторини, вечори, подорожі до джерел рідної 

культури, історії держави і права, “жива газета”, створення книг, 

альманахів); 

 діяльнісно-практичні (екскурсії, свята, огляди-конкурси тощо); 
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інтегративні (клуби та об’єднання за інтересами); 

 діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування); індивідуальні 

(індивідуальна робота тощо); 

 візуальні (музеї, книжкові виставки, тематичні стенди тощо). 

 Для прикладу – декілька заходів.  

 

Поетична зустріч “Поети не мовчать” 

Слово поета має велику силу. В різні часи були моменти, коли 

політики мовчали, а поети говорили яскраво, впевнено, з любов’ю 

зверталися до народу, їхнє слово могло повести за собою сотні тисяч 

людей. Слово здатне підтримувати людину в тяжкі хвилини його життя. 

Поетичне слово має здатність керувати людськими серцями і думками, 

знаходить відгомін в душах. Згадаймо Т. Шевченка, І. Франка, Л. 

Українку, В. Симоненка, І. Драча, Л. Костенко. Силу поетичного слова, 

своє бачення подій сьогодення представляли на розсуд слухачеві 10 

молодих талановитих кіровоградських поетів - Поль Іщук, Аліна 

Олексієнко, Артем Луценко, Ганна Дудник, Інна Колесник, Яна Драна-

Гула, Андрій Карпенко, Саша Гонтар, Олена Горобець, Юлія 

Алейнікова.  

Презентація видання “Наш земляк Дмитро Чижевський - видатний 

вчений-енциклопедист, філософ та історик культури й науки”. Видання 

підготовлене за результатами дослідницько-просвітницького проекту, 

метою якого є привернення уваги широких кіл громадськості до 

неординарної особистості - Дмитра Чижевського, розкриття змісту його 

багатогранної діяльності, популяризація творчих та професійних 

надбань; актуалізацію відомостей про пам`ятні місця, пов`язані з 

життям його родини в Олександрії; визначення місця і ролі нашого 

видатного земляка у формуванні слов`янської духовності та світового 

гуманітарного знання. У презентації брали участь: Андрій Борисович 

Іванко, викладач обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти ім.В.Сухомлинського, Валерій Іванович Жванко, вчитель 

Попельнастівської ЗОШ Олександрійського району, Федір 

Олександрович Шепель, краєзнавець, Лариса Анатоліївна Гайда, 

керівник музею історії освіти Кіровоградщини, освітяни, працівники 

архіву, музеїв, бібліотек Кіровоградщини. 

Краєзнавчі студії “Холодний Яр в історії України та 

Кіровоградщини”. Холодний Яр – це одна з найяскравіших сторінок 

визвольної боротьби в Україні. Це - живий приклад, як невеликі числом, 
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але сильні духом можуть успішно боротися з незрівнянно сильнішим 

ворогом». На Краєзнавчих студіях кандидат історичних наук Юрій 

Митрофаненко розповідав про Холодний Яр в історії України та 

Кіровоградщини. Під час заходу відбувся перегляд короткометражного 

фільму за автобіографічним твором Юрія Горліс-Горського «Холодний 

Яр. Воля України - або смерть!»  

Історія Холодноярської республіки, яка щонайменше 3 роки 

існувала на межі сучасних Кіровоградської та Черкаської областей, 

кіровоградцям практично не знайома. Протягом існування радянської 

імперії будь-яка згадка про національно-визвольну боротьбу українців 

1919-1922 років старанно зачищалася в архівах, а самі учасники 

збройної боротьби з окупантами, а нерідко і їх рідні, масово 

розстрілювалися і знищувалися у радянських таборах. 

Одним з елементів просвітницької роботи з висвітлення 

забороненої в СРСР історії народного повстання є вихід стрічки 

«Холодний Яр. Воля України - або смерть!», яку презентували в 

Кіровограді і деяких районних центрах області. Короткометражний 

фільм створений за автобіографічним твором Юрія Горліс-Горського 

«Холодний Яр». Презентація фільму вже відбулася у багатьох містах 

України, у тому числі в Краматорську, Слов’янську, Дружківці, 

Дніпропетровську, Харкові.  

«Інгульський Степ»: історія – краєзнавство – родовід – джерела – 

спадщина». Видання знайомить читачів з маловідомими  публікаціями 

архівних матеріалів з історії населених пунктів Долинського, 

Новгородківського, Петрівського та інших районів, матеріалів із архіву 

фортеці св. Єлисавети, записів метричних книг краю ХVІІІ-ХХ століть, 

репресій 30-х років ХХ ст., спадщини видатного історика Володимира 

Ястребова.  

Упорядник альманаху Владислав Сердюк – бізнесмен, історик за 

фахом, громадянин України, проживає з родиною на Канарських 

островах, видав дві книги мемуарів із серії «Родовід Сердюків». У 

презентації брали участь Анатолій Пивовар (м.Київ) – кандидат 

економічних наук, перший заступник керівника Головного 

організаційного управління Верховної Ради України; Григорій Гусейнов 

(Кривий Ріг) – письменник, журналіст, головний редактор журналу 

«Кур’єр Кривбасу»; Віктор Маруценко (м.Долинська) – краєзнавець, 

завідувач   фондів   музею   історії   Долинського  району; Віктор Кир`ян 
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– краєзнавець (с. Бокове Долинського району), Василь Бондар – 

письменник, голова обласної організації НСПУ (м. Кропивницький).  

Краєзнавчі Студії, присвячені 140-річчю від дня народження Лева 

Макаровича Мацієвича «Два крила Левка Мацієвича» Лев Мацієвич 

(1877–1910) – яскрава, але, на жаль, досі призабута постать української 

історії. Видатний інженер і конструктор, один з перших вітчизняних 

льотчиків, засновник першої на Наддніпрянщині політичної партії, яка 

ставила за мету здобуття самостійності України, громадський діяч і 

патріот. У колі його товаришів і знайомих – М.Вороний, 

М.Міхновський, С.Петлюра, О.Олесь, М.Коцюбинський та десятки 

інших із плеяди української інтелігенції початку ХХ століття.  

Перед учнями кадетського корпусу НВО «Сокіл» виступили 

краєзнавець, директор Олександрівського районного краєзнавчого 

музею Василь Білошапка, людина, яка зробила значний внесок для 

увічнення пам`яті Левка Мацієвича; науковець, співробітник 

Державного архіву Кіровоградської області Вадим Колєчкін та 

заступник голови обласної ради Ігор Степура. 

Резонансною стала зустріч кропивничан з правозахисником, 

волонтером, письменником Валерієм Макеєвим, який приїхав до 

Кропивницького із Черкас. Читачам бібліотеки він відомий за книгою 

«100 днів полону, або Позивний 911», яка вийшла у 2015 році і стала 

широко обговорюватися в суспільстві. Повість є документальною і 

автобіографічною, в ній автор лише змінив деякі стратегічні назви 

населених пунктів і позивні. Як він сам зазначив, влітку 2014 року був 

єдиним, хто перетнув відстань від крайнього блокпосту ЗСУ до 

крайнього блокпосту терористів, майже на межі Луганщини і РФ. Йому 

неймовірно пощастило, адже зміг не лише сам вибратися з підвалів 

ЛНР, але й допомогти звільнити декількох українських полонених. 

Зараз Валерій Макеєв бере активну участь у діяльності  громадської 

організації військовополонених, яка опікується бранцями неоголошеної 

війни на сході України.  

Зацікавлено відбулася зустріч з поетесою Іриною Небеленчук, яка 

презентувала збірку поезій «Життя, поділене навпіл». Учитель 

української мови та літератури НВО № 32 Олена Петрівна Хомко разом 

з учнями створили літературно-музичну композицію «Життя, поділене 

навпіл». 

Збірка «Життя, поділене навпіл» змістовно також поділена на дві 

частини. Неперевершене бачення вічної краси природи, ніжне, палке 
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кохання, миті радості та щастя, гімн життю, любов до людини та 

розуміння справжнього, найціннішого, що є в кожного, зустрінуться в 

поезіях першої частини, яка має назву «Життя без війни». Поетеса не 

раз бувала в зоні АТО і на власні очі бачила згарища і руїни, що 

залишилися після боїв, спілкувалася з воїнами, волонтерами. У своїх 

творах вилила весь свій біль через побачене й почуте, переживання та 

величезне бажання підтримати силу духу тих, хто бореться за світле 

майбутнє України. Вірші про війну в Україні, про воїнів-захисників 

сповнені пекучого болю, співчуття, жалю. Ці глибокі переживання 

даються непросто, ятряться болючими незагойними ранами. 

В рамках регіональної ініціативи «Історія рідного краю» у 

бібліотеці був заснований Проект «Видатні особистості 

Кіровоградщини». Ініціативна група розробила типову структуру 

наповнення ресурсу. За зразок було взято відомий ресурс Вікіпедію. 

Так, кожна персоналія -  це окрема розповідь (іноді доволі детальна) про 

історичну особистість, яка народилася, чи жила в нашому місті, або на 

території нашого краю. 

Тут народилися, працювали і працюють багато видатних і відомих 

особистостей. Саме тут розквітли таланти засновників українського 

професійного театру – Марка Кропивницького (на честь якого в 2016 

році було перейменоване наше місто), братів Тобілевичів (Івана 

Карпенко-Карого, Миколи Садовського, Панаса Саксаганського, Марії 

Садовської-Барілотті). Наша земля дала Україні й світові відомих 

громадських діячів, таких як Панас Феденко, Олександр Семененко, 

Ольгерд Бочковський, Павло Рябков; письменників і поетів - 

Володимира Винниченка, Євгена Маланюка, Олени Журливої, Юрія 

Дарагана, Івана Микитенка, Юрія Яновського, Арсенія Тарковського; 

філософів і культурологів – Георгія Флоровського і Дмитра 

Чижевського, Лева Силенка;  педагога – Василя Сухомлинського;   

художників – Івана Похітонова, Олександра Осьмьоркіна, Петра 

Оссовського; космонавта – Леоніда Попова;  видатних діячів культури і 

мистецтв – Йосипа Петрова, Якова Паученка, Феодосія Козачинського, 

Петра Тодоровського, Миколи Літуса, Анатолія Авдієвського, Лідії 

Забілястої; вчених – Бориса Завадовського, Георгія Лангемака, Івана 

Білодіда, Бориса Гессена та багатьох-багатьох інших. Відомих і 

маловідомих особистостей, які в усі періоди вітчизняної історії були 

лідерами, провідниками у різних галузях багатогранної дійсності. 

Приємно усвідомлювати, що такі люди народжувалися у 
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Кропивницькому-Кіровограді (Єлисаветграді) або були тісно пов’язані з 

історією нашого міста. З цього приводу відомий краєзнавець В. Босько 

наголошував: «Унікальна історична місія нашого регіону – народжувати 

талановитих особистостей для всього світу». На сьогодні Проект 

«Видатні особистості Кіровоградщини» – це майже 300 персоналій.  

Справжній патріот любить Батьківщину, не відвертаючись від неї 

через те, що їй нічим заплатити йому за це, і що її народ не досяг рівня 

культури, характерної для європейських суспільств. А головне - патріот 

не обмежується пасивною любов'ю до рідного краю, він активно працює 

для свого народу, його добробуту, розбудови культури і господарства. 

Він захищає честь своєї держави. І ми бачимо, що в Україні є багато 

патріотів - і тих, хто сьогодні, ризикуючи життям, боронить її зі зброєю 

в руках у важкий час, і тих, хто активно цьому допомагає, кожен на 

своєму місці.   

 

 

 

Універсальна десяткова класифікація:  

повернення в практику роботи наукових та публічних бібліотек 

 

Ольга Кулик, 

                                                                                    завідуюча відділом каталогізування 

                                                                                                      ОУНБ ім.Д.Чижевського 

 

      Найповніше й найбільш ефективне використання інформації в 

різних сферах можливе тільки за правильної та чіткої організації 

довідково-інформаційних фондів і наявності вдало та вміло 

використовуваних засобів пошуку релевантної інформації. Одним із 

найбільш розповсюджених і найнадійніших засобів організації 

інформаційних фондів і пошуку в них є класифікаційні системи. 

      В Україні, паралельно до набуття чинності Постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 березня 2017 р. №177 «Про припинення 

використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та 

впровадження Універсальної десяткової класифікації» 

використовувались дві класифікаційні системи: УДК і ББК. Дана 

Постанова вимагає від бібліотек вжити заходів щодо адаптації власної 

системи організації знань у бібліотечному фонді до Універсальної 

десяткової класифікації, яка є на сьогодні міжнародним стандартом 
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бібліотечної класифікації, а також передбачає протягом 2017 року 

перехід усіх бібліотек України на систематизацію за Універсальною 

десятковою класифікацією. 

      Відповідальним за методичне забезпечення впровадження УДК 

визначено державну установу «Книжкова палата України імені Івана 

Федорова». Книжкова палата України на підставі Ліцензійної угоди з 

Консорціумом УДК розробляє і підтримує в актуальному стані таблиці 

УДК українською мовою. Консорціум УДК - це неприбуткова 

організація, що знаходиться в Гаазі (Нідерланди), створена з метою 

ведення, розвитку, розповсюдження і сприяння використанню УДК. 

      Універсальна десяткова класифікація (УДК) є міжнародною 

системою класифікування документів. Вона відповідає найістотнішим 

вимогам до класифікації (міжнародність, універсальність, 

мнемонічність) та надає можливість відображати новітні досягнення 

науки й техніки без будь-яких суттєвих змін в структурі. Такої 

гнучкості не має жодна з існуючих систем класифікації. Наявність 

детально розробленої системи допоміжних таблиць визначників, 

здатність відображати нові поняття за допомогою розподілу рубрик від 

загального до окремого також роблять систему УДК гнучкою. Це дає 

змогу багатоаспектно розкривати зміст матеріалів за допомогою 

комбінування індексів. В основі структури УДК - принцип десяткових 

дробів. Для позначення рубрик застосовують арабські цифри, зрозумілі 

в усіх країнах, що робить УДК загальнодоступною міжнародною 

системою. Десятковий принцип структури дає змогу безмежно 

розширити її за допомогою приєднання нових цифрових позначень до 

існуючих, не змінюючи системи загалом. 

      Близько 130 держав світу використовують УДК (30 з них 

застосовують її як основну класифікаційну систему. Таблиці 

перекладено більш ніж на 50 мов (стандартний чи скорочений варіанти). 

Оновлення УДК здійснюється щорічно, і це дає змогу підтримувати 

систему в актуальному стані та відображати всі зміни, події та явища, 

які відбуваються у світі. 

      В Україні з 2000 року використовують таблиці УДК українською 

мовою. У 2000-2015 роках Книжкова палата за державною програмою 

«Українська книга» видала 21 друковану книгу УДК. У 2017 році 

Книжковою палатою України підготовлено і видано 2 таблиці: 
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- Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК (УДК - станом на 2011 

рік, ББК - на 1997 р.), яка налічує близько 1200 основних 

класифікаційних рубрик та близько 60 прикладів до них; 

- Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК (ББК - станом на 1997 

р., УДК - на 2011 р.), яка налічує близько 1200 основних 

класифікаційних рубрик, 77 рубрик з Таблиць типових ділень 

та понад 80 прикладів з них. 

      Для обласних наукових бібліотек обсяг таких таблиць недостатній, 

але для масових публічних бібліотек - це вихід з положення на даному 

етапі, коли є Постанова Кабінету Міністрів про перехід на таблиці УДК, 

але зовсім не розроблений механізм переходу. Навіть в славнозвісному 

проекті «Українська книга», на який ми мали велику надію, не 

заплановано на 2017 рік видавництво УДК централізовано для усіх 

бібліотек України. Таблиці зіставлення, про які йшлося вище значно 

прискорять і полегшать роботу користувачів, які рекласифікуватимуть 

фонди, побудовані за ББК, дадуть змогу зорієнтуватись у таблицях ББК 

і УДК та уникнути помилок у процесі пошуку індексів, а також 

слугуватимуть допоміжними посібниками під час визначення індексів 

ББК і УДК, що зіставляються один з одним і що значно прискорить 

переведення та рекласифікацію фондів бібліотек з однієї 

класифікаційної системи на іншу. 

Книжкова Палата України також готує до друку: 

- Використання основних класів УДК для публічних бібліотек 

(фонд яких не перевищує 100 000 примірників); 

- Розміщення бібліографічних записів за класифікаційною 

системою УДК для шкільних бібліотек (фонд яких не 

перевищує 20000 примірників). 

      Хотілося б поділитись досвідом роботи нашої бібліотеки в питаннях 

виконання Постанови Кабінету Міністрів від 22 березня №177 «Про 

припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та 

впровадження Універсальної десяткової класифікації» з метою 

відповідної організації роботи з каталогізування та впорядкування 

фонду документів бібліотеки: 

1) Створеною робочою групою з впровадження УДК був 

розроблений план впровадження УДК у бібліотечні процеси 

систематизації документів та організації фондів відділів та 

основного зберігання. 
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2) З 1 серпня 2017 року наша бібліотека запровадила для 

систематизації документів Універсальну десяткову класифікацію. 

Усі документи 2017 року видання, які вже надійшли до відділів 

обслуговування підлягають ресистематизації, для чого відділом 

каталогізування були створені списки, по яких проходить 

співпраця з відділами обслуговування користувачів для подальшої 

ресистематизації документів за УДК. 

3) Відділом каталогізування було організовано і проведено 

підвищення кваліфікації з вивчення УДК для бібліотечних 

працівників: п’ять занять - для відділів обслуговування, 

комплектування, методистів, відділу основного зберігання, одне 

заняття для систематизаторів (іноземний відділ). 

4) Ще один пункт нашої роботи щодо впровадження міжнародної 

системи класифікації документів за УДК - це співпраця з 

працівниками районних, міських бібліотек та бібліотек ОТГ, в 

плані надання практичної допомоги. В квітні 2018 року плануємо 

обласний семінар-практикум на тему: «Запроваджуємо УДК». А в 

жовтні 2018 року плануємо вебінар на тему «Складні випадки 

систематизації за УДК».  

      Таким чином, впровадження Універсальної десяткової класифікації 

в бібліотеках Кіровоградської області стартувало. Бібліотечним 

фахівцям Кіровоградщини в діяльності з запровадження УДК необхідно 

пам’ятати ще одну річ: рекласифікація документального фонду будь 

якої бібліотеки повинна проводиться паралельно з вилученням 

зношених, застарілих документів, документів, які втратили свою 

актуальність, для подальшого їх списання. Зазначені документи 

рекласифікації не підлягають. 

      Ресурси та джерела для застосування УДК: 

1. Національний стандарт ДСТУ 6096:2009 "Універсальна десяткова 

класифікація. Структура, правила ведення та індексування". 

Відповідає міждержавному стандарту ГОСТ 7.90-2007 "Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Универсальная десятичная классификация. Структура, правила 

ведения и индексирования". 

2. Веб-сайт Книжкової палати України, сторінка “Індекс УДК”: 

http://www.ukrbook.net/UDC_poslugy.html 

3. VІI Міжнародна конференція «Сучасна бібліотечно-інформаційна 

безперервна освіта: європейські орієнтири» (1–4 березня 2017 

http://www.ukrbook.net/UDC_poslugy.html
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року, смт. Славське Львівської області)  «Впровадження УДК в 

практику роботи наукових та публічних бібліотек» посилання - 

https://www.youtube.com/ watch?v=A4bNIJLgs_Q 

4. Інститут публічного управління та кадрової політики 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв м. 

Київ  курси підвищення кваліфікації бібліотечних працівників на 

тему «Впровадження УДК в практику роботи наукових та 

публічних бібліотек»: http://www.ukrbook.net/S_UDC.pdf 

5. Універсальна десяткова класифікація: 

http://www.terioshkola.org.ua/ua/li brary/udc.htm • Онлайн-

довідники УДК: http://teacode.com/online/udc/ • Розшифровка 

формул УДК: http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx 

6. Загальнодоступна група у Фейсбуці: Універсальна десяткова 

класифікація (УДК) в Україні: https://www.facebook.com/gro 

ups/1810154329247023/? pnref=stor 

 

 

 

Бібліотека вищого навчального закладу в системі освітніх та 

наукових комунікацій 

 

Тетяна Омельченко,  

завідуюча відділом інформаційних технологій  

та комп’ютерного забезпечення бібліотеки  

Центральноукраїнського державного  

педагогічного університету ім. В. Винниченка  
 

Сучасний етап розвитку суспільства визначається процесами 

глобалізації та переходом до інформатизації соціальних інституцій та 

процесів, пов’язаних з динамічним збільшенням обсягів електронної 

інформації, формуванням метатекстового простору інформаційних 

систем та поширенням знань. На шляху до інформаційного суспільства 

вельми актуальною стає комунікативна перспектива бібліотек вищого 

навчального закладу як важливих складових наукової комунікації. 

Відповідно до цього, інноваційний розвиток бібліотек вищих 

навчальних закладів характеризується змінами основних пріоритетів їх 

діяльності, а саме: зростає роль інформаційно-аналітичної діяльності. 

Значний вплив на становлення інформаційно-аналітичної діяльності має 

такий чинник, як трансформація бібліотек, які з центрів нагромадження, 

http://www.ukrbook.net/S_UDC.pdf
http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx
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опрацювання, зберігання та використання творів друку 

трансформуються в кумуляційні центри опрацювання та суспільного 

використання всіх ресурсів й основних потоків інформації. Поняття 

«бібліотечний фонд» трансформується у більш конструктивне – 

«інформаційні ресурси», яке відповідає сучасним запитам бібліотеки. 

Ця проблематика є предметом досліджень, які ґрунтуються на 

теорії соціальних комунікацій. Особливості комунікаційної діяльності 

бібліотек у сучасному інформаційному суспільстві та проблеми 

перебудови бібліотеки під впливом інформатизації піднімають: В. М. 

Горовий [2-3], В. О. Ільганаєва [4], В. В. Різун [7], Г. В. Шемаєва [9]. 

До проблем розробки теоретичних аспектів наукової комунікації як 

процесу формування, обробки та поширення знань, що здійснюють 

бібліотеки, у науковців спостерігається неабиякий інтерес. Визначити 

місце бібліотеки у системі наукової комунікації допомогли праці Є. 

Шапіро, в яких вчений проаналізував початковий період впровадження 

теоретичних розробок системи наукових комунікацій у практику 

бібліотек, їх спрямованість на перспективні тенденції розвитку науки 

[5]. 

Дж. Бледжен вважав основною функцією бібліотеки «…активну 

організацію комунікації, що дає можливість плідно користуватися 

ідеями, які циркулюють всіма її каналами» [6]. 

Процеси наукової комунікації аналізують використовуючи різні 

моделі, визначальними є засоби, учасники і функції. 

У моделі П. Хіллза процес наукової комунікації є взаємодія шести 

компонентів: вченого; наукового співтовариства; видавця; 

інформаційного продукту; бібліотечного працівника; нові комунікаційні 

технології. У цій моделі вчений як виробляє, так і споживає наукову 

інформацію; наукове співтовариство забезпечує структуру, що збирає 

вчених разом, і допомагає розповсюджувати інформацію та ефективно 

здійснювати комунікацію; видавець є агентом поширення 

інформаційного продукту, тобто він і сам може бути вченим, науковим 

співтовариством чи комерційною організацією; бібліотечний працівник 

є посередником між вченим як споживачем та інформацією. Відповідно, 

бібліотека є комунікаційним каналом, що забезпечує рух інформації у 

часі і просторі [8]. 

Про особливості комунікативної діяльності бібліотек ВНЗ йдеться 

у публікації І. Беззуб, яка наголошує, що комунікаційна діяльність 

університетських бібліотек повинна бути направлена на створення 

комфортного середовища для споживачів інформації; розвиток 
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внутрішніх та зовнішніх зв’язків, каналів та засобів міжособистісної 

комунікації й обміну знаннями [1]. 

Перспективи та основні шляхи розвитку українського суспільства в 

умовах посилення глобалізаційних впливів на інформаційному етапі 

розвитку суспільства розглядає у монографії В. М. Горовий [3]. 

Науковець підкреслює, що бібліотека сприяє формуванню 

інформаційного середовища, яке впливає на проведення наукових 

досліджень, організацію науки, підготовку наукових кадрів, а 

найголовніше, що сприяє включенню результатів наукових досліджень 

у систему наукових комунікацій через формування інформаційної бази 

українського суспільства. 

В епоху розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотека 

університету відіграє важливу роль для ефективного здійснення 

наукової комунікації. Саме на бібліотеку покладено завдання 

формування електронних інформаційних ресурсів наукових знань та 

забезпечення доступу до них. 

Ефективним засобом наукової комунікації вчених ВНЗ є 

формування електронного архіву публікацій науковців, тобто створення 

та популяризація інституційного репозитарію, який дає змогу: 

 представити інтелектуальний продукт науковця університету на 

умовах довготривалого зберігання; 

 отримати всі переваги публікацій в електронному виданні; 

 інтегрувати наукові дослідження інституції у світовий 

інформаційний простір. 

Інституційний депозитарій eKSPUIR містить наукові публікації 

вчених університету з 2000 по 2017 рр. й налічує більше 2,5 тисяч 

видань. 

Інтегрувати наукові публікації у світовий інформаційно-науковий 

простір сприяє реєстрації у директоріях, харвестерах, реєстрах 

депозитаріїв та пошукових системах наукової інформації.  

Статистичні дані, зібрані за поточний 2017 рік, дозволяють 

констатувати факт, що користувачами депозитарію є науковці з усього 

світу. Найбільше користувачів, звісно з України, але сеанси здійснено з 

Німеччини, Нідерландів, США, Канади, Росії, Польщі, Великобританії 

та інших країн. 

Говорити про високу ефективність та результативність діяльності 

ВНЗ в цілому можна за наявності в науково-освітніх організаціях 

вчених, які мають високий індекс цитування. Це прийнятий у науковому 
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світі показник «значущості» праць вченого, який є числом посилань на 

публікації вченого в реферованих наукових періодичних виданнях. 

Спеціалізованими інструментами оцінки публікаційної активності є 

міжнародні мультидисциплінарні наукометричні бази даних: Web of 

Science і Scopus.  

Відповідно до наказу МОН України № 1286 від 19.09.2017 р. «Про 

надання доступу вищим навчальним закладам і науковим установам, що 

знаходяться у сфері управління МОН України, до електронних наукових 

баз даних» з метою забезпечення інтеграції української науки в 

європейський і світовий дослідницький простір відкрито доступ до 

наукометричних реферативних баз даних: Web of Science і Scopus. 

Згідно конкурсного відбору ЦДПУ ім. В. Винниченка отримав 

доступ Web of Science (WoS) – платформа, на якій розміщені бази 

даних. Вона є наукометрична, міжнародна, реферативна, 

мультидисциплінарна, що розповсюджується за передплатою. 

У 1665 році з’явились наукові журнали. Кожного року їх кількість 

збільшувалась і на сьогоднішній день їх понад 100 тисяч. Науковець 

немає змоги перечитати таку кількість журналів, а WoS відбирає 

найкращі та предметизує за різними галузями знань. Платформа налічує 

біля 18 000 журналів за всіма галузями знань. 

Першим етапом до створення БД WoS є 1960 рік, коли Юджин 

Гарфілд заснував фірму Інститут наукової інформації. Ця установа 

відбирала наукові видання і описувала їх. У 1964 році вийшов перший 

Індекс наукового цитування. Це книги, в яких містилась інформація про 

публікації в журналах та про тих, хто цитував ці публікації. У 1980 році 

Індекс наукового цитування почав виходити на СД дисках. У 1992 році 

Інститут наукової інформації став частиною компанії Thomson 

Scientific, а згодом компанії Thomson Reuts. 

З 1997 року Три індекси наукового цитування: індекс цитування 

(ІЦ) з природничих і технічних наук, ІЦ з суспільних наук, ІЦ для 

гуманітарних наук об’єднались на одній платформі, яка отримала назву 

WoS. 

На початку 2017 року Інститут інтелектуальної власності 

відокремився і створив нову фірму, яка має назву Clarivate Analytics. 

Головна з баз даних платформи є WoS Core Collection, яка містить 

такі БД: 

• Science Citation Index Expanded (SCIE) (1970-по теперешній час) - 

покажчик наукових журналів з природничих та технічних наук. 

Проіндексовано 8300 журналів з 150 наукових дисциплін. 
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• Social Sciences Citation Index (SSCI) (1970-по теперешній час) - 

покажчик журналів із суспільних наук. Проіндексовано 2900 журналів з 

50 дисциплін. Також проіндексовано окремі публікації, що стосуються 

даної теми з понад 3500 кращих природничих і технічних видань світу. 

• Arts & Humanities Citation Index (AHCI) (1975-по теперешній час) - 

покажчик видань з мистецтва і гуманітарних наук. Проіндексовано 

понад 1600 провідних журналів. Також містить окремі статті, що 

стосуються даної теми з більш ніж 6000 видань, у тому числі соціології. 

Імпакт фактор не розраховується для видань, які включено до 

гуманітарної сфери. 

• Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI) (1990-по 

теперешній час) - покажчик матеріалів конференцій з природничих, 

технічних наук. 

• Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities 

(CPCI) (1990-по теперешній час) - покажчик матеріалів конференцій з 

суспільних і гуманітарних наук. 

• Book Citation Index– Science (BkCI) (2005-по теперешній час) - 

покажчик наукових книг з природничих і технічних наук. 

• Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BkCI) (2005-по 

теперешній час) - покажчик наукових книг з суспільних і гуманітарних 

наук. 

• Emerging Sources Citation Index (ESCI) (2015-по теперешній час) - 

мультидисциплінарний покажчик наукових видань, які поки не мають 

достатньо високого рівня міжнародного цитування. Для журналів у 

цьому індексі імпакт фактор не розраховуватиметься. Згодом видання 

проходитимуть повторну перевірку і, за позитивної оцінки, 

включатимуться до одного з трьох ключових покажчиків: SCIE, SSCI 

або AHCI (з розрахунком імпакт фактора для проіндексованих у перших 

двох). Усі видання, що подаються на розгляд для індексації до основних 

індексів ESCI, SSCI, AHCI, можуть спочатку бути включені в ESCI. 

Також на платформі є кілька БД додаткових, як правило вони 

належать до певної тематики. Для нашої організації відкрито доступ до 

Мідлайн – БД з медичних і біологічних наук та Дювент Інновейшенс 

Індекс – БД патентної інформації. 

З 2009 року додано кілька індексів регіонального цитування, а 

саме: 

 Китайський ІЦ 

 Корейський ІЦ 

 Латиноамериканський ІЦ 
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 Російський ІНЦ 

Це колекції журналів певними мовами. 

Відмінністю БД є те, що відбувається постійний моніторинг якості 

публікацій: спочатку експертна комісія ретельно відбирає журнали для 

включення в БД, в процесі постійно ведеться моніторинг, в результаті 

якого журнали з низьким рівнем наукових цитувань, через картелі 

цитувань або недоброчесні практики журнал виключають з БД. Таким 

чином відбувається постійне оновлення платформи. 

Бібліотека як комунікаційний канал у системі наукових 

комунікацій повинна надавати вченим ВНЗ доступ до світових джерел 

наукової інформації, а також сприяти представленню власних 

результатів у перевірених журналах для того, щоб будувати 

конкурентоспроможне на світовому рівні українське наукове 

співтовариство. 
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Квест в бібліотеці: цікаво, пізнавально, інтерактивно 

(з досвіду роботи відділу документів з економічних,  

технічних  та природничих наук) 

Аліна Осокіна, 

                                                                завідуюча відділом документів з економічних,  

                                             технічних та природничих наук ОУНБ ім.Д.Чижевського 

 

Реалії сучасного життя неминуче відбиваються на роботі 

бібліотек. За останні роки значно поширились і збагатились творчі 

аспекти діяльності публічних бібліотек, виділяються нові перспективні 

напрямки в обслуговуванні користувачів та популяризації літератури, 

розробляються нетрадиційні види додаткових послуг, змінюється 

ресурсний потенціал бібліотек. 

Найпершим завданням бібліотек завжди було популяризація 

книги і читання. На жаль, сьогодні в бібліотеках України, як і в інших 

країнах світу, спостерігається зниження інтересу до читання. 

Впровадження в практичну діяльність поруч з традиційними 

інноваційних форм масової роботи – запорука успіху, запорука 

більшого залучення до бібліотеки нових користувачів.  

На сьогодні форми масової роботи в бібліотеках зазнали значної 

трансформації. Крім традиційних методів, з`являються нові, невідомі 

раніше або відомі, але модернізовані, завдяки яким у користувачів 

змінюється ставлення до бібліотеки як життєво необхідної для 

навчання, дозвілля і розвитку інституції. 
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Справити враження на сучасного читача, зробити бібліотеку 

яскравою, показати нестандартний зміст і форму, внести ауру новизни – 

завдання не з легких. Зміни, які відбуваються навкруги, потребують 

нових рекламних рішень, нових підходів, нового стилю та діалогу. 

Оновлюються і модифікуються традиційні форми бібліотечної роботи, 

здійснюється пошук інноваційних форм. 

Як залучити сучасну молодь до читання? Якими способами і 

засобами домогтися того, щоб похід до бібліотеки був приємним і став 

звичною справою? 

Бібліотекарі постійно шукають способи залучення користувачів. 

Сьогодні поряд з цифровими офлайновими і онлайновими, рольовими 

та настільними іграми в бібліотеках широкий розвиток отримали «живі» 

ігри і квести. 

Отже, що ж таке квести? Навіщо вони потрібні? Як їх проводити в 

бібліотеці? 

Квест (від англійського guest – «пошук»), різновид активних 

інтелектуально-логічних ігор, синонім активного відпочинку. Сьогодні 

квест вважають головним конкурентом комп’ютерних ігор у боротьбі за 

час молоді. Це ігрова форма групового виконання завдань, яка має 

чимало позитивних моментів.  

 Мета гри – «розшифрувати» певне місце на обумовленій 

території, виконати на цьому місці певні дії або одержати підказку 

(інструкцію, код) до виконання наступного завдання. Наприклад, у 

тексті записки, знайденої у певній схованці, може бути «зашифровано» 

назву книги чи предмету інтер’єру, поблизу яких заховано наступний 

«орієнтир». У такому «зашифрованому» місці гравці знаходять іншу 

записку-підказку, після чого розшуки продовжуються. Таким чином, 

квест – це відгадування непростих і несподіваних загадок або завдань з 

наступним виконанням загаданого, екстремально-інтелектуальна гра. 

Ця захоплива драйвова гра передбачає застосування як фізичних (гравці 

постіно в русі), так і розумових зусиль, знань, кмітливості, 

артистичності, виявленні командного духу. 

Навіщо ж потрібно проведення квестів у бібліотеці?  

Бібліоквест - активна форма масової роботи, в якій закладена 

модель розвитку навичок інформаційної діяльності, а також формування 

позитивного емоційного ставлення до процесу читання. 

У молодіжному середовищі популярні ігри живої дії, однією з 

різновидів яких є живі квести. 
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Переваги живого квесту в бібліотеці: 

- дозволяє краще познайомитися з бібліотекою, її відділами, фондами, 

послугами, так як сценарій прив'язаний до будівлі або території 

бібліотеки; 

- інтелектуальні етапи дозволяють згадати письменників, їхні твори, 

розвинути ерудицію і проявити винахідливість. 

В цьому році відділом документів з економічних, технічних та 

природничих наук було розроблені квести для молодіжної аудиторії: 

квест-екскурсія бібліотекою «Знайомство з бібліотекою» та екоквест 

«Дивосвіт природи» (останній був розроблений на замовлення вчителів 

загальноосвітніх шкіл міста).  

Мета цих квестів - привернути увагу молоді до бібліотеки; 

популяризувати бібліотеку як місце цікавого, змістовного дозвілля; 

підвищити пізнавальну активність  читачів за допомогою гри. 

Квест «Знайомство з бібліотекою» розпочався екскурсією по 

бібліотеці. Після чого учасники гри розділилися на дві команди для 

виконання завдань у супроводі координаторів (бібліотекарів). Основне 

завдання квесту – скласти і прочитати відомий вислів про книгу  

італійського поета і гуманіста Франческо Петрарки, який був поділений 

на 10 частин: по 5  частин кожній команді. Щоб отримати 5 частин 

вислову, команди мали пройти всі локації, на кожній з яких виконували 

різноманітні  завдання. За правильне виконання – отримували або 

частину вислову, або підказку, куди рухатись далі. Якщо команда не 

знала відповіді чи відповідала неправильно, у неї була можливість 

«купити» підказку, виконавши творче завдання: розказати  вірш чи 

 уривок з твору; заспівати куплет улюбленої пісні; станцювати тощо. 

Кінцева мета квесту – скласти вислів в цілому. 

Кожна команда пішла по своєму маршруту виконувати 

різноманітні та цікаві завдання, пов’язані з книгою. Наприклад: 

- за допомогою ключа до шифру відгадати назву книги; 

- ребус, розгадавши  який, узнаєш назву відділу, де буде 

наступна зупинка; 

- пошук чорної скрині, в якій знаходиться шуканий предмет 

тощо. 

Справитися з цими та іншими завданнями командам допомагали 

книги, в яких можна було знайти підказку. 

Були й інші завдання. Так, у відділі краєзнавства – необхідно було 

дати відповідь на питання: «В якому населеному пункті нашої області 
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щороку восени відбувається театралізоване свято?  Назвіть, яке саме 

свято та вкажіть населений пункт»; у відділі обслуговування 

користувачів – дати відповідь на питання: «Яка книга знає про все і в 

якому відділі бібліотеки найбільше цих видань?»; в інформаційно-

бібліографічному відділі – назвати ім‘я німецького вченого-зоолога, 

мандрівника, автора знаменитої  науково-популярної роботи  «Життя 

тварин» та знайти цю книгу в алфавітному або електронному каталозі, 

виписати  шифр книги та звернутися до відділу, в якому можна її 

отримати. 

Учасники гри-квесту «Дивосвіт природи» розгадували складні 

інтелектуальні завдання і головоломки, відгадували загадки про 

рослинний і тваринний світ, збирали пазли, просуваючись за 

маршрутним листом від однієї екологічної станції до іншої. За успішне 

виконання завдань на кожній станції гри учасники отримували бали. 

Так, на станції «Відгадайка» для учасників квесту було зроблено 

дві зупинки «Парфумер» та «Агроном», які містили наступні завдання:   

- на зупинці «Парфумер» у мішечках знаходилися різні трави, 

назви яких треба було відгадати за ароматом із зав’язаними 

очима; 

- на зупинці «Агроном» теж у мішечках містилися  різні крупи, 

назви яких потрібно було відгадати на дотик. 

На станції «Світ рослин» перед квесторами на столі були 

розкладені листочки різних рослин (дерев, кущів). Щоб відгадати їх 

назви, учасникам гри допомогла книжкова виставка відповідної 

тематики до завдання.  

Квести пройшли жваво, цікаво, завдання виконувалися з азартом та 

запалом. Учасники гри просто «літали» сходами, випереджаючи один 

одного, бо кожній команді хотілося якнайшвидше виконати завдання і 

прийти до фінішу першими.  

 Тож квести, проведені бібліотекарями, дозволяють організувати 

дозвілля молоді та залучити її в бібліотеку. Дана ігрова форма в сфері 

розваг міста дуже популярна, але плата за участь досить висока, тоді як 

всі бібліотечні заходи безкоштовні. Крім того, бібліотека як культурно-

просвітницький центр отримує можливість не тільки розвинути у своїх 

користувачів інформаційні, читацькі і загальнокультурні компетенції, а 

й стимулювати читацьку активність молоді, адже в залежності від 

форми, сценарію і сюжету квест дозволяє інтегрувати весь спектр 

бібліотечних послуг та можливостей. 



54 

 

Партнерська робота ОУНБ ім. Д.І. Чижевського 

з волонтерами Корпусу Миру США  

Оксана Сєргєєва,  

завідуюча відділом 

документів іноземними 

мовами  

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського 

 

     Упродовж вже 17 років відділ документів іноземними мовами тісно 

співпрацює з волонтерами Корпусу Миру США. Чи потрібно це 

бібліотеці,  біліотекарям або громаді? Вважаю, що так! 

     Починали ми співпрацю в 2000 році з жіночого розмовного клубу, 

який працював один раз на тиждень.  

     Що ж маємо на сьогоднішній день? 

     Завдяки партнерським стосункам з волонтерами Корпусу миру в 

нашому місті, Філіпом Роффманом, Робертом Поллардом, Жасмін 

Лафрадес, Адамом Нікотера, Майклом Рені та іншими, ми мали і маємо 

прекрасні клуби: Conversational English Club/Розмовний клуб 

англійської мови, American English, Slang and Culture Film 

Club/Перегляд і обговорення фільмів англійською, English with Phill & 

Robert/ Англійська з Філом та Робертом - гурток англійської мови для 

початківців, Reading Club/Літературний клуб, English on 

Weekend/Англійська вихідного дня та інші. Така робота наших 

волонтерів має неабияку популярність в громаді. Основною метою 

клубів є вдосконалення знання англійської мови, сприяння кращому 

взаєморозумінню американців та українців. 

     У нашому відділі два роки (2010-2012) відпрацювала волонтер 

Корпусу миру США - Карін Джонс. Карін опікувалася роботою ІРЦ 

"Вікно в Америку", вела блог центру http://kirovogradwoa.wordpress.com/ 

та сторінку на фейсбуці http://www.facebook.com/pages/Kirovohrad-

Window-on-America-Center/. Крім цього вона підготувала низку 

віртуальних уроків-презентацій з "Країнознавства США", які розміщені 

на сайті бібліотеки.  

Велику роботу пані Карін провела з популяризації та навчання 

роботі з повнотекстовими базами даних Віртуальної бібліотеки 

Міжнародної Інформаційної Служби Державного Департаменту США 

(eLibraryUSA). Вона розробила і проводила навчальні тренінги 

"Предметно-орієнтовані повнотекстові бази даних іноземними мовами". 

http://www.facebook.com/pages/Kirovohrad-Window-on-America-Center/
http://www.facebook.com/pages/Kirovohrad-Window-on-America-Center/
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     Завдяки зусиллям Карін Джонс і робочої групи бібліотекарів ми 

отримали грант та реалізували проект, який назвали “Доторкнись до 

світу в бібліотеці”/ “At the library you can touch the world”. Цей проект 

було спрямовано на відкриття навчально-інформаційного Майданчика 

для людей з вадами зору, який отримав назву "ІнтерСвіт". 

     Проект мав на меті: 

 організацію та діяльність спеціалізованого комп’ютерного центру, 

обладнаного 2 спеціалізованими комп’ютерами для 

обслуговування користувачів з вадами зору на базі відділу 

міського абонемента; 

 навчання 30 бібліотекарів роботі з адаптативними комп’ютерними 

програмами, з якими працюють, безпосередньо люди з вадами 

зору; 

 проведення спеціалізованого тренінгу (по роботі з комп'ютерною 

та спеціалізованою технікою) із залученням тифлопедагога для 

людей з вадами зору; 

 проведення 2 психологічних тренінгів по роботі з користувачами з 

обмеженими можливостями для бібліотекарів, які безпосередньо 

будуть працювати у цьому центрі, а також бібліотечних 

працівників загалом; 

 видання посібника «Доторкнись до світу в бібліотеці», до якого 

увійшли інформаційні матеріали про перебіг реалізації проекту та 

історії успіху. 

     Користувачі навчально-інформаційного майданчика “ІнтерСвіт” за 

допомогою консультантів навчаються працювати на комп’ютері, 

здійснюють пошук необхідної інформації в мережі Інтернет, можуть 

працювати з електронним каталогом бібліотеки і прослуховувати 

аудіокниги.(Медіа-фонд налічує майже 1500 дисків, в т. ч. понад 300 - 

аудіокниг). Користувачі також мають змогу ознайомитися з Пам'ятками 

для зрячих і незрячих людей. Щоб користувачам з вадами зору було 

зручно до нас дістатися, партнери по проекту зробили розмітку на 

тротуарі та на сходах бібліотеки.  Майданчик працює в режимі 

бібліотеки, тобто, сім днів на тиждень. Всі послуги надаються 

безкоштовно. Хто ж сьогодні відвідує Майданчик? Це користувачі 

різних соціальних та вікових категорій: маленькі діти й люди похилого 

віку, студенти й викладачі. Всі, хто мають певні проблеми з зором. Наші 

відвідувачі здійснюють пошук в мережі Інтернет, користуються 
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електронним каталогом, створюють документи, знайомляться з 

аудіокнигами. Грантовну підтримку ми отримали в рамках Програми 

Підтримки Малих Проектів (SPA) та Агенства США з Міжнародного 

Розвитку (USAID). 

     Пані Джонс організувала, разом з національною програмою 

“ВІЛ/СНІД”, проведення дводенного тренінгу “Запобігання ВІЛ 

/СНІДу” для вчителів, соціальних педагогів та шкільних психологів. За 

мету було поставлено надання теоретичних і практичних знань, які 

знадобляться в роботі із школярами та підлітками. 

     І ще один важливий проект ми отримали завдяки саме пані Карін 

Джонс – це міні-грант на проведення гарячої води в приміщенні нашої 

бібліотеки. Було облаштовано гарячою водою 3 приміщення, і таким 

чином, було створено комфортне середовище для роботи співробітників 

та користувачів бібліотеки. 

       З червня цього року ми знову маємо свого власного волонтера 

Корпусу Миру США, яка буде працювати в нашому відділі наступні два 

роки. Звати її Гейл Нілі. Її робота спрямована на поліпшення знань 

англійської мови громади міста, а також на роботу з молоддю і розвиток 

громадянського суспільства. Термін перебування волонтерів у країні 

становить два роки, протягом яких вони проходять інтенсивну 

українську або російську мовну практику. Бібліотека як основна 

організація пропонує близько трьох партнерських організацій, з якими 

потенційно міг би співпрацювати доброволець. Коло партнерських 

організацій з часом може змінюватися в залежності від проектів, які 

доброволець буде реалізовувати в громаді. Далі окреслю основні віхи 

нашої співпраці, можливо рутинні, але з цього і складається наша 

щоденна робота, а до того - підготовча. Отже:  

- разом з партнерськими організаціями ми повинні забезпечити 

волонтера відповідним робочим навантаженням в межах 40 годинного 

робочого тижня; 

- забезпечити належний рівень співпраці працівників нашої 

бібліотеки та волонтера задля успішної реалізації спільних проектів;  

- забезпечити волонтеру робоче місце; 

- надати волонтерові доступ до наявних ресурсів бібліотеки з метою 

сприяння кращій реалізації майбутніх проектів; 

- визначити з кола співробітників контактну особу – партнера 

волонтера, яка, зокрема, буде відповідати за контакти з Корпусом Миру. 

Бажано щоб ця людина володіла англійською мовою в тій чи іншій мірі. 
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Обов’язки такого партнера наведені нижче; 

- допомагати волонтеру знайти перекладача, у разі необхідності, 

або, власне, самим бути перекладачами;  

- забезпечити можливість користування телефонним зв’язком на 

робочому місці - місцевим та міжміським в межах України для зв’язку з 

офісом Корпусу Миру; 

- допомогти знайти волонтеру приймаючу родину на перших 

півроку перебування в Кропивницькому, а потім безпечне житло з 

умовами, яке відповідатиме ”Мінімальним вимогам до житла 

Добровольців Корпусу Миру”. Власне, зараз це наше нагальне завдання; 

- забезпечити реєстрацію волонтера за місцем тимчасового 

проживання у відповідності до українського законодавства; 

- у разі необхідності сприяти у вирішенні побутових питань. 

На контактну особу від основної організації, тобто на нас, покладаються 

наступні обов’язки: 

- бути контактною особою у зв’язках з Корпусом Миру для 

обговорення робочих питань щодо співпраці з волонтером; 

- познайомити волонтера з членами колективу організації; 

- познайомити волонтера з партнерськими організаціями в громаді. 

- бути готовим відповідати на питання стосовно тонкощів роботи чи 

нюансів життя громади. 

Гейл, в свою чергу, коментує свою роботу як волонтер Корпусу 

Миру таким чином: "Брати участь в цьому проекті – це дуже гарний 

шанс. Приїзд до України – це справді значна подія в моєму житті.  Я 

ніколи не була в інших країнах. Я відчуваю, що я в хороших руках. 

Сподіваюся, нам разом вдасться зробити багато успішних проектів задля 

користі, тепер уже, і моєї громади". 

Не все складається просто. На сьогодні ми маємо лише одну 

партнерську організацію. Це обласна бібліотека для юнацтва. В нашій 

бібліотеці Гейл опікується мовними клубами, має свій власний клуб, 

який з успішно проводить по віторках, активно відпрацювала разом з 

нами літню дитячу програму, знову  таки влітку започаткувала і провела 

низку майстер-класів для дівчат 14-15 років з плетіння без шпиць і таке 

інше. Сьогодні команда бібліотекарів разом з Гейл працюємо над двома 

великими проектами і маємо надію, що вони будуть успішними. 

Про подальші наші успіхи, новини та виклики читайте в соц-

мережах та на сайті бібліотеки.   
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Інформатизація сільських бібліотек: 

стан та перспективи розвитку 

Любов Циганкова,  

                                                                           завідувач науково -методичним відділом  

                                                                                                   ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Сьогодні в діяльності бібліотек відбуваються серйозні зміни, 

пов’язані з розширенням їх функцій та спектру послуг, підвищенням 

ролі в житті суспільства. 

  Держава приділяє певну увагу розвитку бібліотечної галузі. 

Розпорядженням Кабміну України від 23.03.2016 року № 219 

затверджена Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 

року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку 

України», над реалізацією якої зараз працюють бібліотеки нашої 

області. 

  На обласному рівні влада опікується питаннями інформатизації 

галузей економіки, освіти, науки, культури. 

  Сприятиме поліпшенню стану справ в економічному і 

соціальному розвитку області, у т.ч. і вирішенню питання 

інформатизації, Стратегія розвитку Кіровоградської області на період до 

2020 року, затверджена рішенням сесії Кіровоградської обласної ради 

від 27 березня 2015 року № 716, а також Програма економічного і 

соціального розвитку на 2017 рік, в якій знайшла своє відображення 

проблема розвитку інформатизації, що затверджена Рішенням сесії 

обласної ради від 23 грудня 2016 року № 196.      

  Стратегія стала підґрунтям для формування Програми 

інформатизації Кіровоградської області «Електронна Кіровоградщина» 

на 2017-2019 роки, яка затверджена рішенням Кіровоградської обласної 

ради від 19 травня 2017 року № 284. 

  Програма інформатизації Кіровоградської області «Електронна 

Кіровоградщина» на 2017-2019 роки формується як складова частина 

Національної програми інформатизації України. Програмою 

передбачено запровадження комп’ютерних технологій у бібліотеках та 

інших закладах культури, що сприятиме забезпеченню повного і 

постійного доступу населення до надбань культури; переведення в 

електронну форму національних надбань у сфері культури та мистецтва. 

 Керівник програми - заступник голови облдержадміністрації Андрій 

Коломійцев, науковий керівник програми - начальник Кіровоградської 
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льотної академії Національного авіаційного університету Сергій 

Неділько. 

Ресурсне забезпечення Програми інформатизації Кіровоградської 

області «Електронна Кіровоградщина» на 2017-2019 роки:  

Обсяги фінансування на 2017 рік - 5,95 млн. грн., в т.ч. кошти 

обласного бюджету - 4,0 млн. грн., місцеві бюджети - 1,4 млн. грн., інші 

джерела-0,55 млн. грн. Обсяги та джерела фінансування Програми 

уточнюються щороку під час затвердження або внесення змін до 

державного та місцевих бюджетів на відповідний рік. Обсяги 

фінансування на 3 наступні роки 8,45 млн. грн., у т.ч. кошти обласного 

бюджету - 4,0 млн. грн. 

Очікуваними результатами від реалізації Програми стане 

створення надійної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури 

на основі сучасних технологій швидкісної передачі даних на території 

Кіровоградської області з метою надання можливості отримання 

доступу до електронних сервісів, таких як: електронна пошта, 

електронний документообіг, система надання адміністративних послуг. 

Розвиток послуг і ресурсів бібліотек неможливий без надання 

доступу до електронних документів, використання мережевих ресурсів. 

В області продовжується модернізація мережі бібліотек шляхом їх 

оснащення сучасною комп’ютерною технікою та Інтернет-зв’язком. 

Мережа бібліотек області нараховує 574 заклади, з них 463 – 

сільських. 210 закладів (37 %) мають комп’ютерну техніку, у т. ч. 120 

закладів, або 26 % – сільських.  

У жовтні 2016 року відбувся обласний Форум бібліотечних 

працівників Кіровоградщини. Учасники Форуму звернулись до органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування з проханням передбачити 

при формуванні проекту бюджету на 2017 рік видатки на придбання 

комп’ютерної техніки та підключення до мережі Інтернет. 

У минулому році бібліотеки 17 регіонів області отримали 

комп’ютерне обладнання, передане сільськими радами або придбане за 

бюджетні, спонсорські кошти. До мережі Інтернету підключили 11 

бібліотек області: у Добровеличківському, Маловисківському, 

Новоархангельському, Новоукраїнському, Олександрівському, 

Олексндрійському, Петрівському районах.  

Щорічно зростає кількість бібліотек, які мають комп’ютери. 

За 9 місяців поточного року техніку отримали сільські бібліотеки 

7 районів, а саме: Кіровоградського, Долинського, Маловисківського, 



60 

 

Маловисківської ОТГ, Новоархангельського, Олександрівського, 

Олександрійського районів. До мережі Інтернет підключили  бібліотеки 

лише у 5 районах: Маловисківському, Новоархангельському, 

Олександрівському, Новомиргородському, Новоукраїнській ОТГ. 

Поступово збільшується кількість сільських бібліотек, які мають 

комп’ютери. Найбільше оснащені технікою бібліотеки: у Долинському 

(86%), Олександрівському (63%), Маловисківському (50%), 

Добровеличківському (48%), Новомиргородському (44%), 

Олександрійському (42%,) Новоукраїнському (35%). Новоукраїнській 

ОТГ (75%). Середній відсоток забезпеченості технікою по районах - 

31%; по області - 36%. 

Надання сучасних послуг з використанням ресурсів Інтернет 

найбільше забезпечують бібліотеки наступних районів: 

Олександрівського - 56%, Маловисківського -50%, Долинського - 

43%, Олександрійського - 42%, Добровеличківського - 28%. Середній 

відсоток по районах - 22%; по області – 27%. 

Таким чином, станом на 1.11.2017 року комп’ютерну техніку має 

221 бібліотека (38%), з них 130 (28%) сільських бібліотек.  

Доступ до мережі Інтернет забезпечують 164 публічних 

бібліотеки  (29 %), у т.ч. 77 (17%) - сільських. 

Шановні колеги! В області є ще резерв -32 бібліотеки регіонів 

області мають техніку, але до мережі Інтернет не підключені. На раді 

директорів обласних бібліотек ми з Вами затверджували спільні 

рекомендації щодо створення 1 сучасної бібліотеки у регіоні. Тому, я 

вважаю, що необхідно ще раз проаналізувати стан та знайти 

можливості, щоб підключити бібліотеки з наявною технікою до 

Інтернет з метою надання сучасних послуг місцевим громадам.  

Комунальний заклад «ОУНБ ім. Д. Чижевського» з метою 

визначення стану готовності сільських бібліотек до інформатизації, 

зібрання об’єктивної інформації та даних щодо сучасного стану 

сільських бібліотек Кіровоградщини, де відсутній доступ до мережі 

Інтернет, провів обласне соціологічне дослідження «Інформатизація 

сільських бібліотек: перспективи розвитку».  

В ході дослідження вивчали матеріально-технічну базу, джерела 

фінансування, фізичну та моральну готовність сільських бібліотек до 

запровадження інформаційних технологій, наявність Інтернет - 

провайдерів. У дослідженні взяла участь 391 сільська бібліотека, 

матеріально-технічна база яких знаходиться на низькому рівні: лише 
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5,3% сільських бібліотек розташовані в окремих приміщеннях, 8,4% 

потребують капітальних ремонтів; 48,1% - косметичного; 66% - 

модернізації мережі електропостачання, 53% - обладнані засобами 

протипожежної охорони.  

У Кіровоградській області дуже повільно йде процес 

інформатизації, особливо у сільській місцевості. Дослідження показало, 

що в селах до мережі Інтернет підключені в основному сільські ради, 

школи, приватний сектор і дуже мало бібліотек. На жаль, переважна 

більшість сільських рад не виділяють кошти на придбання 

комп’ютерної техніки для бібліотек та на підключення їх до мережі 

Інтернет. Керівники на місцях не розуміють значення бібліотеки для 

життя місцевої громади як інформаційного центру.  

До справи інформатизації потрібно залучати голів сільських рад, 

депутатів, членів місцевих громад, керівників фермерських господарств. 

Сьогодні бібліотеки області функціонують в процесі здійснення 

адміністративно-територіальної реформи. На території Кіровоградської 

області утворено 8 об’єднаних територіальних громад, а саме: 

Новоукраїнська, Маловисківська, Бобринецька міські, 

Великосеверинівська, Соколівська Кіровоградського району, Ганнівська 

Новоукраїнського району, Великоандрусівська Світловодського району, 

Приютівська Олександрійського - сільські. 29 жовтня 2017 року 

відбулись вибори у Катеринівській, Первозвaнівській сільських ОТГ 

Кіровоградського району, Компaніївській ОТГ, Тишківській сільській, 

Помічнянській міській ОТГ Добровеличківського району, Смолінській 

селищній ОТГ Маловисківського району. Таким чином на кінець року 

буде створено 14 ОТГ. Тому, представникам секторів культури ОТГ при 

розробці Стратегії розвитку ОТГ необхідно приділити увагу 

інформатизації галузі «культура», в т.ч. бібліотек, які знаходяться на 

даній території. 

За Стратегією розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 

року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку 

України» стратегічним напрямком визначено модернізацію 

матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної 

інфраструктури бібліотек. 

Реалізація Стратегії має План дій. Відповідно до 

Середньострокових  дій у 2018 - 2020 роках передбачається прийняти і 

розпочати реалізацію програм з модернізації матеріально-технічної бази 

та інформатизації бібліотек; створення Національної електронної 
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бібліотеки України. 

Виконання вищезазначених програм сприятиме модернізації 

бібліотек, 100% підключенню їх до мережі Інтернет, запровадженню та 

наданню сучасних послуг, що значно підвищить якість життя, 

забезпечить рівний доступ до інформації, знань і культурного надбання 

жителям місцевих громад. 

 

 

 

Обласний конкурс бібліотек «Мандруємо рідним 

краєм» (підсумки) 

Сучасний формат діяльності бібліотек у краєзнавчій роботі 

передбачає вивчення та популяризацію історичного минулого, духовної 

і культурної спадщини рідного краю, поширення краєзнавчої інформації 

серед громадян. То ж  ОУНБ ім.Д.І.Чижевського був оголошений 

обласний конкурс бібліотек на кращу віртуальну екскурсію 

«Мандруємо рідним краєм», який проходив протягом червня-вересня 

2017 року. 

Завдяки конкурсним роботам вдалося  створити цікавий і 

пізнавальний краєзнавчий ресурс, який можна в подальшому 

використати для вивчення і популяризації історії рідного краю.  

До участі в обласному конкурсі долучилися бібліотеки всіх 

регіонів області, в т.ч. бібліотека Новоукраїнської міської ОТГ.  

Найбільшу кількість робіт подали бібліотеки Олександрійського 

району – 6,  Долинського, Новгородківського, міста Олександрії – по 4, 

Новомиргородського, Олександрівського, Онуфріївського та 

Новоукраїнської міської ОТГ - по 3. 

Активно долучились до створення віртуальних екскурсій  

працівники сільських бібліотек. Серед 58 поданих робіт – 26 саме від 

бібліотекарів сільської місцевості.  

Обласний конкурс на кращу віртуальну екскурсію «Мандруємо 

рідним краєм» проводився за номінаціями: «Культурно-пізнавальний 

туризм», «Зелений туризм» та «Відомі земляки». 

Переважну кількість робіт подали на номінацію «Культурно-

пізнавальний туризм» -30, «Відомі земляки» -16, «Зелений туризм» - 12. 

Переможці конкурсу отримали дипломи департаменту культури, 

туризму та культурної спадщини облдержадміністрації: 
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- у номінації «Культурно-пізнавальний туризм» - відео-робота 

«Новоархангельщина - таємнича і неповторна. Краєзнавчий 

туризм», подана колективом Новоархангельської ЦРБ. 

  

- У номінації «Зелений туризм» - відео-робота колективу 

Олександрійської районної бібліотеки ім.Д.І.Чижевського 

«Зелений туризм. Олександрійський район». 

 

- У номінації «Відомі земляки» - робота Аджамської сільської 

бібліотеки №2 Кіровоградського району «На гостини до 

художника. Анатолій Гаврилович Шаповалов». 

 

Заохочувальними призами відзначені: 

У номінації «Культурно-пізнавальний туризм» - відео-екскурсія 

«Я рідний край любов’ю обіймаю» - Голованівська районна бібліотека 

для дорослих ім. С.В.Шеврякова, відеоролик «Олександрія – сучасне 

європейське місто!» - бібліотека-філія №8 Олександрійської міської 

ЦБС. 

У номінації «Відомі земляки» - відеоподорож «Відомі земляки. 

М.В.Смолін» -  Смолінська селищна бібліотека №1 Маловисківського 

району, (автор  Сизранова Наталія Федосіївна, завідуюча бібліотекою). 

У номінації «Зелений туризм» - відеоробота «Туристичними 

шляхами рідного краю» - Благовіщенська центральна районна 

бібліотека, «Робулова криниця» - Панчівська сільська бібліотека 

Новомиргородського району (автор Бринза Оксана Володимирівна, 

завідуюча бібліотекою). 

Журі Конкурсу відзначили відео-роботи в різних номінаціях,  які 

також варті уваги - Гайворонського («Місто над Бугом»), 

Олександрівського («Мандруємо Олександрівкою. Віртуальна 

екскурсія»), Петрівського (фотопрезентація садиби «Country Club), 

Бобринецького («Син степової Бобринеччини». М.К. Смоленчук), міст: 

Знам’янки, («Нащадкам на згадку. В.Є.Шкода»), Олександрії 

(«Антоніна Федорівна Худякова»).  
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РЕФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Про реформування системи публічних бібліотек Кіровоградщини в     

контексті децентралізації  

 

Олена Гаращенко, 

директор КЗ «ОУНБ ім.Д.І.Чижевського», 

Заслужений працівник культури України, 

кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня  

 

В Україні йде адміністративно-територіальна реформа, 

створюються об'єднанні територіальні громади (ОТГ). Відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015р. № 

1159-р «Про затвердження перспективного плану формування територій 

громад Кіровоградської області» створюються ОТГ на території області. 

На території Кіровоградщини утворено 7 об’єднаних 

територіальних громад, а саме: Новоукраїнська, Маловисківська, 

Бобринецька міські, Великосеверинівська, Соколівська 

Кіровоградського району, Ганнівська Новоукраїнського району, 

Великоандрусівська Світловодського району - сільські. Найближчим 

часом відбудуться вибори у Покровській, Первозвaнівській, 

Клинцівській ОТГ Кіровоградського району, Компaніївській ОТГ, 

Тишківській, Гаївській, Федоровській ОТГ Добровеличківського 

району, Смолінській  ОТГ Маловисківського району. 

Найбільш активно процес об’єднання проходить в 

Кіровоградському, Новоукраїнському та Маловисківському районах.  

Дві громади з області, а саме: Маловисківська та Новоукраїнська 

міські ОТГ отримали перемогу у конкурсі Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID). Громади отримають фінансову 

підтримку у процесі децентралізації, що сприятиме розвитку місцевої 

економіки, поліпшенню якості державних послуг для жителів громад. 

Впровадження адміністративної реформи наділяє територіальні 

громади більшими можливостями і правами, більшими ресурсами, дає 

змогу переходити на прямі відносини з державою у фінансових 

питаннях, самостійно, за рахунок власних ресурсів вирішувати питання 

місцевого значення. 

Бібліотека є складовою частиною громади як центр задоволення 

потреб громадян у публічній інформації, як інформаційний посередник 
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між владою та громадою, як центр формування інформаційних мотивів 

для громади, як соціокультурний центр і т.д. 

Відповідно до Закону «Про добровільне об’єднання громадян», 

якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній 

територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до 

об’єднання. Тому важливим при реорганізації бібліотек та формуванні 

нової мережі є дотримання соціальних стандартів у питаннях 

забезпечення прав населення на бібліотечні соціальні послуги, а також 

соціальних і трудових прав бібліотечних працівників. Разом з тим, всі 

рішення ОТГ мають базуватися на основах економічної доцільності та 

соціального ефекту. 

  В області відбулись перші кроки реформи, які торкнулися і 

бібліотек.  

Публічні бібліотеки ОТГ створюються за різними моделями 

організації. 

Рішенням 38 сесії шостого скликання Кіровоградської обласної 

ради від 14 серпня 2015 року № 781 утворено Бобринецьку міську 

ОТГ з центром у м. Бобринець. 

У районі відповідно Дібрівська та Коржівська сільські бібліотеки, 

міські бібліотеки №1 та №2 відійшли до Бобринецької міської ОТГ.  

Рішенням Бобринецької районної ради 8 сесії сьомого скликання 

від 21 грудня 2016 року №171 «Про внесення змін до рішення 33 сесії 

Бобринецької районної ради шостого скликання від 12.12.2014 року 

№497 «Затвердження Переліку базової мережі закладів культури 

Бобринецького району у новій редакції», виведено з мережі бібліотек 

району міську бібліотеку №1, міську бібліотеку №2 та Дібрівську, 

Коржівську сільські бібліотеки, що входять до складу Бобринецької 

ОТГ. 

Роботу цих закладів забезпечують 5 бібліотечних працівників, з 

них 5осіб - з базовою вищою освітою, в т.ч. 3 особи мають базову вищу 

бібліотечну освіту. Сільські бібліотекарі працюють в режимі неповного 

робочого дня: на 0,75-3 працівники, на 0,25-2 працівники. 

Кожна бібліотека в середньому отримувала по 1 назві періодичних 

видань. 

На передплату періодичних видань на 2017 рік бюджетні кошти не 

виділялись. Річна передплата зроблена на 442 грн. за спонсорські 

кошти.  

На 2017 рік Дібрівська сільська бібліотека залишилась без 

передплати. 
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Бібліотеки, які відійшли до ОТГ, мають слабку матеріально-

технічну базу. Приміщення бібліотек потребують ремонтів, не 

опалюються. Комп’ютерна техніка і доступ до Інтернет відсутній.  

У Бобринецькій міській ОТГ відсутній відділ культури 

міськвиконкому. Обов’язки з управління закладами культури покладені 

на заступника голови міськвиконкому з гуманітарних питань. Не 

визначена головна бібліотека ОТГ, яка б виконувала методичні функції. 

Маловисківська міська ОТГ з центром у м. Мала Виска 

утворена рішенням 38 сесії шостого скликання Кіровоградської 

обласної ради від 14 серпня 2015 року № 780.  

        Згідно з рішенням Маловисківської міської ради від 15 січня 2016 

року №60 чотири сільські бібліотеки відійшли до Маловисківської ОТГ, 

а саме: Краснопільська, Олександрівська, Паліївська, Первомайська. 

У бібліотека ОТГ працюють 3 бібліотекарі в режимі неповної 

зайнятості. Вони мають базову вищу освіту та стаж роботи понад 10 

років. Вакансія у Краснопільській сільській бібліотеці. 

       До бібліотек за 2016 рік надійшло 44 прим. книг з обмінного фонду 

ОУНБ ім. Д.І.Чижевського. Кошти на придбання нової літератури не 

виділялись. 

Передплата періодичних видань на 2016 рік не здійснювалась, а на 

2017 рік зроблена помісячна передплата періодичних видань. Кожна 

сільська бібліотека мала отримувати по 3 назви. 

        З 4-х бібліотек ОТГ комп’ютерну техніку та доступ до Інтернет має 

лише Паліївська сільська бібліотека (1 комп’ютер). 

Матеріально-технічна база бібліотек ОТГ дуже слабка. 2 бібліотеки 

(Краснопільська та Первомайська) знаходяться у будинках культури, 

Олександрівська - в адміністративній будівлі, Паліївська - в окремому 

приміщенні. Всі приміщення бібліотек не опалюються.  

       У Маловисківській ОТГ створено відділ культури міськвиконкому, 

бібліотеками опікується методист з бібліотечної справи.  

        Рішенням 38 сесії Шостого скликання Кіровоградської обласної 

ради від 14 серпня 2015 року № 781 утворена Новоукраїнська міська 

ОТГ. До неї входять 8 бібліотек: Новоукраїнські міські №1, №2, 

центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей, Звірівська, 

Кам’яно-Мостівська, Мар’янопільська, Воронівська сільські бібліотеки. 

У бібліотеках ОТГ працює 21 бібліотекар. В режимі повної зайнятості 

працюють 16 осіб; на 0,75-1 особа; 0,5-2 особи. 

 Протягом І кварталу 2017 року до бібліотек ОТГ надійшло 318 

прим. книг. 
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4 бібліотеки ОТГ мають комп’ютери – всього 18 од., в т. ч. 2 

сільських  

(Воронівська та Мар’янопільська). Із 8 бібліотечних закладів ОТГ, 4 

бібліотеки розміщені в приміщеннях будинків культури та клубів, 2 

бібліотеки в - окремому приміщенні, 2 - в одному приміщенні з ФАПом 

та дитячим садком.  

Автономним опаленням обігріваються 5 бібліотек, пічним – 2, 

конвекторами – 1. В стадії ремонту перебуває міська бібліотека №2. 

У Новоукраїнській міській ОТГ створено відділ культури 

міськвиконкому. Функції головної бібліотеки ОТГ покладені на 

колишню ЦРБ. Центральна районна бібліотека трансформована у 

публічну бібліотеку міської ОТГ. 

Таким чином, станом на 1.01.21017 року створено Бобринецьку, 

Маловисківську, Новоукраїнську міські ОТГ, до складу яких увійшли 16 

бібліотек (2,8%). 

Окрім бібліотек ОТГ, у вищезазначених районах діють самостійні 

сільські бібліотеки. У Новоукраїнському районі, де ЦРБ відійшла до 

ОТГ, при відділі культури введена посада методиста з бібліотечної 

справи, яка забезпечує методичне керівництво. 

На підставі рішення сесії Кіровоградської районної ради від 

23.03.2017 року № 186 «Про передачу закладів культури із спільної 

власності територіальних громад сіл Кіровоградського району до 

комунальної власності Соколівської об’єднаної територіальної 

громади», до ОТГ відійшли 8 бібліотек: Соколівська, Ново-Павлівська, 

Черняхіська, Іванівська,  Карлівська, Ганненська, Назарівська, 

Вишняківська сільські бібліотеки. 

Із 8 працівників бібліотек ОТГ, на ставку працюють лише 2 особи: 

бібліотекарі Соколівської та Черняхівської сільських бібліотек, інші-на 

0,5 ставки. 

  Протягом 2016 року до бібліотек надійшло 558 прим. книг. На 

2017 рік зроблена передплата періодичних видань. В середньому 1 

бібліотека буде отримувати по 9 назв видань. 

При Соколівській сільській раді створено Сектор культури та 

туризму, який опікується закладами культури в т.ч. бібліотеками. До 

ОУНБ надійшов лист від сектору культури та туризму про виділення 

літератури з обмінного фонду для бібліотек ОТГ. 

ОУНБ ім. Д.І.Чижевського надала Пропозиції щодо організації 

мережі публічних бібліотек в Соколівській ОТГ. Вона створена 

18.08.2016 р., має 13 населених пунктів загальною площею 214,42 кв. 
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км, населення - 6059 осіб. В ОТГ об’єднались 5 сільських рад, на 

території яких розміщено 8 бібліотек. 

За пропозиціями ОУНБ ім. Д.І. Чижевського орган місцевого 

самоврядування ОТГ на базі публічних бібліотек, що функціонують на 

її території, має утворити публічну бібліотеку з філіями (юридична 

особа). В публічній бібліотеці мають бути забезпечені процеси 

комплектування та обробки бібліотечних фондів, надання методичної 

допомоги бібліотекам-філіям, організоване бібліотечне обслуговування 

громад населених пунктів, що входять до ОТГ. 

Рішенням органів місцевого самоврядування ОТГ на самостійну 

сільську бібліотеку села Соколівське покладається нова функція 

отримування та розподілу книг з ОРФ ім. Д.І.Чижевського. До штату 

Соколівської сільської бібліотеки буде введена посада завідуючої 

бібліотеки. Сектору культури необхідно заключити договір з районною 

бібліотекою щодо забезпечення системи безперервної освіти, надання 

методичної допомоги. 

В подальшому при створенні мережі бібліотек у новостворених 

ОТГ необхідно врахувати кількість населених пунктів, кількість 

населення в зоні обслуговування кожної бібліотеки, форми 

обслуговування (стаціонарна бібліотека, бібліотечний пункт видачі). 

При цьому використовувати Постанову Кабінету Міністрів від 30 

травня 1997 року №510 «Про мінімальні соціальні нормативи 

забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні». 

Етапи реалізації реформи децентралізації в секторі «Культура» 

передбачають у 2017 році аналіз існуючої мережі закладів культури на 

центральному, регіональному, районному та місцевому рівнях з 

подальшим формуванням пропозицій по оптимальній інфраструктурі 

для надання культурних послуг в нових адміністративно-

територіальних одиницях. 

Завдяки діючій Електронній системі моніторингу базової мережі 

публічних бібліотек України (ЕСМаР) Національна бібліотека України 

імені Ярослава Мудрого здійснює моніторинг ситуації щодо 

функціонування публічних бібліотек у ОТГ. 

За даними, отриманими на кінець 2016 року, 

зафіксовано 1108 публічних бібліотек, які увійшли до об’єднаних 

територіальних громад. З них найбільшу чисельність бібліотек 

зафіксовано у Хмельницькій (263) та Тернопільській (165) областях, 

найменшу – у Миколаївській (2) та в Закарпатській (3) областях. 
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Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 

розробила «Рекомендації щодо організації надання бібліотечних 

послуг в умовах об’єднаних територіальних громад». Велику 

допомогу у практичному вирішенні конкретних питань дають фахівці 

науково-методичного відділу НБУ у розділі «Бібліотечному 

фахівцю» офіційного веб-сайту та Блогу «Публічна бібліотека ОТГ». 

На блозі представлені рубрики: нормативно-правова база, рекомендації, 

статистика та аналітика.  

Під час реформування системи публічних бібліотек виникають 

проблеми. Децентралізація створює нові виклики і ризики для 

публічних бібліотек, впливає як на їх внутрішню організацію, так і на 

організацію надання бібліотечних послуг в умовах ОТГ. 

Не створено чіткої системи органів управління закладами культури 

(Бобринецька ОТГ). 

Не вирішені питання комплектування, надання методичної 

допомоги. За рік існування громади бібліотеки не поповнювалися 

книгами, окрім Маловисківської, бібліотеки якої отримали 44 книги.  

Важливим є питання розподілу майна та бібліотечних фондів 

публічними бібліотеками.  

Однією з проблем є те, що чітко не визначено правонаступності 

головної бібліотеки району як методичного координаційного центру для 

публічних бібліотек ОТГ на період до завершення адміністративної 

реформи, адже у новостворених громадах, які утворились не на базі 

районів, публічні бібліотеки ОТГ не мають ні належної матеріальної 

бази, ні достатнього кадрового потенціалу. 

Найбільш гострими питаннями, які потребують першочергового 

вирішення, є процедура передачі бібліотек громадам, система 

фінансування закладів, джерела поповнення бібліотечних фондів, 

методичне забезпечення бібліотек. Оскільки відповідні законодавчі 

акти, які мають це врегульовувати, на сьогодні відсутні, стоїть питання 

про якнайшвидше їх прийняття. 

Для належної організації функціонування бібліотек, розміщених 

на території новоутворених громад, необхідно у межах чинного 

законодавства виконати низку завдань: 

˗ здійснити передачу бібліотек з комунальної власності районних рад до 

власності ОТГ; 

˗ внести зміни до штатних розписів та структури, затвердити Статут, 

провести юридичну реєстрацію; 

http://ula.org.ua/ua/news/3418-rekomendatsii-shchodo-orhanizatsii-nadannia-bibliotechnykh-posluh-v-umovakh-ob-iednanykh-terytorialnykh-hromad
http://ula.org.ua/ua/news/3418-rekomendatsii-shchodo-orhanizatsii-nadannia-bibliotechnykh-posluh-v-umovakh-ob-iednanykh-terytorialnykh-hromad
http://profy.nplu.org/
http://profy.nplu.org/
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˗ внести зміни до базової мережі; 

˗ врегулювати трудові відносини з працівниками бібліотек; 

˗ розробити та забезпечити організацію внутрішніх технологічних 

процесів публічних бібліотек ОТГ. 

Процес впровадження реформи децентралізації, створення ОТГ 

потребує модернізації та осучаснення існуючої мережі бібліотек для 

підвищення якості бібліотечно-інформаційних послуг в місцевих 

громадах.  

 

 

 

                          ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Допомога – на відстані: електронні послуги в бібліотеці 

 

Наталя Андрійченко, 

завідуюча інформаційно-бібліографічним відділом  

ОУНБ ім. Д.І.Чижевського 

 

З розвитком інформаційних технологій для співгромадян стали 

доступними онлайн-ресурси, послуги електронного урядування, 

можливості «гарячих ліній» різних відомств, реальністю – надіслати 

електронне звернення, запит чи петицію керівнику будь-якого рангу , 

від міського голови до Президента країни включно. 

Бібліотека як інформаційний центр громади покликана 

забезпечити інформаційну грамотність громадян та надати їм у 

розпорядження необхідні ресурси. З розвитком інформаційних 

технологій для суспільства стали доступними онлайн-ресурси, послуги 

електронного урядування, можливості «гарячих ліній» різних відомств, 

реальністю - надіслати електронне звернення, запит чи петицію  

керівнику будь-якого рангу, від міського голови до Президента країни 

включно. 

Поява в бібліотеці Інтернету зробила більш доступними також 

електронні послуги. За допомогою послуг електронного урядування 

користувачі бібліотеки мають можливість здійснити платіж по 

комунальних послугах, замовити авіа, автобусні, та залізничні квитки, 
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здійснити пошук роботи або ж запропонувати власне резюме на 

профільних веб-сайтах з працевлаштування, заповнити декларацію про 

майновий стан і доходи, подати електронну звітність, перевірити 

наявність реєстрації власної земельної ділянки в Національній 

кадастровій системі, зареєструватись на ЗНО, скористатися послугами 

порталу Пенсійного фонду України та інше. 

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.Чижевського  має 

відповідний ресурс для того, щоб надати своїм користувачам не лише 

консультацію про можливості електронного урядування, але й 

допомогти сформувати навички для самостійного користування 

електронними послугами. Для тих, хто оволодів навичками 

користування Інтернет на бібліотечній сторінці в мережі  вміщено 

відповідну інформацію про послуги з електронного урядування. Перелік 

таких послуг розміщено на сайті бібліотеки у розділі «Електронне 

урядування» . Завдяки відсилкам, із сайту бібліотеки можна легко 

перейти на сайти урядових та регіональних владних структур та 

підприємств різних відомств, які надають послуги населенню. 

Найбільш популярним видом послуг  серед користувачів 

бібліотеки є комунальні платежі. Презентуючи розділ «Електронного 

урядування», ми рекомендуємо відвідати віртуальний «Персональний 

інформаційно-фінансовий ресурс» (Комунальні платежі). Дана система 

надає можливість отримати повну інформацію про стан ваших особових 

рахунків, а саме: нарахування, оплату та заборгованість за енергоносії, 

житлово-комунальні та інші послуги по вашим особовим рахункам в 

Кіровоградський області. Зареєструвавшись у системі, ви зможете 

переглянути та проаналізувати стан ваших рахунків за минулі місяці, 

сформувати платіжні документи для оплати в поточному місяці, 

скористатися калькуляторами для розрахунку сум до сплати. 

Скориставшись електронною послугою, ви можете також 

повідомити про показники лічильника газу з сайту «Кіровоградгазу». 

Для цього потрібно внести інформацію про ваш особовий рахунок, 

показники лічильника та дату фіксації показників.  

Для отримання платіжних квитанцій КВКГ ОКВП "Дніпро-

Кіровоград" достатньо звернутись за відповідною відсилкою і 

роздрукувати на принтері потрібну кількість примірників. 

Сайт міської ради містить інформацію про комунальні тарифи, 

наприклад, тариф на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій ЖЕО №1, №2, №3, №4. Дізнатись про поточні 
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тарифи можна за відсилками - лінками: ВАТ "Кіровоградобленерго", 

ОКВП "Дніпро-Кіровоград", ВАТ "Кіровоградгаз". Тут же вміщено 

інформацію про планові відключення електропостачання. 

Родинам Кропивницького, у яких зростають малюки, дуже зручно 

скористатись послугою «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні 

заклади міста Кропивницького» на сайті Управління освіти 

Кіровоградської міської ради. При цьому є можливість дізнаватись про 

те, як просувається черга у віконці «Перевірка стану в електронній 

черзі». Для батьків, які ще не визначились із зручним дитячим садком, 

вміщено «Карту дошкільних навчальних закладів», де позначено 

розташування закладів та  вміщено реквізити - їхні адреси і контактні 

телефони. 

На допомогу переселенцям та біженцям з Донбасу сьогодні 

працюють державні установи, громадські та волонтерські організації. 

Список корисних лінків, зібраних на сайті ОУНБ ім. Д.Чижевського, 

дозволяє отримати найповнішу інформацію та конкретні адреси 

благодійної допомоги і адреси установ з державного регулювання 

проблем біженців. 

Пошук роботи на єдиному порталі Державної служби зайнятості 

України «Труд» дозволяє визначитись за параметрами: назва професії, 

галузь господарства, регіон України, посадовий оклад, фірма чи 

приватний підприємець, якому потрібен працівник. Каталог вакансій і 

резюме стане у пригоді не лише тим, хто шукає роботу, але й 

роботодавцям, оскільки дозволяє переглянути на сайті резюме 

потенційних працівників. Для тих, хто складає резюме вперше, вміщено 

консультацію і поради. 

Єдиний державний реєстр судових рішень дозволяє громадянам 

спостерігати за просуванням відповідної справи, яку можна віднайти за 

параметрами: реєстраційний № рішення; період ухвалення 

(постановлення); період надходження; форма судового рішення. 

Детальніше про порядок отримання довідки можна дізнатись шляхом 

поетапного введення конкретних елементів запиту. Діє також розділ 

«Допомога» для користувачів сайту. 

Єдиний реєстр громадських формувань на сайті Державної 

Реєстраційної служби України дозволяє перевірити , чи зареєстрована та 

чи інша політична партія, благодійна організація, творча спілка і коли 

саме видане свідоцтво про реєстрацію. 
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Працівники довідково-бібліографічного відділу та відділів 

обслуговування ОУНБ ім. Д.Чижевського закликають городян відвідати 

бібліотеку, щоб уже в якості користувачів отримати до своїх послуг не 

лише фонд бібліотеки, але й необхідні навички в роботі з комп’ютером 

та електронними ресурсами, які надають найрізноманітніші послуги 

населенню через мережу Інтернет. Для знайомих з елементами 

комп’ютерної грамотності на сайті бібліотеки існує ряд відсилок, що 

допоможуть зорієнтуватись у виборі необхідного ресурсу. Користуйтесь 

безоплатними ресурсами, будьте сучасними, рухайтесь у ритмі часу! 

 

 

 

Краєзнавчий контент на сайтах публічних бібліотек 

Кіровоградщини 

 

Валентина Козлова,  

                                                                                                                               редактор                                                                                    

Світлана Ратушна, 

                                                                                    бібліотекар науково-методичного  

                                                                                    відділу  ОУНБ ім. Д.І.Чижевського,                                                                                                                  

 

Створення сайту та наповнення його саме краєзнавчим контентом є 

актуальним для бібліотек, адже за допомогою всесвітньої мережі можна 

не тільки популяризувати фонди книгозбірень, у т. ч. й краєзнавчі, а й 

видатних особистостей краю, його природно-заповідні території, 

ландшафти, які можуть бути об’єктами туризму територій.  

Історико-культурні пам’ятки  

На території  Кіровоградщини зареєстровано 5791 пам’ятку історії, 

культури та археології, з них 24 – національного значення. Усі вони 

взяті на державний облік та охороняються Законом України «Про 

охорону культурної спадщини». 

Безцінною перлиною називають один з найвизначніших об’єктів 

національної культурної спадщини, який протягом багатьох десятиліть 

приваблює туристів поєднанням витонченого смаку й душевної 

простоти, є колиска вітчизняного професійного театру, не просто 

домівка українських Мельпомени й Терпсіхори, а форпост духовності й 

культури української нації – Хутір Надія, з якого проросли і 

«женьшеньовий кущ родини Тобілевичів» (О.Гончар), і всесвітня слава 

витоків української класичної драматургії. Тут, на хуторі, багато років 
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жив і працював славетний український драматург, актор, режисер і 

театральний діяч І. К.Тобілевич (Карпенко-Карий). Тут, у цій «тихій 

пристані», живили свій талант животворною енергією рідної землі всі 

ті, хто увійшов в історію національної культури під гордим йменням 

«корифеї»…Адже в різний час на хуторі проживали і корифеї 

українського театру М.Садовський, П.Саксаганський, М.Садовська – 

Баріллоті, і відомий артист Д.Мова (Петров). 

Понад сто років тому на місці, де шумлять вікові дуби і стрункі 

тополі, плодоносить фруктовий сад, блищить на сонці широке плесо 

ставу, був голий степ. 

Автор видання «Стежками хутора «Надія» відомий український 

вчений Леонід Куценко так пише про цей заповідник: «Ми й справді 

маємо унікальний для цілої України заповідник-музей – загублену у 

безкраїх південних степах садибу Івана Тобілевича. Заповідний куточок 

землі, в якому, окрім меморіальних музейних будиночків драматурга, до 

відвідувача промовляє кожне дерево, стежка, струмок і джерело, що 

бережуть пам'ять про славних корифеїв українського театру та 

численних гостей хутора. Власне, і цей нарис, виношений роками моїх 

відкриттів хутора «Надії», народжений бажанням запросити читача 

пройтися заповідними стежками садиби Тобілевичів, напитися води зі 

степової криниці, доторкнутися до дубів, посаджених братами 

Тобілевичами, погомоніти з Марковими дубами, торкнутися рукою до 

дубка Олеся Гончара…І в тій мандрівці обов’язково відчути 

притягальну силу цієї справжньої степової перлини, освяченої 

людським генієм і щедрістю Неба…» Л.Куценко ескізно нагадав, що 

назва хутора тісно пов’язана з Надією Карлівною Тобілевич 

(Тарковською), першою дружиною І.Карпенка – Карого, на честь якої 

названий хутір. 

Родинний переказ засвідчує, що Івана Карповича та Надію 

Карлівну Тарковську доля поєднала через пристрасне захоплення 

театром. Аматорська сцена єлисаветградського театрального гуртка 

звела молодих людей на репетиціях нової вистави Шевченкової драми 

«Назар Стодоля». Івану випала роль Назара, а роль Галі готувала Надія. 

Так народилося кохання молодих аматорів сцени. Але на перешкоді 

закоханим став батько Надії – потомственному дворянинові якийсь там 

чиновник нерівня… 
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Інформація про унікальну історико-культурну пам’ятку – хутір 

«Надія» відображена на сайті Кіровоградської районної бібліотеки 

(https://sites.google.com/site/libkrb2008/) 

Бережливе ставлення мешканців Бобринецького району до 

збереження історико-культурних пам’яток краю, їх популяризація 

можуть зацікавити як українських, так і зарубіжних туристів. 

Тут шанують і корифеїв професійного театру, збереглися будівлі, 

тісно пов'язані з життям і творчістю видатних театральних діячів 

М.Л.Кропивницького та І.К. Карпенка - Карого. Туристам завжди цікаво 

побачити приміщення повітової школи та училища, в якому в 60 -х 

роках XIX ст. навчалися ці видатні люди; ратушу, в якій вони 

працювали; трактир Медового, в якому були зроблені перші театральні 

кроки корифеїв - тут вони грали свої перші п’єси. Збереглися також і 

будинок бабусі Кропивницького Уляни Дубовинської, в якому Марко 

провів своє дитинство, і приміщення повітового суду, в якому йому 

довелося працювати. В честь славетного земляка вдячні бобринчани 

збудували пам'ятник Кропивницькому і назвали сквер та вулицю його 

ім'ям. Одна з вулиць міста носить ім'я І.К. Тобілевича (Карпенка - 

Карого). 

Серед найцікавіших маршрутів для гостей Бобринеччини 

неодмінно буде і батьківщина Льва Троцького (Бронштейна). Адже 

Левко Давидович і дотепер має багато прихильників у цілому світі. В 

Бобринці про родину Троцького нагадують магазини, які збереглися до 

наших часів і є окрасою базарної площі, будинок, в якому проживала 

сім'я. Родове гніздо Бронштейнів знаходилось біля с.Степівка. Колись 

там був хутір Янівка, в якому і проживала сім'я. Будинок на хуторі не 

зберігся, після революції в ньому розміщувалася школа, а в перебудовчі 

часи він зник зовсім, як і сам хутір. Тепер про маєток Бронштейнів 

нагадують тільки залишки фундаменту, застелені польовими квітами. 

На місцевому кладовищі вдалося знайти три надгробки, які 

належать матері, дідові та бабусі Льва Давидовича. 

Багатий матеріал про корифеїв українського театру, про Троцього і 

його родину зібрано в районному музеї історії краю. 

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті Бобринецької  

районної бібліотеки для дорослих (https://sites.google.com/site/libbobr/) 

З ім’ям видатного театрального діяча І. Карпенка-Карого 

пов'язаний ландшафтний заказник "Карпенків край", який знаходиться 

біля с. Арсенівка Новомиргодського району та с. Мар'янівки 

https://sites.google.com/site/libkrb2008/
https://sites.google.com/site/libbobr/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E
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Маловисківського району. Ця місцевість - батьківщина класика 

української літератури.  

У 1995 році до 150-ліття І. Карпенка-Карого в селі засновано 

музейно-природний заповідник «Батьківщина Карпенка-Карого» (як 

філія Кіровоградського обласного краєзнавчого музею). На місці, де 

знаходився будинок Тобілевичів, встановлено пам'ятний знак. 

Про це йдеться на сайті Маловисківської  районної бібліотеки 

(https://sites.google.com/site/narcbs/).  

У тихому куточку українського степу на високому березі 

мальовничої Синюхи стоїть невеличке село Володимирівка, що у 

Новоархангельському районі Кіровоградської області. Звичайне село, 

омите вранішньою росою, натомлене за довгий трудовий день, затихає 

під вечір, прислухаючись до дивних оповідок старожилів про місцеві 

скарби. І хто знає, з якого часу натруджені руки орача чи маленька 

дитяча долонька піднімали із жирної родючої ріллі то дивні глиняні 

жіночі фігурки, то уламки посуду, але якогось чудного - яскраво 

розмальованого, прикрашеного візерунками. А то зачепить леміш 

великий фрагмент обпаленої глини, міцніший за цеглу. Яких тільки 

легенд не розповідали про тих людей, які мешкали тут давно-давно, 

орали цей степ, ліпили чудернацькі посудини. 

В останній перед страшною війною 1940 рік прибула до 

Володимирівки археологічна експедиція. Її керівник Тетяна Сергіївна 

Пассек вже мала досвід дослідження подібних пам’яток. І все ж вона 

була вражена побаченим. На площі 72 гектарів простяглося давнє 

поселення IV - III тисячоліть до нашої ери. Було відкрито 150 жител. За 

трипільською традицією будівлі розташовувалися по колу від якогось 

невидимого центру, залишаючи вільним великий майдан. І таких кіл чи 

овалів було декілька. Будинки були глинобитні, прямокутної форми, 

площею 120-150 м 2 . Тут мешкало кілька сімей, тому будинок був 

розділений на 2-4 кімнати, кожна з яких мала піч.  

Для трипільців будинок - не просто помешкання, це - власний світ, 

прихисток, космос, храм. У Володимирівці було вперше знайдено 

особливі хрестовидні жертовники. Вони теж зроблені з глини, 

розташовані прямо на підлозі, але завжди підвищуються над нею. 

Вироблені дуже ретельно, іноді орнаментовані концентричними колами 

і завжди орієнтовані точно по сторонах світу. Це - виняткові знахідки. 

Вони вказують на далекі південно-західні зв’язки трипільської 

культури. Подібні, але кам’яні жертовники були відкриті під час 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1995
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96
https://sites.google.com/site/narcbs/
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розкопок пам’яток мінойської культури на острові Крит відомим 

англійським археологом Евансом у шарах, що датуються серединою III 

тисячоліття до н.е. 

Число знайдених у 1946-1947 рр. будівель сягнуло 200. Ніколи ще 

археологи не розкопували таку величну пам’ятку. Крок за кроком 

розкривалися будівлі, з’ясовувалися деталі домобудівництва, вивчалася 

господарська діяльність, суспільний лад та ідеологія трипільських 

племен. Поступово поставала яскрава картина життя найдавніших 

хліборобів, що у степовому краї потом і кров’ю піднімали цілину, 

будували, молились своїм богам, любили, народжували дітей і 

помирали, повертаючись у лоно землі-матері. 

Ось така вона Володимирівка. Тетяна Пассек назвала її столицею 

Трипільського світу. Багато років потому археологи відкрили інші 

велетенські поселення - Тальянки, Майданецьке. Це справжні 

протоміста, що розкинулися на площі 270-400 гектарів. Вже їм 

приписують роль столиць. Але Володимирівка, що принесла стільки 

відкриттів і одночасно стільки запитань, не відступила на задній план, 

не втратила свого значення у вивченні трипільської культури, її витоків 

та історичної спадщини. 

Це лише маленька частина з історії про відкриття Трипільської 

культури. 

Більше інформації про загадку, якій вже 6 тисяч років, в публікації 

Ірини Козир, науковця, керівника студентських археологічних 

експедицій, на сайті Новоархангельської районної бібліотеки  

(https://sites.google.com/site/narcbs) 

В Новоархангельському районі є ще одне село, яке можна назвати 

історичною пам’яткою краю – це село Торговиця, що   згадується  у 

зв'язку з історичною битвою в урочищі Сині води у 1362 році, яка 

ввійшла в історію як Синьоводська битва.  У битві під Торговицею  

були розгромлені монголо-татарські війська, що поклало початок 

занепаду Золотої орди і визволенню українських земель від ординського 

поневолення.  

У період Визвольної війни українського народу проти польської 

шляхти (1648-1654) Богданом Хмельницьким був створений 

Торговицький полк, який пізніше приєднався до запорозького війська 

для боротьби проти татар. Цей період історії пов'язаний з перебуванням 

у Торговиці уславленого козацького ватажка Івана Сірка. Він 

неодноразово бував на берегах Синюхи протягом десяти років. На 

https://sites.google.com/site/narcbs
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увічнення історичної події у 1991 році в селі відкрито пам'ятний знак на 

честь Івана Сірка. 

Матеріал про історію села Торговиця відомого краєзнавця Юрія 

Матівоса також опубліковано на сайті Новоархангельської районної 

бібліотеки.                                                                   

Природно-заповідні території. Ландшафти. 

Багата на відомі заповідні місця - заказники Бобринеччина. 

Привабливими для туристів будуть ландшафтний заказник "Шумок" 

(с.Великодрюкове), "Булгаківська балка", заповідне урочище "Чобіток" 

( с.Мар'янівка), заповідне урочище "Мертвоводдя" (с.Витязівка), таке ж 

урочище "Юр'ївська балка" (с.Костомарівка), пам'ятки природи "Слони" 

(с.Полум'яне) та "Макарівська"  ( с.Солонцюватка). Ці місця повністю 

придатні для так званого зеленого туризму, де люди, переобтяжені дією 

цивілізації, можуть відпочити і фізично, і духовно, насолодитися 

первозданністю матінки - природи. 

Про ці заповідники є інформація на сайті Бобринецької  районної 

бібліотеки для дорослих (https://sites.google.com/site/libbobr/) 

Візитною карткою Знам’янського району є Чорний ліс. Він 

розкинувся величезним масивом. Кажуть, в минулому Чорний ліс 

тягнувся по всій Європі, закінчувався  десь аж у Німеччині. Там і зараз 

великий гірський масив називається Шварцвальд, тобто «чорний». 

Як і все в природі, Чорний ліс, що складається з могутніх дубів, 

ясенів і грабів, мав своє особливе призначення. Історія Чорного лісу 

останніх століть - це історія боротьби різних сил. Чорний ліс захищав  

поселян від монголо-татарських набігів, колишніх кріпаків, які 

знаходили там свободу від своїх гнобителів. Тут базувалися загони 

Богдана Хмельницького, набирали потужність гайдамаки Медведя і 

Мамая. А в 1768 році тутешні краї охопило полум'я Коліївщини. Усі 

пригнічені йшли в загони М. Залізняка. 

У роки Великої Вітчизняної війни в ньому пролягали партизанські 

стежки. Тут базувалися загони на чолі з М.М.Скирдою. 

Саме в Чорному лісі знаходиться широковідоме в науці і загадкове 

за своїм походженням озеро Берестувате, або як називають його в 

народі «Чорне», «Чудо-озеро», «Загадкове озеро», яке є гідрологічною 

пам’яткою природи.  

Озеро має і свої легенди. Одна з легенд  надихнула письменника 

Юрія Дмитренка на написання пригодницької повісті "Клады молчат". 

https://sites.google.com/site/libbobr/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E
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На Берестуватому озері працювали наукові експедиції, але вони не 

дали повної відповіді на всі його загадки.  

Про це можна прочитати на сайті Знам’янської міської ЦБС 

(https://sites.google.com/site/cbsznm/ 

Серед заповідних об’єктів Маловисківського району  є геологічна 

пам'ятка природи «Каска ди». Урочище знаходиться в каньйоні річки 

Буки (права притока Плетеного Ташлика), за 10 кілометрів від 

залізничної станці «Капустине». Це - одне з небагатьох місць 

поширення природних водоспадів на Придніпровській височині та 

рівнинній частині України.  

Урочище є прикладом живописних типових рівнинних 

лісостепових східноєвропейських ландшафтів річкових долин 

лісостепової смуги, збережених у своєму природному місці 

розташування.  

Природні кам'яні плити створюють зручні входи в річку, тому 

місцеве населення любить проводити тут дозвілля - і скупатися, і 

повудити рибу. В урочищі багато видів рідкісних тварин, що поступово 

зникають. 58 представників фауни урочища охороняються Бернською 

конвенцією, 14 - занесені до Червоної книги України. 

Інформацію про це та інші визначні місця району відображає на 

своєму сайті Маловисківська  районна бібліотека 

(https://sites.google.com/site/narcbs/).  

        Рекреаційно-туристські ресурси. 

В сучасних умовах більшість населення нашої країни не має змоги 

відпочивати та відновлювати своє здоров’я у визнаних курортно-

лікувальних регіонах України та за кордоном. 

Тому дуже актуально для бібліотек постає питання про 

дослідження  рекреаційно-туристських ресурсів свого регіону, пошук та 

запровадження нових нетрадиційних, більш дешевих способів 

відпочинку  і оздоровлення населення. 

Найбільш повно, креативно і цікаво представлений цей напрямок 

на сайті Світловодської  міської ЦБС 

(https://sites.google.com/site/svitlovodskamiskabiblioteka). Сторінка сайту 

«Світловодськ туристичний» розкриває безліч мальовничих місць, де 

можна і відпочити, і укріпити своє здоров’я. Вода, зелені насадження, 

помірний клімат, велика кількість сонячних днів приваблюють до 

Світловодська, на мальовничі береги Дніпра тисячі туристів і 

відпочиваючих. Їм пропонуються міські туристичні маршрути, 

https://sites.google.com/site/cbsznm/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8,_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8,_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8,_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8,_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://sites.google.com/site/narcbs/
https://sites.google.com/site/svitlovodskamiskabiblioteka
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розроблені управлінням культури і туризму спільно з міським 

краєзнавчим музеєм та представлені на сайті центральною міською 

бібліотекою. 

Для створення найкращих комфортних умов відпочинку туристам 

пропонується інформація: про бази відпочинку, туристичні бази 

(пансіонат «Славутич», дитячий оздоровчий табір «Хвиля», турбаза 

«Купава», «Любава», інші), про кращі готелі, ресторани та кафе-бари 

міста, розважальні комплекси, для яких характерний український 

колорит, вишуканість стилю та дизайну, кухня у кращих кулінарних 

традиціях країни, інформація про культурно-дозвіллеві та спортивні 

заклади. Кожна з інформацій  про запропоновані заклади 

супроводжується яскравими фотографіями та розповідями про 

особливості їх роботи. 

Крім друкованих краєзнавчих документів бібліотеки розміщують 

на сайтах відеофільми та відеоролики про свій край. Так, Онуфріївська 

районна бібліотека на своєму сайті 

(https://sites.google.com/site/bibliotekaonuf/) розмістила відеофільм у 4-х 

частинах «Парк М.Толстого», що розповідає про історію парку графів 

Толстих XVII ст, який в минулі часи вважався кращим парком 

Російської імперії... про легенди і таємниці парку та його підземелля, 

перекази старовини та історії з графського життя, зокрема, про таємне 

кохання графа М.Толстого та служанки О.Смирнової. У фільмі йдеться 

й про відомий в Україні Онуфріївський кінний завод та легендарні 

історії кінних перегонів. 

Пам’ятні місця краю віднайшли своє відображення на сайті 

Голованівської районної бібліотеки (https://sites.google.com/site/golbib/) 

у відеоролику «Мандруючи Голованівщиною», завдяки якому можна 

помилуватися мальовничими краєвидами ландшафтного заказника -  

берегових схилів Ятрані, які характеризуються нагромадженням скель із 

специфічною петрофітною флорою; побачити «Дуб - велетень» - 

ботанічну пам’ятку XVI ст., висота якого сягає 22м; зробити екскурс до 

музею молодіжної підпільної організації «Спартак» села Красногірки; 

побувати в християнському православному храмі «Церква Іоанна 

Богослова», який був зведений у 1908 році і є пам’яткою 

загальнодержавного значення, в дерев’яній церкві Казанської Божої 

матері, унікальній архітектурній пам’ятці, побудованій з дерева без 

використання цвяхів.  

https://sites.google.com/site/bibliotekaonuf/
https://sites.google.com/site/golbib/
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Надзвичайно цікавий відеофільм «Свято на Дніпрі», який 

відображає історичні віхи будівництва Кременчуцької ГЄС і міста 

Світловодська. Фільм створений Українською студією хронікально-

документальних фільмів.  

У 1938-1940 роках експертна комісія Держплану СРСР розробила 

план реконструкції Нижнього Дніпра, що передбачав створення 

Дніпровського каскаду водосховищ – Дніпрогесу, Кременчуцького, 

Каховського, Дніпродзержинського, Канівського і Київського 

глибоководного шляху Дніпром від Чорного моря до Києва. І першою 

новобудовою була визначена Кременчуцька ГЕС з великим 

водосховищем. У березні 1954р. Рада Міністрів СРСР ухвалила рішення 

про початок будівництва Кременчуцького гідровузла на Дніпрі. 

Кременчуцька ГЕС стала Всесоюзною ударною комсомольською 

будовою. 1 листопада 1957р. її було закладено, а котлован водосховища 

був підготовлений до затоплення. Для мешканців переселення із зони 

затоплення стало величезною трагедією, адже вони прожили в цих 

місцях десятки років. В ті роки О.Довженко писав сценарій до фільму 

«Поема про море» і часто виїздив у район переселення та залишив про 

спілкування з тими людьми багато цікавих і водночас сумних спогадів.  

  Фільм можна переглянути на сайті Світловодської  міської 

ЦБС  (https://sites.google.com/site/svitlovodskamiskabiblioteka).    

Краєзнавчий напрямок роботи для бібліотек був завжди одним з 

пріоритетних. Хотілося б побажати, щоб туристичне краєзнавство 

зайняло в цьому напрямку авторитетне місце, і не тільки в 2017 році, 

який Генеральна Асамблея ООН проголосила Міжнародним роком 

сталого розвитку туризму, а й в усі наступні роки як актуальний та 

перспективний напрямок роботи бібліотек. 
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Інтернет-центр - простір для навчання 
 

Ірина Кучеренко, 

завідуюча Інтернет-центром  

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Надати можливість долучитись до інформаційних джерел – у 

всьому їх різноманітті – місія бібліотеки, як потужного інформаційного, 

освітнього і культурного центру. Час диктує свої вимоги, тому не 

викликає сумніву той факт, що досягти належного рівня у задоволенні 

інформаційних потреб користувачів можна лише за рахунок 

впровадження сучасних інформаційних технологій.  

В обласній універсальній науковій бібліотеці ім.Д.І.Чижевського 

велика увага приділяється раціональному використанню інформаційних 

ресурсів. Користувачі мають можливість вести пошук в електронному 

каталозі, користуватися нетрадиційними джерелами інформації, базами 

бібліотеки і ресурсами бібліотеки. Сьогодні всі, у кого є мобільний 

телефон, нетбук або ноутбук з налаштуванням WI-FI, прийшовши в 

будь-який з читальних залів бібліотеки, можуть не тільки отримати 

друкований документ, а й безкоштовно підключитися до Інтернету в зоні 

дії WI-FI. 

Підключення до мережі Інтернет відкриває бібліотекам нові 

реальні можливості по наданню сервісних послуг користувачам. 

В нашій бібліотеці працює Регіональний тренінговий центр. У 

Центрі безкоштовно підвищують свою фахову кваліфікацію працівники 

бібліотек області. Навчаються основам комп’ютерної грамотності, 

ефективному використанню новітніх інформаційних бібліотечних 

технологій, трансформації бібліотечної діяльності на основі проектного, 

кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек. 

Також для користувачів проводяться тренінги з актуальных тем  

наприклад, «Медіаграмотність громадян», «Відео редактор Movie 

Maker», «Робота з програмою «Запис відео з екрану», «Безпека в мережі 

Інтернет», «Створення блогів  з нуля», «Шлях до спіху» тощо. 

Особлива увага приділяється людям пенсійного віку. Для них 

проводять адаптовані тренінги за найрізноманітнішими напрямками. 

Наприклад:  «Основи роботи з ПК»,  «Пошук в «Інтернет». Навчання 

проходить як в групах, так і індивідуально. 
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Ось, наприклад, успішна історія кропивничанина. Володимир 

Олександрович Коропалов  - пенсіонер. До виходу на пенсію вів 

активний спосіб життя, багато працював. Як тільки став пенсіонером, 

почав відчувати свою невпевненість, "непотрібність". Це створювало 

величезний психологічний дискомфорт і стало проблемою для самого 

Володимира Олександровича. Вдома є комп’ютер, але знань, необхідних 

для роботи, не було, окрім того, був страх щось зіпсувати, пошкодити 

техніку через своє невміння. Дізнавшись про можливість навчатись 

комп’ютерної грамотності у сусіда, який вже успішно пройшов навчання 

в тренінговому Центрі, Володимир Олександрович одразу звернувся до 

тренерів бібліотеки і пройшов безкоштовні тренінги.  

В Інтернет-центрі є доступний ще один вид послуг - Skype, який 

дозволяє встановити голосовий та відеозв'язок з друзями, близькими або 

діловими партнерами, незалежно від того, де вони знаходяться. Дуже 

задоволений роботою  в Skype користувач Центру Микола Карєв: 

«Сучасні роботодавці часто бажають особистого спілкування, 

незважаючи на прекрасні резюме кандидатів своїх вакансій. 

Спілкування через Skype значно прискорює процес пошуку ефективної 

роботи навіть за межами України. А якщо ваші родичі далеко, то немає 

більш зручного способу спілкування!» 

Вас розділяють час і відстань? Ви давно не бачилися і втрачаєте 

емоційний зв'язок? У вас з'явилася можливість побачити і почути один 

одного завдяки можливості спілкування в SKYPE. 

Великим попитом користується інтерактивна дошка IWB, гнучкий 

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

можливостями комп'ютера. У комбінації з мультимедійним проектором 

стає великим інтерактивним екраном, одним дотиком руки до поверхні 

якого, можна відкрити будь-який комп'ютерний додаток або сторінку в 

Інтернеті й демонструвати потрібну інформацію або просто малювати. 

Усе, що Ви намалювали або написали, програмне забезпечення 

інтерактивної дошки дозволяє зберегти у вигляді комп'ютерних файлів, 

роздрукувати, послати по електронній пошті, навіть зберегти у вигляді 

Web-сторінок і розмістити їх в Інтернеті. 

Популярний напрям в навчанні і проведенні масових заходів з 

використанням інтерактивної дошки IWB, це веб-презентації, віртуальні 

екскурсії, квести, майстер-класи. Колекція Інтернет-центру містить, 

наприклад, таку тематику: «7 чудес України», «7 чудес світу», 

«Здоровий спосіб життя», «Всезнайка».  Проведення віртуальних 
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мандрівок «Місто, що здійснює мрії»; «Кропивницький. Історична 

мапа» для користувачів і т. ін. 

Шановні викладачі! За Вашим замовленням ми можемо 

підготувати віртуальну екскурсію або презентацію практично з будь–

якої теми: від географії і астрономії до математики і літератури. Це 

дозволить корисно і цікаво провести будь-який урок, лекцію або класну 

годину.  

Послуги Інтернет-центру стали «трохи платними» (дві гривні за 

годину), проте є досить цікаві пропозиції. Наприклад, середа – 

безкоштовний день для всіх користувачів. До всіх свят також діють акції 

– вісім годин безоплатного Інтернету для нових читачів-користувачів. 

Робота Інтернет-центру, безумовно, сприяє підвищенню іміджу 

бібліотеки, її значущості для всіх користувачів. 
 

 

 

                  В усі часи творцями історії залишаються люди 

                                                                                                                          Тетяна Колєчкіна, 

                                                                                                завідуюча відділом краєзнавства  

                                                                                                             ОУНБ ім.Д.Чижевського 

Здобута Україною незалежність і побудова суверенної держави 

обумовили реорганізацію бібліотечної діяльності, в тому числі і 

краєзнавчої. Виникли об’єктивні умови для відродження кращих 

традицій українського бібліотечного краєзнавства, значно підвищилась 

роль бібліотек у відновленні історичної пам’яті народу, становленні 

його національної свідомості, вихованні гідності і справжнього 

патріотизму. Краєзнавча робота стала не декларованим, а насправді 

пріоритетним напрямком діяльності бібліотек. 

Сучасний формат діяльності бібліотек у краєзнавчий роботі 

передбачає популяризацію серед користувачів життя та діяльності 

відомих земляків і особистостей, чиї імена пов`язані з нашим краєм. 

Починаючи з 50-60-х років ХХ ст., інформація про відомих земляків 

краю збиралася в краєзнавчих каталогах в паперовому вигляді. На 

каталожній картці подавалася коротка інформація: автор статті, назва, 
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джерело та персоналію, про яку йшла мова, в деяких випадках 

інформація могла бути розширена біографічною довідкою.  

З появою комп’ютерної техніки та розвитком цифрових 

технологій, інформація про визначних особистостей краю стала 

відображатися в бібліотечній програмі IRBIS. Але від паперової картки 

за обсягом інформації нова форма мало чим відрізнялася. 

  Так у відділі краєзнавства ОУНБ ім. Д.І.Чижевського в 1999 році 

була відкрита база даних «Персоналії Кіровоградської області». Вона 

проіснувала декілька років. Головним її недоліком було невелика за 

обсягом інформація і те, що відвідувачі бібліотеки могли користуватися 

даними бази тільки безпосередньо в бібліотеці. Віддаленим 

користувачам вона була недоступна. 

З розвитком мережевих технологій і появою віддаленого доступу 

постало завдання – оновити вигляд існуючої інформації, максимально 

розширити її, уточнити відповідно до сучасних вимог.  

Так в 2013 році в рамках регіональної ініціативи «Історія рідного 

краю» у бібліотеці був заснований проект «Видатні особистості 

Кіровоградщини». Ініціативна група розробила типову структуру 

наповнення ресурсу. За зразок було взято відомий ресурс - Вікіпедію. 

Кожна персоналія - це окрема розповідь (іноді доволі детальна) про 

історичну особистість, яка народилася чи жила в нашому місті, або на 

території нашого краю. 

Тут народилися, працювали і працюють багато видатних і відомих 

особистостей. Саме тут розквітли таланти засновників українського 

професійного театру – Марка Кропивницького (на честь якого в 2016 

році було перейменоване наше місто), братів Тобілевичів (Івана 

Карпенко-Карого, Миколи Садовського, Панаса Саксаганського), сестри 

Марії Садовської-Барілотті. Наша земля дала Україні й світові відомих 

громадських діячів, таких як Панас Феденко, Олександр Семененко, 

Ольгерд Бочковський, Павло Рябков; письменників і поетів - 

Володимира Винниченка, Євгена Маланюка, Олени Журливої, Юрія 

Дарагана, Івана Микитенка, Юрія Яновського, Арсенія Тарковського; 

філософів і культурологів – Георгія Флоровського, Дмитра 

Чижевського, Лева Силенка;  педагогів – Василя Сухомлинського;   

художників – Івана Похітонова, Олександра Осьмьоркіна, Петра 

Оссовського; космонавтів – Леоніда Попова;  видатних діячів культури і 

мистецтв – Йосипа Петрова, Якова Паученка, Феодосія Козачинського, 

Петра Тодоровського, Миколи Літуса, Анатолія Авдієвського, Лідії 
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Забілястої; вчених – Бориса Завадовського, Георгія Лангемака, Івана 

Білодіда, Бориса Гессена та багатьох-багатьох інших, відомих і 

маловідомих особистостей, які в усі періоди вітчизняної історії були 

лідерами, провідниками у різних галузях багатогранної дійсності. 

Завдяки своєму таланту, наполегливій праці, героїзму та самопожертві 

видатні особистості рухали людство в напрямку прогресу, рятували 

життя іншим, дарували світу шедеври мистецтва. Приємно 

усвідомлювати, що такі люди народжувалися у Кропивницькому-

Кіровограді (Єлисаветграді) або були тісно пов’язані з історією нашого 

міста. 

З цього приводу відомий краєзнавець В. Босько наголошував: 

«Унікальна історична місія нашого регіону – народжувати талановитих 

особистостей для всього світу». 

На сьогодні Проект «Видатні особистості Кіровоградщини» – це 

понад 270 персоналій. Кожна персоналія відповідає певній структурі: 1. 

Короткі відомості про особистість за таким зразком: Василь 

Ксенофонтович Ковпак (5 липня 1937, м. Кіровоград - 12 жовтня 2005, 

м. Кіровоград) - легендарний кіровоградський фотограф, 

фотокореспондент обласних газет “Кіровоградська правда” і 

“Молодий комунар,, очолював обласну Спілку фотохудожників України 

(1994 - 2005). 2. Життя і діяльність особистості (розширена біографічна 

довідка 1-3 сторінки); 3. Увіковічення пам´яті; 4. Бібліографія та 5. Web-

ресурси.  

Кожна персоналія доповнюється фотоматеріалами. Родзинкою 

цього проекту є наявність бібліографії та web-ресурсів, а також 

максимальна кількість фото. Так, персоналію архітектора Якова 

Паученка доповнюють фото будівель, за проектами якого вони створені: 

Лікарня Червоного Хреста Св. Анни (міська гінекологічна лікарня № 2); 

Художньо-меморіальний музей А.Осмьоркіна; Собор у м.Бобринець). 

Проект «Видатні особистості Кіровоградщини» існує майже п`ять 

років. В процесі пошуку інформації про персоналії трапляються різні 

випадки. Бібліотекарі в процесі пошуку інформації звертаються до 

інших установ – обласного краєзнавчого музею, літературного музею 

ім. І.Карпенка-Карого, Державного обласного архіву, приватних осіб, 

краєзнавців. Особливо це стосується пошуку фотоматеріалів, вони не 

завжди є, або ж неякісні.  

Так в 2017 році виповнилося 80 років з дня народження Нінель 

Михайлівни Бокій (29 червня 1937, селище Ново-Миколаївка 
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Запорізької області - 1 липня 2008, м. Кіровоград) – відомого 

українського історика та археолога, кандидата історичних наук, 

дослідника багатьох археологічних пам’яток Центральної України. При 

підготовці фотоматеріалів було знайдено лише одне фото Нінель 

Михайлівни. Бібліотекарі звернулися до Археологічного музею імені 

Нінель Бокій, який діє при Центральноукраїнському державному 

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, і, завдяки 

цьому, отримали кілька нових світлин Нінель Михайлівни.  

Дуже часто уточнюються хронологічні дати: народження, місця 

народження, місця та дати поховання особи. Для пошуку інформації 

використовується і БД «Краєзнавство», і БД «Книги» і, звичайно ж, 

алфавітно-предметний каталог, в якому зберігається інформація до 2000 

року. В процесі роботи застосовуються пошукові системи Google, 

Яndex, різноманітні соціальні мережі.  

Проект «Видатні особистості Кіровоградщини» має важливе 

значення для громади нашого міста. Зокрема, проблема перейменування 

міста та його вулиць піднімає багато питань, щодо відбору видатних 

людей, чиї імена гідні увіковічення в топоніміці м. Кропивницького. 

Під час вибору кандидатів важливо не тільки підкреслити їхню 

роль в історії міста та області, але й показати їх зв`язок з історією 

країни, а, можливо, і людства в цілому. Прикладом видатного діяча 

місцевого значення може служити Ганна Дмитрян - видатна місцева 

меценатка. Завдяки її сприянню були побудовані дві лікарні - у 

Єлисаветграді й Новомиргороді та Вознесенський собор у Бобринці, а 

також кілька матеріальних пам'яток області. Зараз її іменем названо 

одну з вулиць міста (колишня вулиця М.Щорса). 

Одночасно у нашому місті увіковічений Ігор Євгенович Тамм - 

фізик-теоретик, Нобелівський лауреат (1958 р.) Тамм походив з 

німецької родини, що переїхала до Єлисаветграда (нині місто 

Кропивницький). Ігор Євгенович Тамм був обраний членом багатьох 

наукових академій світу, в тому числі почесний член Національної 

академії наук і мистецтв США (1961), дійсний член Польської академії 

наук (1959), ординарний член Королівської академії наук Швеції (1959), 

почесний член Національної академії наук у Нью-Йорку (США, 1970), 

член Німецької академії натуралістів «Леопольдина» (НДР, 1964). 

Золота медаль імені М. В. Ломоносова АН СРСР (1968). В місті 

Кропивницькому, біля НВП ЗАТ «Радій» встановлено монумент І. Є. 
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Тамму, а вулиця Героїв Сталінграда (від вулиці Андріївської до вулиці 

Волкова) – перейменована на вулицю Академіка Тамма. 

Ми розуміємо, що лише об’єднання зусиль численної громади 

краєзнавців і бібліотекарів, зацікавлених у розквіті рідної землі, 

допоможе у вирішенні багатьох проблем. І не лише краєзнавчих. Адже 

своєчасна і вичерпна краєзнавча інформація живить не лише мозок, але 

й душу, сприяє духовному відродженню народу України, подоланню 

економічної, політичної, культурної кризи. 

 

 

 

 

Інформатизація сільських бібліотек Кіровоградської області: 

перспективи розвитку 

 

   Марія Охріменко, 

головний бібліотекар 

науково-методичного відділу 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

Заслужений працівник культури України 

Сучасні процеси соціально-економічних трансформацій в державі 

знаходять своє відбиття і в діяльності бібліотек. При цьому, бібліотека в 

сільській місцевості значно більше відчуває тягар економічних і 

соціальних проблем, хоча, на даний час сільські бібліотеки залишаються 

безкоштовним, а отже – максимально доступним для найширших верств 

населення центром доступу до інформації, тому й потребує всебічного 

розвитку. 

Найважливішою умовою трансформації діяльності сільської 

бібліотеки є її комп’ютеризація, яка дозволить значно підвищити 

ефективність роботи, поповнити інформаційні ресурси бібліотеки та 

якісно підвищити рівень обслуговування різних верств населення.  

Забезпечення всім користувачам публічних бібліотек рівних 

можливостей, а також підтримка прагнення надання доступу до 

комп’ютерної техніки та Інтернету – одна з найважливіших функцій 

сучасної бібліотеки. 

На виконання Закону України «Про Національну програму 

інформатизації», рішення Кіровоградської обласної ради від 27 березня 

2015 року № 716 «Про стратегію розвитку Кіровоградської області на 
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період до 2020 року» двадцята сесія сьомого скликання Кіровоградської 

обласної ради прийняла рішення від 19 травня 2017 року № 284 про 

затвердження програми інформатизації Кіровоградської області 

«Електронна Кіровоградщина» на 2017-2019 роки. Програмою 

передбачено запровадження  інформаційно-комп’ютерних технологій у 

бібліотеках та інших закладах культури, що сприятиме забезпеченню 

повного і постійного доступу населення до надбань культури; 

переведення в електронну форму національних надбань у сфері 

культури та мистецтва.  

Станом на 1.01.2017 року в області функціонує 574 публічні 

бібліотеки, з них 463 - у сільській місцевості, що становить 80,6% від 

загальної кількості. 120 (25,9%) сільських бібліотек мають комп’ютерну 

техніку, але до мережі Інтернет підключено тільки 72 (60%), а від 

загальної кількості сільських бібліотек – 15,5%. Звичайно, це дуже 

низький показник. Слід зазначити, що за умов відсутності належного 

бюджетного фінансування, інформатизація сільських бібліотек в області 

здійснювалась за  активної їх участі у міжнародних програмах, зокрема 

«Бібліоміст», яку започаткувала рада міжнародних наукових досліджень 

та обмінів (IREX) – 2010-2014 рр. За рахунок цієї  програми у сільських 

бібліотеках було відкрито 35 інтернет-центрів. 

  Оскільки інформатизація бібліотек передбачає, перш за все, 

укомплектування її спеціальним обладнанням, як то: комп’ютери, 

копіювально-множинна техніка, інше, то це вимагає і відповідного 

стану приміщень бібліотеки. Приміщення повинні бути відремонтовані,  

обладнані системами опалення, мати охоронні та протипожежні 

системи, зручний доступ для людей з особливими потребами, а також 

мати Інтернет-зв’язок.  

З метою визначення стану готовності сільських бібліотек 

Кіровоградської області до інформатизації комунальний заклад «ОУНБ 

ім. Д. Чижевського» провів обласне соціологічне дослідження 

«Інформатизація сільських бібліотек: перспективи розвитку». 

  Мета дослідження: зібрання об’єктивної інформації та даних щодо 

сучасного стану і готовності сільських бібліотек Кіровоградщини, де 

відсутній доступ до мережі Інтернет, до інформатизації. 

  Завдання дослідити: матеріально-технічний стан сільських 

бібліотек області; джерела фінансування книгозбірень; фізичну та 

інтелектуальну готовність   бібліотек до запровадження новітніх 

інформаційних технологій; наявність інтернет-провайдерів. 
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  Методика дослідження. Дослідження передбачало за 

спеціальними анкетами проведення  суцільного опитування працівників 

сільських бібліотек області, які не мають доступу до мережі Інтернет. 

  В анкетах пропонувалося дати відповідь на декілька груп 

запитань, відповідно до різних аспектів предмету дослідження.  

  Відповідно до отриманих результатів в анкетуванні взяла участь 

391 сільська бібліотека, в яких відсутній доступ до мережі Інтернет. В 

цих населених пунктах проживає 314656 осіб, що становить 32,6% від 

загальної кількості населення області  (в області проживає 963552 

особи). На їх території знаходиться 357 підриємств, в основному, це 

фермерські господарства. Найбільше таких господарств в 

Добровеличківському (66), Кіровоградському (54), Компаніївському 

(46), Новгородківському (34), Маловисківському (31) районах; 

найменше – в Бобринецькому (6), Олександрівському (7), 

Світловодському (5). 

 У переважній більшості населених пунктів є навчальні заклади: 

316 шкіл (92%), 6 (1,5%) – професійно-технічних училищ, 35 (8,9%) – 

інші. Діючими є 125 (32%) громадських організацій та об’єднань, в 

основному, це ветеранські організації.    

  Складовими бібліотечно-інформаційних ресурсів є бібліотечні 

фонди, масиви документів на різних  видах носіїв інформації. 

Бібліотечний фонд сільських бібліотек, задіяних в опитуванні, складає 

3120,18 тис. прим. -  83,5% від загальної чисельності фонду сільських 

бібліотек області. На даний час традиційні інформаційні ресурси на 

паперових носіях складають основу бібліотечних фондів, завдяки яким 

здійснюється задоволення інформаційних потреб читачів бібліотек. 

  Загальна кількість користувачів сільських бібліотек області 

налічує 174,2 тис. особи - 48,2% від загальної  чисельності користувачів 

області (362,4 тис. осіб) та 18% від загальної кількості населення 

області. 

За даними, отриманими в результаті дослідження, чисельність 

користувачів бібліотек, задіяних в опитуванні, налічує 141,5 тис. осіб, і 

дорівнює  81%  від загальної кількості сільських користувачів та 14,7 % 

від загальної кількості населення області. Найбільша кількість 

користувачів у сільських бібліотеках Кіровоградського (13,5 тис. осіб), 

Олександрійського (11,4 тис. осіб ), Новомиргородського (9,6 тис. осіб), 

Знам’янського (9,0 тис. осіб); найменше – в Долинському (3,0 тис. осіб), 
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Онуфріївському (3,1тис. осіб), Маловисківському (3,5 тис. осіб) 

районах.     

   Дослідження засвідчило, що у переважній більшості сільських 

книгозбірень (92%) запис до бібліотеки - безкоштовний, крім 

Новгородківського та Устинівського районів.   

Аналіз анкет показав, що переважна кількість сільських бібліотек 

(293) або (74%), задіяних в опитуванні, обслуговують користувачів від 

20 до 40 годин на тиждень. При цьому слід зазначити, що в режимі 

повної зайнятості працюють тільки 94 бібліотеки або 24% від загальної 

кількості.  Варто зауважити, що режим роботи бібліотек не є зручним 

для читачів. У переважній більшості випадків він збігається з робочим 

часом більшості підприємств та установ, а також  навчальних закладів. 

У суботу та неділю значна більшість бібліотек (71%) не працюють. 

 Як показало анкетування найбільше сільських бібліотек 

забезпечені комп’ютерами у Долинському (84%), Добровеличківському 

(42%), Маловисківському (47,6%), Новомиргородському (45,4%), 

Олександрівському (58%), Олександрійському (39%), 

Новоукраїнському (33%) районах. Але з них підключені до мережі 

Інтернет: у Долинському (44%), Добровеличківскому (60%), 

Новомиргородському (20%), Новоукраїнському (50%), 

Олександрівському (86%) районах. Найменше сільських бібліотек 

мають комп’ютерну техніку у Бобринецькому (9%), Гайворонському 

(6%), Новоархангелькому (9%), Устинівському (6%). Зовсім відсутні 

комп’ютери у сільських бібліотеках Онуфріївського та Ульяновського 

районів. (Див. таблицю №1).                                                                                                                                                         

   В результаті опитування були зібрані дані щодо комунікаційної  

інфраструктури сільських населених пунктів, визначення Інтернет-

провайдерів, які найчастіше з’являлися у заповнених бібліотекарями 

анкетах. Що стосується телефонних мереж, то майже в кожному 

населеному пункті їх по декілька. В основному це ПАТ «Укртелеком», 

АТ «Київстар», інші. Але вони працюють в сільській місцевості з 

перебоями.  Безумовним лідером серед Інтернет-провайдерів в сільській 

місцевості є ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «Інтертелеком» (80%), значно 

менше «Київстар», «ІСП Шторм-нет», ТОВ «Імперіал-нет», «Меганет», 

інші. Якість надання послуг цих Інтернет- провайдерів на сьогоднішній 

день незадовільна. Дослідження свідчить, що в сільській місцевості до 

мережі Інтернет підключені в основному сільські ради, школи, 

приватний сектор і дуже  мало бібліотек.  На жаль, переважна більшість 
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сільських рад не виділяє кошти на придбання комп’ютерної техніки для 

бібліотек та на підключення їх до мережі Інтернет.  

   Слід зазначити, що у Кіровоградській області дуже повільно іде 

процес інформатизації у порівнянні з іншими областями України, 

особливо в сільській місцевості. В області недостатньо високі темпи 

збільшення швидкості Інтернет та не завжди якісна передача-приймання 

інформації. Інформаційно-телекомунікаційна мережа складається з 

корпоративної телекомунікаційної мережі місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, телекомунікаційних мереж 

комерційних провайдерів мережі Інтернет: Кіровоградської філії ПАТ 

«Укртелеком», ТОВ «ІСП Шторм-нет», ТОВ «Імперіал-нет», АТ 

«Київстар», ТОВ «Інтертелеком», ПрАТ «МТС Україна».  

   Фінансування сільських бібліотек області здійснюється відповідно 

до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Бюджетного кодексу України за рахунок видатків з місцевого бюджету. 

Результати, отримані у процесі дослідження, свідчать, що 68,8% (269) 

сільських бібліотек фінансується за рахунок місцевих бюджетів, у 

деяких районах (Бобринецькому, Кіровоградському, Світловодському) 

частина сільських  бібліотек фінансується з міського, а частина - з 

районного бюджетів. З районного бюджету фінансується 31,2% (122) 

сільських бібліотек. Кошти на придбання комп’ютерної техніки та 

підключення до мережі Інтернет сільських бібліотек в бюджети як 

міські, так і районні в переважній більшості  не закладаються. 

  Комп’ютеризація передбачає наявність у приміщеннях бібліотек 

відповідної якості електричних мереж. За даними опитування 

електрифіковані 100% бібліотек, але сучасні електричні мережі мають 

тільки 34% сільських бібліотек, 66% - потребують модернізації. 

Найбільше сільських бібліотек, що потребують модернізації, у 

Бобринецькому (11), Вільшанському (16), Новоархангельському (17), 

Новгородківському (6), Онуфріївському (7), Світловодському (9), 

Устинівському (12), Ульяновському (13) районах. Взагалі, слід 

зазначити, що модернізації потребує значно більше сільських бібліотек. 

Деякі бібліотекарі просто не обізнані з вимогами до мережі 

електропостачання в умовах комп’ютаризації. 

Проблем з електропостачанням майже не виникає, за винятком 10 

сільських бібліотек Новоархангельського району, де бувають такі 

проблеми.   
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  Вирішення проблем інформатизації вимагає дотримання 

охоронно-пожежних норм щодо умов експлуатації комп’ютерної 

техніки в кожній бібліотеці. Серед сільських бібліотек, що взяли участь 

в опитуванні, наявні охоронні системи мають тільки 4 (1%) бібліотеки: 

у Кіровоградському районі - Первозванівська, Новгородківському – 

Верблюзька №1,2 та Куцівська сільські бібліотеки. Що стосується 

протипожежних систем, то їх мають тільки 207 бібліотек або 53%. В 

основному - це наявність вогнегасників. Відсутні протипожежні 

системи у сільських бібліотеках Кіровоградського, Компаніївського, 

Новоархангельського, Новомиргородського, Петрівського, 

Світловодського, Ульяновського та Устинівського районів. Частково - у 

Бобринецькому (6), Долинському (9), Олександрівському (11) районах. 

  Дослідження засвідчило, що тільки 5,3% сільських бібліотек, які 

взяли участь в опитуванні, знаходяться в окремих приміщеннях. 

Близько 70% бібліотек опалюються а, 8% - відповіли, що опалюються 

не завжди. Найбільше сільських бібліотек не опалюється у 

Гайворонському (10), Добровеличківському (9), Компаніївському (12), 

Світловодському (9) районах. 

  Потребують капітального ремонту 33 бібліотеки, або 8,4%, 

косметичного ремонту – 188 (48,1%) бібліотек; 120 – знаходяться у 

задовільному стані. (Таблиця №2).   

  До 30% сільських бібліотек надали інформацію про те, що мають 

зручний доступ для людей з особливими потребами, 3,3% - частково. 

Найбільше сільських бібліотек оснащено пандусами у Компаніївському 

– 95%, Бобринецькому – 40%, Вільшанському – 95%, Новоукраїнському 

– 30%, Петрівському - 50%. Найменше – у Голованівському – 4%, 

Новгородківському – 6%, Новоархангельському – 5%., Світловодському 

– 4%. Благовіщенському - 3%. В сільських бібліотеках Устинівського 

району пандуси взагалі відсутні. 

  Слід зазначити, що пандуси у сільських бібліотеках не завжди 

зручні для людей з особливими потребами і не відповідають сучасним 

вимогам. 

Узагальнені дані виявили, що у сільських бібліотеках майже немає 

сучасних зручних меблів. Тільки 5 сільських бібліотек, або 1,3% від 

загальної кількості, мають сучасні меблі: Первозванівська та 

Оситнязька - Кіровоградського району, Володимирівська та Ганнівська - 

Петрівського району, Глинська – Світловодського району. Частково 

оснащені сучасними меблями 28 або 7% сільських бібліотек. Серед них 



94 

 

бібліотеки Голованівського (3), Долинського (9), Кіровоградского (3), 

Олександрійського (3), Онуфріївського (5) районів. 

Головну роль у реалізації інформатизації має виконувати 

бібліотекар. Щоб надавати населенню сучасні бібліотечні послуги, які 

мають попит та оперативно відповідати на запити,бібліотекарі повинні 

вміти користуватися комп’ютером та працювати в мережі Інтернет.    

Відповідно до отриманих результатів кількість працівників 

сільських  бібліотек, які брали участь у дослідженні, 387 осіб, з них на 

повну ставку працює 94 особи, тобто 24,2% від загальної кількості; на 

0,75 ставки –76 (19%) працівників, 05 ставки – 193 (49,8%), 025 – 24 

(6,1%). Найбільша кількість працівників, які працюють на повну ставку 

- у сільських бібліотеках Знам’янського - 12 осіб або 50%, 

Кіровоградського – 19 (57%), Новомиргородського – 10 (45%), 

Олександрійського – 12 (30%) районів. 

Працівники сільських бібліотек за віковим складом: до 35 років – 

12%, від 35 до 55 – 63% (ця вікова категорія є домінуючою у переважній 

більшості районів), за 55 років – 25%.  Останній – суттєвий показник, 

на який треба зважати при розробці стратегії інформатизації бібліотек.  

Найбільш молодих за віком (до 35р.) - бібліотечні працівники 

Компаніївського району, їх 54%. Старші за 55 років - бібліотечні 

працівники Бобринецького (50%), Новгородківського (46%), 

Новомиргородського (43%) районів. ( Таблиця №3). 

За даними опитування 83% бібліотечних працівників мають 

фахову освіту, з них 74% - базову вищу фахову освіту та близько 10% - 

вищу фахову освіту. Не мають фахової освіти близько 17% бібліотечних 

працівників. Найбільше працівників з середньою освітою працює у 

сільських бібліотеках Новоархангельського (39%), Новомиргородського 

(22%), Олександрівського (21%), Благовіщенського (27%), 

Устинівського (22%) районів, а з вищою фаховою – у Новоукраїнському 

(25%), Компаніївському (21%), Знам’янському (26%), Світловодському 

(25%) районах. 

     Що стосується підвищення кваліфікації бібліотечних працівників,  

переважна їх більшість (95,6%) відповіли, що підвищують свою 

кваліфікацію на районних семінарах, практикумах, школах молодого 

бібліотекаря, днях творчого спілкування, майстер-класах.  

Таким чином, можна зробити висновок, що у сільських 

бібліотеках Кіровоградщини працює кваліфікований склад бібліотечних 

працівників, готовий до впровадження інформатизації. 
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   Отже, для інформатизації сільських бібліотек треба багато чого 

ще зробити. Звісно, самостійно виконати всі вимоги сільські бібліотеки 

не можуть через відсутність відповідного фінансування, тому для 

підготовки бібліотек до належного стану, бібліотекарям необхідно 

оцінити реальний стан справ, вивчити можливості і визначити для себе 

ті напрямки роботи, в яких вони зможуть найкращим чином себе 

проявити, внести свій вклад в справу інформатизації. Крім цього до цієї 

справи потрібно залучати зацікавлених людей - голів сільських рад, 

депутатів, представників місцевих громад, керівників фермерських 

господарств. 

 Оскільки у переважній більшості населених пунктів школи, 

сільські ради, фермерські господарства підключені до мережі Інтернет, 

необхідно знайти можливість підключити до мережі хоча б ті 

бібліотеки, які мають комп’ютери.   

 

                                            Результати дослідження 

- Загальна кількість сільських бібліотек, що взяли участь в 

опитуванні -  391.  

- На території цих населених пунктів проживає приблизно 314, 6 

тис. осіб або 32,6% від загальної чисельності населення області, 

знаходяться 316 шкіл, 6 – професійно-технічних училищ, понад 

300 фермерських господарств.  

- Бібліотечний фонд сільських бібліотек становить 3120,18 тис. 

примірників. 

- Кількість користувачів сільських бібліотек складає 174,2 тис. 

осіб,  

що становить 18% від загальної чисельності населення області.  

- Всього 24% бібліотек працюють по 40 годин на тиждень, а 

переважна більшість бібліотек (до68%) працюють від 20 до 30 

годин на тиждень. Години роботи бібліотек збігаються з 

робочими годинами більшості установ, а також з годинами 

роботи навчальних закладів. 

-  В окремих будівлях розміщено тільки 5,3 % сільських бібліотек. 

Переважна більшість в пристосованих приміщеннях, будинках 

культури, на перших поверхах житлових будинків. 

- 8,4% сільських бібліотек потребують капітального ремонту, 

48,1% - косметичного, 31% - знаходиться у задовільному стані. 
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-  Бібліотекарі вважають, що 66% сільських бібліотек 

потребують модернізації електропостачання. 

- Близько 53% сільських бібліотек оснащені засобами 

протипожежної охорони ( в переважній більшості - 

вогнегасниками). 

- Лише 1% сільських бібліотек оснащені охоронними системами. 

-  71% сільських бібліотек опалюється. 

-  30% сільських бібліотек мають зручний доступ для людей з 

особливими потребами. 

- Сучасними меблями оснащені тільки 1,3% бібліотек, 7% - 

частково. 

- Загальна кількість комп’ютерів у сільських бібліотеках – 120 або 

25,9% від загальної кількості сільських бібліотек, підключено до 

мережі Інтернет – 72. 

- Загальна кількість працівників сільських бібліотек, що брали 

участь у дослідженні, - 387 осіб, із них на повну ставку працює 

24,2%. 

- За віковим складом бібліотечні працівники розподіляються таким 

чином: до 35 років – 12%, від 35до 55 років – 63%, за 55 років – 

25%.  

- 83% бібліотечних працівників мають фахову освіту, з них 74% - 

базову вищу фахову освіту, 10% - вищу фахову освіту. Не мають 

фахової освіти 17% бібліотечних працівників. 

- Підвищують кваліфікацію сільські бібліотекарі в основному на 

районних семінарах, практикумах, школах молодого бібліотекаря. 

- Лідером серед Інтернет-провайдерів в сільській місцевості за 

відповідями бібліотекарів є ПАТ «Укртелеком» та ТОВ 

«Інтертелеком» блиько (80%) , значно менше «Київстар», «ІСП 

Шторм-нет», ТОВ «Імперіал-нет», «Меганет», інші.    

 

Райони Загальна 

кількість 

сільських 

бібліотек 

З них 

мають 

комп’ют

ери 

У % 

відноше

нні 

З них 

підключ

ено до 

Інтернет 

У % 

відношенн

і 

Кількість 

бібліотек, які 

не 

підключені 

до Інтернет 

Бобринецький 33 3 9% 3 100% 30 

Вільшанський 16 2 12% - - 16 

Гайворонський. 17 1 6% - - 17 

Голованівський 27 3 11% 2 67% 25 

Добровеличківський 24 10 42% 6 60% 18 

Долинський 19 16 84% 7 44% 12 
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Дані про наявність комп’ютерної техніки у сільських бібліотеках    Таблиця № 1    

 

              Матеріально- технічний стан сільських бібліотек     Таблиця №2            
                                                             

Райони Потребують  

капітального 

ремонту 

Косметичного 

ремонту 

Знаходяться у 

задовільному 

стані 

Кількість 

бібліотек 

Бобринецький 3 22 6 30 

Вільшанський 3 10 4 16 

Гайворонський  14  17 

Голованівський 3 20  25 

Добровеличківський 1 6 14 18 

Долинський   9 12 

Знам’янський   21 21 

Кіровоградський 1 8 27 38 

Компаніївський 3  10 19 

Маловисківський  1 7 11 

Новгородківський  9 4 12 

Новоархангельський 4 13  21 

Новомиргородський  18  20 

Новоукраїнський  4  25 

Олександрівський  7 4 12 

Олексадрійський  17 2 17 

Онуфріївський    11 

Петрівський  16  15 

Світловодський 9 3 3 15 

Благовіщенський 6 4 9 19 

Устинівський  16  17 

Всього  21 188 120 391 

                    

                                                    

 

 

Знамянський  23 5 22% 2 40% 21 

Кіровоградський 42 9 21,4% 4 44% 38 

Компаніївський 19 3 15% - - 19 

Маловисківський 21 10 47,6% 10 47,6% 11 

Новгородківський 15 3 20% 3 100% 12 

Новоархангельський 23 2 9% 2 100% 21 

Новомигродський 22 10 45,4% 2 20% 20 

Новоукраїнський 30 10 33% 5 50% 25 

Олександрівський 24 14 58,0% 12 86% 12 

Олександрійський 28 11 39% 11 100% 17 

Онуфріїський 11 - - - - 11 

Петрівський 18 5 28% 3 60% 15 

Світловодський 15 2 13% - - 15 

 Благовіщенський 19 - - - - 19 

Устинівский 17 1 6% - - 17 

Всього 463 120 25,9% 72 60% 391 
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                      Відомості про персонал бібліотеки                     Таблиця №3  

 

Райони 

 

Кількість 

працівни

к-ків 

За віком               Режим роботи 

   До 

35 

рокі

в            

35-

55 

рокі

в 

Старш

е 55 

років 

Повн

а 

ставк

а 

0,75 0,5 0,25 

Бобринецький 30 5 10 15 5 4 19 3 

Вільшанський 16 2 13 2   16  

Гайворонський 17 4 9 4  8 7 2 

Голованівський 23 2 16 5 1 8 12 2 

Добровеличківськи

й 

16 3 10 3   15 3 

Долинський 9  8 1 3 3 3  

Знам’янський 15 3 17 6 12 7 5  

Кіровоградський 33 6 18 9 19 2 15  

Компаніївський 19 11  4  15 4  

Маловисківський 9  7 2 1 1 5 2 

Новгородківський 15 3 6 7   14 1 

Новоархангельськи

й 

21 1 19 1 2 5 14  

Новомиргородськи

й 

23 1 12 10 10 1 12  

Новоукраїнський 22 4 13 2     

Олександрівський 11 2 5 4 4 3 4  

Олексадрійський 20 4 13 3 12 1 3 3 

Онуфріївський 11 1 8 2   10 1 

Петрівський 14 1 8 5 3 3 7 3 

Світловодський 16 3 11 2  4 11  

Благовіщенський 18 1 14 3  4 15  

Устинівський 17  17  4 7 2 4 

Всього  387 47 244 96 94 76 193 24 
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Бібліотека у світі інформаційних трансформацій – пошук нових 

можливостей 

 

Оксана Ткаченко, 

                                                                           заступник директора з основної роботи 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Cучасний етап розвитку нашого суспільства вважають 

перехідним, але скільки цей етап буде тривати нікому не відомо. Ми з 

вами є свідками виникнення нових адміністративних утворень – ОТГ, 

які є чи не головною ознакою реформи децентралізації. Теж саме 

спостерігається і житті та діяльності бібліотек. Бібліотеки мають 

наповнювати сучасний інформаційний простір, але з динамічним 

розвитком інформаційних технологій дедалі робити це бібліотекам стає 

все складніше. Тому бібліотекарі шукають сьогодні своє місце у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій наосліп. Немає чітко 

врегульованої законодавчо - нормативної бази та критеріїв оцінки якості 

роботи бібліотек, які б відповідали сучасним стандартам бібліотечної 

діяльності. Основне завдання для бібліотек – заново знайти своє місце в 

інтелектуальному суспільстві, спираючись на досвід минулого та 

увібравши усе найкраще від минулих поколінь. 

Зростання популярності Інтернет, в свою чергу, сприяє тому, що 

дедалі більший масив інформації переміщується у віртуальну сферу. І 

ми відчуваємо цю тенденцію, коли аналізуємо кількість реальних 

звернень до бібліотечних ресурсів і звернень до контенту нашого веб-

сайту. Сьогодні кількість віртуальних звернень втричі перевищує 

кількість фізичних відвідувань бібліотеки (відповідно 182 тисячі проти 

520 тисяч). Навіть державну звітність другий рік ми подаємо в 

електронній онлайновій формі, яка передбачає більшу деталізацію 

показників і враховує нові тенденції нашої роботи.  

Тож доводиться ретельніше аналізувати нашу роботу, в якій поки 

що визначальними є три основних критерії – користувачі, відвідування 

та книговидача.  

Аналіз виконання основних напрямків діяльності бібліотеки у 

2016році свідчить про позитивну динаміку щодо їх виконання як 

відповідно до плану, так і в порівнянні з 2015 роком. 
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Роки Користувачі 

 

Відвідування Книговидача  Фонд 

бібліотеки 

2016 37705 182189 722141 791010 

2015 37500 177271 721213 792500 

2014 37600 188011 719500 792300 

      

 Основні показники діяльності бібліотеки у 2016 році - 

перевиконані. 

 Показник обліку користувачів за єдиною реєстрацією становить 

13016 осіб, що є на рівні минулого року.  

 Не знижуємо і показник видачі документів - понад 720 тисяч, 

незважаючи на усі футуристичні прогнози щодо зменшення друкованих 

документів та їхньої заміни електронними гаджетами. Таким чином, 

працівники бібліотеки забезпечили виконання усіх кількісних критеріїв 

для отримання відповідної І категорії з оплати праці на 2017 рік. 

 Сьогодні бібліотекарям непросто тримати баланс щодо 

задоволення потреб читачів-традиціоналістів та «NETманів» інтернет - 

читачів, які звертаються до цифрових бібліотек. Але для нас усі вони є 

реальними користувачами наших послуг.  Саме для них усіх ми робимо 

он-лайн каталог, ретроконверсію карткового каталогу, наповнюємо 

тематичні розділи веб-сайту бібліотеки та створюємо цифрову 

бібліотеку. До електронних баз даних та он-лайн каталогу бібліотеки 

протягом 2016 року внесено 177159 записів, що майже на 30 тисяч 

більше, ніж у попередньому році.  Опис документів, що надходять до 

бібліотеки має бути ретельним, максимально повним. Розкриваючи 

зміст видань, ми допомагаємо користувачам зорієнтуватись та вірно 

спрямувати пошук необхідної інформації. 

«Цифрова бібліотека» налічує 547 повнотекстових видань 

переважно місцевих авторів,  а також рідкісних і цінних документів 

історичного характеру. Працівники відділу рідкісних і цінних 

документів постійно  поповнюють електронний читальний зал, до якого 

було внесено 7 видань краєзнавчого характеру об’ємом 2019 

оцифрованих сторінок. 

ДЕЙЗІ-бібліотека – новий напрямок нашої роботи. У минулому 

році працівники відділу абонементу вперше опанували зовсім новий 

процес роботи – озвучення книжок для незрячих людей і презентували 

першу начитану ними книгу. Це книга письменника - земляка 



101 

 

Олександра Жовни, яка поступить до бібліотек закладів для людей з 

вадами зору.  

Продовжується активна робота з ретроконверсії карткового 

каталогу. У минулому році працівниками відділу каталогізування 

внесено до електронного каталогу 32 тисячі записів. Робота з 

ретрокаталогізації буде продовжена і поточного року,  до електронного 

каталогу заплановано внести 9 тисяч нотних видань. 

Основна відмінна риса сучасного інформаційного простору полягає 

у створенні системи інформаційних комунікацій, яка дозволяє отримати 

доступ до соціально значимої інформації в будь-якому місці в будь-який 

час. Сучасний інформаційний простір характеризується 

неконтрольованими і  

перенасиченим інформаційними потоками, в тому числі сумнівного та 

навіть деструктивного характеру. Ілюзорна можливість отримання 

готової відповіді на будь-яке питання знижує інтерес і здатність до 

самостійної розумової діяльності. Люди стають все більш ерудованими, 

але все менш мислячими. 

Слід зазначити, що в цих умовах зростає загроза маніпулювання 

суспільною свідомістю.  

 Тому діяльність бібліотекарів із забезпечення  довідково-

інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки і усіх 

мешканців регіону залишається важливою функцією. 

На запит користувачів працівниками відділів обслуговування 

бібліотеки виконано 18148 бібліографічних довідок.  Залишається 

вагомою частина бібліографічних довідок, на виконання яких 

використовувався  Інтернет – ресурс. У минулому році за допомогою 

он-лайнових сервісів виконано 3351 довідка. Поступово з кожним роком 

цей показник бібліографічного обслуговування знижується. Натомість 

користувачі усе частіше звертаються самі як до бібліографічних баз 

даних, так і до повних текстів, розміщених на нашій сторінці в Інтернет. 

За таких обставин важливим маркером роботи є якість наших 

інформаційно-бібліографічних баз даних: каталогів, картотек, біо-

бібліографічних баз у форматі «wi-ki», усього масиву інформації, який 

ми акумулюємо на нашому веб-сайті.  

Регіональна каталогізація у вигляді Кіровоградського 

Регіонального Кооперативного Каталогу періодичних видань, 

координація дій провідних бібліотек м. Кіровограда та області з метою 
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створення єдиної інформаційної мережі регіону залишається однією з 

пріоритетних у роботі бібліографів. 

Протягом року анотована база даних КРКК поповнилася на 19209 

бібліографічних записів, майже на 1000 більше, ніж у минулому році. 

Але ми продовжуємо покращувати якість описів, треба більш чітко 

визначитись із критерієм відбору матеріалів для описування газет 

краєзнавчого характеру. Завданням цього року є аналіз цього процесу за 

10 років та його вдосконалення. 

Продовжує зростати біо-бібліографічний краєзнавчий ресурс бази 

даних персоналій видатних особистостей. Працівниками бібліотеки 

опрацьовані чергові 50 персоналій. Вважаю, що це важливий 

краєзнавчий ресурс, який буде продовжено і 2017 року. Минулого року 

до цієї бази даних  внесені й імена учасників-героїв АТО, які загинули 

під час проведення воєнної операції, нажаль цей перелік продовжує 

збільшуватися і цього року. Робота з увіковічнення пам’яті про наших 

земляків, які тримають оборону, захищаючи наш спокій і мирний сон, 

обов’язково буде тривати і надалі. 

Сьогодні ми говоримо про те, що вже на зміну комп’ютерних 

технологій приходить ера мережевих технологій і комунікацій. 

Результати інформатизації охоплюють і всю сферу культури, 

включаючи й бібліотеки, призводить до соціокультурних перетворень. 

Інформаційне суспільство як соціальна система максимально проникає 

у всі сфери життєдіяльності соціуму, стає провідним фактором його 

розвитку. Незважаючи на таку тенденцію, поповнення та збереження 

бібліотечного фонду традиційними носіями інформації залишається в 

бібліотечній роботі. 

У 2016 році фонд бібліотеки поповнився на 7010 примірників 

документів (77% планових показників), з них 5386 прим. (77%) - 

україномовних видань. Оновлення фонду становить 1,0%. Нажаль 

доводиться констатувати поступове зниження кількості надходжень 

нових друкованих видань до бібліотеки. Традиційна книжка дорожчає, 

фінансування на поповнення основних фондів не збільшується. Але 

відсоток вітчизняного виробника у сфері книговидання зростає. Наші 

видавництва покращують якість як художньої, так і галузевої 

літератури, тому й відсоток україномовної літератури у фондах нашої 

бібліотеки зростає з кожним роком. 
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                             Джерела постачання 

 Роки Книга

рня 

К/П ОП Укрпо

шта 

ОРФ Дар ВЗ Всьо-

го 

Кількість 2015 900 

 

580 399 3265 608 2557 229 8538 

%  10 6,5 4,4 36,3 6,8 28,5 2,5 100% 

Кількість 2016 698 449 278 3505 506 1452 122 7010 

%  9,9 6,4 4,0 50 7,2 20,7 1,8 100 % 

 

Як бачимо усі показники за джерелами надходжень зменшились. 

На рівні 2015 року залишився показник надходжень періодичних 

видань. Частково кількість надходжень нових документів до бібліотеки 

була компенсована відновленням цільової програми „Українська 

книга”, завдяки якій бібліотека отримала 506 видань, але і цей показник 

зменшився.  

Немає можливості поки що для бібліотеки придбати 

повнотекстові  

електронні бази даних. Хоча цей ресурс дуже необхідний користувачам, 

які займаються науковою і дослідницькою діяльністю і все частіше 

звертаються до бібліотеки саме з такими запитами, адже бібліотека має 

статус універсальної і наукової.  

Актуалізація фондів бібліотеки все більше стає нагальною  

потребою. 

Фонди з часом втрачають свою актуальність, псуються, тому вилучення 

документів – необхідний процес для підтримання нормальної 

життєдіяльності «книжкового організму» бібліотеки. Окрім того, 

фондосховище бібліотеки розраховано на 1 млн. одиниць зберігання – 

це за документами, але під час побудови, не була врахована форматна 

розстановка періодичних видань, які реально займають площу набагато 

більшу, ніж за теоретичними розрахунками. Таким чином, працівники 

бібліотеки постійно працюють над процесом очищення, перестановки 

фондів, вивільнення місць для нових надходжень. 

                                  Вилучення документів 

Причини вибуття Факт 

Через зношеність 5258 

Як застарілі 2529 

Передано в інші бібліотеки 500 

Загублені читачами 122 
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Нестача за переобліком 59 

Всього 8468 

 

В результаті цієї роботи загальний фонд документів на різних видах 

носіїв 

 інформації становить на 1.01.2016 року 791 тис. 10 прим. 

                               Соціокультурна роль бібліотеки. 

 Останнім часом ми часто чуємо про трансформацію 

соціокультурної діяльності бібліотеки, про часткову підміну нашими 

масовими заходами діяльність клубних установ. Соціальна функція 

сучасної бібліотеки обумовлена її сутнісними особливостями як 

культурної інституції, які проявляються як у збереженні і трансляції 

документованих знань, що забезпечує сталий суспільний розвиток, так і 

в популяризації цінностей культури, що стабілізують суспільство.  

Наша соціокультурна діяльність виходить із суспільної потреби, я б, 

навіть, сказала із запиту від наших громадян, які бачать сьогодні 

бібліотеку як центр спілкування і психологічної реабілітації. Одним з 

маркерів визнання нашої роботи є відвідування наших заходів 

мешканцями нашого міста і області, а також гостями, які завжди 

бувають приємно здивованими різноманітністю і якістю наших заходів. 

Загалом у звітному році спеціалізованими відділами бібліотеки 

проведено 1651 захід з популяризації літератури та інших культурно – 

мистецьких заходів в рамках  інноваційних проектів. 

З них:  

  - 303 виставки книг, календарів мистецтв, календарів ювілейних дат 

видатних постатей, відкритих переглядів. 

  - 1348 заходів з активних форм масової роботи, з них: 

- 187 літературних вечорів, фестивалів, творчих зустрічей, оглядів 

літератури з відеопереглядами; 

- працівниками бібліотеки проведено 177 екскурсій,  

- 28 науково-практичних читацьких конференцій та семінарів;  

- 13 круглих столів та 8 зустрічей в рамках роботи «Краєзнавчих 

студій»;  

- 10 лекцій у бібліотеці та за її межами на замовлення організацій; 

- 43 презентації та прем’єри книги.  

- Для  спеціалістів різних галузей народного господарства 

працівниками бібліотеки проведено 16 днів інформації;  
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- 38 навчальних тренінгів для людей з вадами зору у 

спеціалізованому майданчику «Інтерсвіт». 

Проведено 103 майстер-класи з різних технік, тренінги, веб-бесіди 

та ін. 

        Програма літнього відпочинку дітей в ОУНБ ім. Д.І.Чижевського 

„Бібліотека  - острів фантазії і творчості”, яка вже стала традиційною, 

мала велику популярність серед вчителів та учнів шкіл міста. Всього за 

літній період бібліотекою організовано 106 розважально-пізнавальних 

заходів  для 2 087 дітей віком  від 8 до 14 років. 

- 486 заходів організовано в рамках діяльності клубів та 

інформаційно – ресурсних центрів. Успішно і стабільно працюють 

дискусійні клуби англійської розмовної мови в ІРЦ «Вікно в 

Америку», Польський культурний центр, Консультативний 

гендерний центр, де надаються юридичні консультації соціально 

незахищеним мешканцям, кіноклуб «Екран», клуб 

документального кіно з правової тематики DOKUDAYS.UA, який 

має виїзні покази до установи відбування покарань 

неповнолітними правопорушниками.  Така складна дискусійно-

роз’яснювальна робота  завідуючої відділом мистецтв Світлани 

Ушакової була відмічена грамотою керівництва цієї установи і 

відзначена як вкрай важлива для роботи з молодими громадянами, 

які вже порушили закон і зараз знаходяться на шляху 

спокутування вини.  

Дуже активно розгорнув свою діяльність у минулому році Клуб 

інтелектуальних ігор, де часто проводяться шахові турніри серед 

гравців різних поколінь. Вже досвідчені гравці навчають дітей та 

підлітків грі в шахи. 

Масові заходи бібліотеки, основна більшість яких проводиться 

безкоштовно, є цікавими для громади,  загалом їх відвідали 31355 осіб, 

які стали активними партнерами та учасниками їх проведення. 

Вважаю, що немає сенсу зараз перелічувати події минулого року, 

які відбувались у бібліотеці і ставали резонансними у культурному 

житті нашої області.  

Однак є певні тенденції у динаміці різних видів масових заходів. 

Аналіз заходів у порівнянні з минулими роками свідчить про те, що 

поступово на зміну майстер-класам та виставковій діяльності на 

лідируючі позиції виходить діяльність клубів при інформаційно-

ресурсних центрах. Особливо у минулому році були популярними 
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клуби з вивчення та спілкування іноземними мовами. Кількість засідань 

у цих клубах збільшилась більш ніж на 100. Ця тенденція говорить про 

те, що по-перше – є запит на вивчення іноземних мов, переважно 

польської та англійської, по-друге, є потреба у спілкуванні і по-третє – 

це якість роботи співробітників відділу документів іноземними мовами, 

які змогли привабити користувачів на свої заняття. Тобто 

комунікативна функція бібліотеки виходить на перший план. У цьому 

році в новому форматі розпочав свою роботу клуб з розмовної німецької 

мови. Сподіваємось, що його діяльність буде не менш успішною.  

Про збільшення комунікативної функції бібліотеки говорить і зміст 

звернень громадян до адміністрації, які пропонують провести спільні 

заходи у співпраці з бібліотекою. Таких звернень у минулому році було 

447. Зважаючи, що у році лише 365 днів, можна порахувати щільність 

звернень, з якими працює спочатку адміністрація, а потім і працівники 

усіх відділів. 

На прохання наших партнерів та різних творчих об’єднань і спілок, 

а також ініціативних груп громадян відбулося понад 50 масових заходів 

(майже щотижня), з яких біля 10-ти презентацій нових книг, виданих у 

минулому році як в нашій області, так і в Україні. Найбільш 

резонансними були презентації від видавництва «Дуліби» - книга Тімоті 

Снайдера «Криваві землі. Європа між Гітлером і Сталіним», 

видавництва «Акта» - книга «І цзин. Правильно міркувати, щоб 

передбачати», книга «Номенклатурний Декамерон» нашого земляка 

Валерія М’ятовича, яка була номінована на здобуття обласної 

літературної премії ім. Є.Маланюка; монографія Надії Частакової «Іван 

Дзюба: Дух і творчість».  

На звернення національних діаспор – польської, вірменської, 

болгарської, відбулися презентації книг авторів, які належать до цих 

національностей і були видані мовами національних меншин. 

Не можна не згадати презентацію ретро-видання «Етнографічного 

вісника України» за 1926 рік, якому передував процес оцифрування та 

представлення електронної повнотекстової версії на сайті у розділі 

«Цифрова бібліотека». Ця подія стала можливою завдяки пропозиції 

місцевих колекціонерів Дмитра Яковенка та Андрія Бодюлі. 

Можна сказати, що вже регулярно до бібліотеки звертаються 

молодіжні літературні об’єднання, які збираються для проведення 

творчих лабораторій та обговорення нових власних творів, 

представляють нові форми популяризації читання, наприклад, - 
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«Стихійні читання: Типовий поет» - пізнавальна форма літературно-

творчих зустрічей у форматі «театру вух». У бібліотеці вже традиційно 

проводяться конкурси читців польської поезії, написання диктантів 

польською мовою.  

Досить популярними є проведення інформаційно-творчих 

зустрічей педагогів і вихователів з області, які підвищують фахову 

кваліфікацію у Інституті післядипломної педагогічної освіти ім. 

В.Сухомлинського, під час яких працівники бібліотеки знайомлять 

педагогів області з інформаційними ресурсами і новими сервісними 

можливостями нашої бібліотеки. У минулому році проведено декілька 

таких зустрічей, зокрема, для педагогів-дефектологів та вихователів 

спеціалізованих шкіл та шкіл-інтернатів з питань ефективної роботи з 

вихованцями з особливими потребами. Така форма зустрічей стає все 

більш популярною і затребуваною від самих педагогів та викладачів 

Інституту. 

Вперше у минулому році бібліотека допомогла у проведенні 

зимового табору для дітей з особливими потребами на звернення 

нашого давнього партнера – громадської організації батьків дітей з 

функціональними обмеженнями «Серце матері». Цей досвід був 

нелегкий, але успішний.  

Багато творчих виставок відбулося у бібліотеці також на прохання 

інших установ – це і конкурси, і виставки екологічних плакатів, 

виставки творчих робіт факультету образотворчого мистецтва 

педуніверситету ім. В.Винниченка, виставка кращих дипломних робіт 

студентів-випускників «Кіровоградського будівельного коледжу» та 

багато інших. 

На наше логічне запитання «Чому ви обираєте саме нашу 

бібліотеку для своїх презентацій та перформансів?» нам завжди 

відповідають: «Тому, що по-перше, - ваша бібліотека є найбільш 

відвідуваною, популярною, сучасною, а по-друге, - співробітники 

бібліотеки завжди фахово і грамотно допоможуть у підготовці та 

проведенні заходу або у оформленні експозицій та презентацій, уважно 

та толерантно ставляться до партнерів». 

Ці події активно висвітлювалися у засобах масової інформації. 

Протягом 2016 року про роботу і заходи у бібліотеці показано по 

каналах регіонального та Всеукраїнського телебачення 157 репортажів, 

майже по три репортажі кожного тижня. Щотижня про заходи 

бібліотеки була поінформована громадськість у радіо-анонсах, яких 
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було 53. Зацікавленість діяльністю бібліотеки спостерігається з боку 

друкованих ЗМІ - у регіональній пресі опубліковано 194 матеріали про 

бібліотечні події та роботу наших бібліотекарів.  

Виходячи з вищевикладеного ми ще раз переконуємося, що 

діяльність сучасної бібліотеки залишається багатогранною.  

Незважаючи на усі трансформації діяльності, збір і зберігання 

документів, в яких зафіксовані накопичені людством знання, зразки і 

цінності світової, національної та місцевої культури, були і 

залишаються соціальним призначенням бібліотеки. У фондах нашої 

бібліотеки, як і багатьох сучасних бібліотек, зберігаються твори 

мистецтва: картини і гравюри, плакати і листівки, грамплатівки, касети і 

диски з записами творів літератури, музичного та кіномистецтва. 

Рідкісні та цінні рукописні і друковані книги, що становлять гордість 

бібліотечних фондів, - унікальні колекції та книжкові пам'ятки 

відносяться до об'єктів культурного надбання нашого регіону. 

Збираючи і зберігаючи документальні джерела, які зафіксували духовні 

досягнення людської цивілізації, зразки громадських практик, 

бібліотека є втіленням «пам'яті людства» і служить гарантом нових 

якостей соціальної пам'яті. 

 Бібліотека дозволяє суспільству зберегти необхідний запас 

міцності під час техногенних аварій і соціальних потрясінь, щоб через 

певний час відновити виробництво, соціальні відносини і вийти на 

новий рівень суспільного розвитку. Тим самим бібліотека забезпечує 

стійкість суспільного життя, сприяє не поділу, а консолідації 

суспільства, надає користувачам стартовий мінімум інформації, щоб 

вони могли орієнтуватися в подіях у суспільстві, адаптуватися до нього. 

Тим самим бібліотека пом'якшує соціальні конфлікти. 

Я вважаю, що наша бібліотека і є тим яскравим прикладом 

успішної реалізації соціокультурної місії, яка задекларована у Стратегії 

розвитку бібліотечної справи до 2025 року.   

Робота працівників бібліотеки у минулому році була насиченою та 

різноплановою. Крім професійного вдосконалення, ми постійно 

вчимося новим практикам роботи з людьми, адже корективи у 

спілкування з нашими користувачами вносить складне життя нашого 

суспільства в умовах фактичної війни. Зростає депресивність 

суспільства і це позначається на настроях громадян, які приходять до 

бібліотеки, в першу чергу – це люди з низькою стресостійкістю, 
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військові, учасники бойових дій, члени родин наших захисників, 

волонтери, які є містком між мирним та воєнним життям.   

Життя триває попри усі складнощі. Тому хочу усім подякувати за 

плідну співпрацю і в той же час закликати, - не зупинятись на певних 

досягненнях, а продовжувати єволюцію професійного розвитку, щоб 

залишатися успішною класично-інноваційною бібліотекою, всупереч 

прогнозам футуристів – «NETманів» про агонію бібліотечної галузі. 

  

 

 

Бібліотека навчає громадян орієнтуватись 

 в медіа-потоці 

 
 Ірина Кучеренко,  

завідуюча Інтернет-Центром  

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Протягом останніх років в Україні події стали центральними 

темами в провідних мас-медіа різних країн. Такий великий потік 

інформації часто несе в собі неправдиву інформацію (фейки) та навіть 

пропаганду. Інколи маніпулятивні дії можна вирізнити відразу, а інколи 

досить важко розпізнати почуте та побачене, не маючи знань та навиків 

з медіаграмотності. Народна мудрість говорить: «Вір тому, хто 

сумнівається і сумнівайся, коли тобі кажуть вірити». Все, що ми чуємо, 

варто піддавати сумніву і задавати собі питання, чи може таке бути 

насправді, бо є великий ризик надурити самого себе! 

В 1951 році американський психолог Соломон Аш провід 

дослідження, в результаті якого було доведено: щоб змусити здорову, 

адекватну людину змінити свою думку стосовно якогось питання, 

«зазомбувати» її достатньо 45 хвилин. Просте твердження про те, що ми 

розумні люди і чудово розуміємо, коли нам кажуть неправду, на 

практиці лишається пустими словами. Потрібно мати певні знання, які 

можуть стати підґрунтям для правильного мислення. 

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. Чижевського не 

могла залишитися осторонь цієї проблеми та долучилася до роботи з 

навчання медіаграмотності громадян. Ми пропонуємо навчання 

учасникам різних вікових категорій і професій. Адже кожен може стати 

стійкішим до неправдивої інформації і протистояти маніпуляції.  
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Одна з учасниць тренінгу сама звернулася до нас з проханням 

розкрити для неї цю тему. Вона з порогу сказала: 

- Мене завжди дурять! Я все життя піддаюся на якісь вмовляння, 

а тоді страждаю! 

Під час навчання вся група дійсно могла почути історії про її 

довірливість, що до добра не довели. Після тренінгу ми ще багато 

спілкуємось з нашими учасниками тренінгу, пропонуємо їм приходити 

до нас на перегляди фільмів, в яких більше і ширше розкриваються 

психологічні моменти впливу на свідомість людини. Дуже приємно 

чути, що ці знання є корисними. 

Працюючи в даній програмі ми намагаємося дати базові знання у 

сфері медіа, ознайомити учасників тренінгу з розповсюдженими видами 

маніпуляцій і пропаганди. Кожен, хто відвідав тренінг, отримує базові 

інструменти для перевірки інформації та критичного мислення.  

Розкриємо декілька секретів і для вас! Якщо ви помітили такі речі 

у статтях, значить хтось хоче маніпулювати вами через цю інформацію: 

- використання невідомих джерел чи чуток, які неможливо 

перевірити; 

- в статті об’єднані матеріали, які не пов’язані між собою; 

- використовуються емоційно забарвлені слова, які описують 

явища чи людей; 

- присутній заклик до дій, наприклад, «давайте вийдемо усі на 

мітинг!»; 

- присутні категоричні судження, наприклад «ця нечемна 

жінка…». 

Якщо ви помітили такі моменти, то певно хтось бажає схилити вас 

на свою сторону! 

Якщо ви переглядаєте телесюжети, то зверніть увагу на те, що вам 

пропонують!: 

- неймовірні історії; 

- гостра та емоційна лексика; 

- невідповідність «картинки» зі словами журналіста; 

- оціночні судження журналіста; 

- «свідчення очевидців», які неможливо перевірити. 

Ніхто не може обмежити людину в тому, якими ЗМІ 

користуватися, що читати чи дивитися, але можна навчити її не 

підпадати під вплив пропаганди, допомогти не стати жертвою 
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маніпуляцій, адже ці фактори призводять до паніки та інших негативних 

явищ у суспільстві. 

Якщо вам цікава ця тема і ви бажаєте дізнатися більше, 

звертайтеся до бібліотеки і пройдіть цей цікавий і пізнавальний курс! 

Від нас ви підете іншою людиною, більш збагаченою та більш 

свідомою. 

На що ми очікуємо? 

На те, що наші громадяни знатимуть, яким чином можна 

перевірити сумнівну інформацію різного виду.  

Набуті знання допоможуть учасникам тренінгу: 

- усвідомити, як медіа впливає на громадян і перейти до 

вибіркового сприйняття та споживання інформації; 

- розуміти головні принципи, за якими працює медіа, 

аналізувати свій особистий інформаційний простір, свідомо 

підходити до питання споживання інформації; 

- навчитися виявляти неправдиву інформацію і не підпадати під 

її вплив; 

- на практиці ознайомитися з тим, як виявляти неправдиві 

матеріали, і це ще далеко не все! 

На сьогоднішній день кожен бажаючий може лишити заявку на 

участь у тренінгу. Можливі групові заняття за попередньою 

домовленістю. 

Кожна людина спроможна взяти на себе відповідальність за те, як 

вона використовує інформацію, яку отримує. Тільки свідоме 

споживання інформації допоможе лишатися спокійним та діяти 

виважено за будь-яких обставин та захистити себе. 

Попереджений – значить озброєний – це не просто чудовий 

лозунг, а важливе правило для кожного свідомого громадянина, який 

бажає знати правду! І сьогодні бібліотека готова допомогти громадянам 

у цьому питанні. 
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                                         БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ 

 

Розкриваємо фонди: періодика української діаспори  у фондах 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім.  Д.І. Чижевського  

 

Катерина Бабаєва, 

головний бібліотекар відділу  зберігання 

та реставрації бібліотечних фондів  

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського 

 

         У масиві фонду періодичних видань Кіровоградської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського діаспорна 

періодика представлена хоч і невеликим за кількістю, але надзвичайно 

різноманітним за змістом репертуаром назв. Спершу треба зауважити, 

що всі видання поділяються на дві групи. Перша і більша - це видання 

української діаспори різних країн: Німеччини, Великобританії, США, 

Канади, друга -  видання російських і радянських емігрантів. Вони 

представлені в меншому обсязі. Мета даної статті – дати короткий огляд 

репертуару назв і загальну характеристику змісту деяких зарубіжних 

українсько - і російськомовних часописів, наявних у фонді бібліотеки. 

        Отже, спочатку про часописи українські.  За географією виходу 

вони охоплюють Європу і Америку, а за змістом їх можна поділити на 

історичні, суспільно-політичні, культурно-літературно-мистецькі 

видання. За читацькою аудиторією - це загальні видання, видання  для 

жіноцтва, для дітей та молоді, для шкільництва. 

Серед діаспорних часописів є видання українських церков. 

Журналами “Вісник”, “Православний вісник”, “Православний 

українець” представлені видання Української православної 

автокефальної церкви за кордоном. В них публікуються матеріали про 

церковне життя українських християнських громад в Канаді і Америці, 

про українських церковних діячів, українські церкви і храми як 

архітектурні споруди, розвідки з церковного права, а також художні 

твори духовно-християнського змісту. 

Провідною темою, яка так чи інакше звучить в усіх публікаціях, є 

тема боротьби за національне і соціальне визволення українського 

народу, тема його історично-культурної самобутності, національної 

самосвідомості, тема збереження  духовної і матеріальної культури. 
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 Найдавніший, із наявних у бібліотеці, за датою виходу з друку 

(1952) та найбільший за кількістю примірників є часопис Організації 

Українських Націоналістів «Визвольний шлях». Він був заснований і 

видавався з 1948 до 2004 р. у Лондоні Українською видавничою спілкою 

як суспільно-політичний місячник. Спочатку часопис був призначений 

лише для ОУН, а потім став розповсюджуватись між усією діаспорою 

Європи і Америки та підпільно в Україні. Пізніше до визначення 

“суспільно-політичний”   додалися слова «науковий та літературний». З 

2004 року редакція журналу переводиться до Києва і, на жаль, з другої 

половини 2004 року бібліотека перестає його одержувати.  Назва 

журналу промовляє сама за себе. На його сторінках регулярно і 

послідовно публікуються матеріали про боротьбу і діяльність 

Організації українських націоналістів, про її видатних діячів, про події в 

Україні в різні історичні періоди, про репресії радянських часів, про 

становище політв’язнів у радянських тюрмах і таборах. Публікуються 

історичні розвідки і документи, статті українських вчених  і 

громадських діячів, щоденники, біографічні матеріали,  спогади і 

художні твори. Ці події і дати, імена і біографії, історичні факти роками 

замовчувалися або фальсифікувалися в Радянській Україні. Найкращу 

характеристику змісту журналу дає “Вікіпедія”: “У часописі 

публікувалися й публікуються як ідеологічні матеріали (праці Дмитра 

Донцова, Ярослава Стецька, Степана Бандери та інших), так і наукові 

дослідження (переважно з історії та літературознавства ), а також 

художні твори. Слід особливо відзначити роль цього видання в 

популяризації творів шістдесятників в емігрантському середовищі тоді, 

коли їх неможливо було видавати в Україні. Часопис друкував статті на 

такі теми як міжнародна політика, політика й економіка УРСР, історія 

ОУН та Української повстанської армії. На його сторінках друкувалися 

матеріали з історії та археології України, літератури, музико - та 

мистецтвознавства, проза й поезія авторів-емігрантів та членів підпілля 

ОУН, переклади творів художньої літератури, спогади істориків та 

політичних діячів, передруки творів радянської літератури періоду 

Розстріляного відродження та “шістдесятників”, література самвидаву 

та політичні документи, огляди книжок, новини й аналітика щодо 

діяльності політичної опозиції в Україні, хроніка з життя як в еміграції, 

так і в УРСР. В останній період почали переважати наукові публікації.” 
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     Чисто науковим часописом є квартальник “Український історик” - 

видання Українського історичного товариства, заснований у 1963 році як 

“український історичний журнал у вільному світі”. В журналі 

друкуються праці учених-емігрантів з історії України, а також матеріали 

з допоміжних дисциплін та архівні публікації (українська еміграція, 

генеалогія, історіографія, Грушевськіяна, критика, спогади), а також 

рецензії, бібліографія, хроніка. Ці матеріали не мали нічого спільного з 

радянською інтерпретацією історії України, тому в Україні не могли 

бути опубліковані. Лише з набуттям  Україною незалежності, з 

відкриттям українського філіалу редакції часопису, в журналі 

з’являються праці вітчизняних істориків: Михайла Брайчевського, 

Ярослава Ісаєвича, Ігоря Гирича та інших. 

         “Вісті комбатанта” - український суспільно-політичний військовий 

щоквартальник заснований у Канаді колишніми вояками УПА, 

друкується у Торонто і Нью-Йорку. Часопис за тематикою більше тяжіє 

до висвітлення сучасних політичних подій у світі та в Україні, публікує 

історичні розвідки про діяльність діячів УПА, а також аналітичні 

матеріали про суспільне та економічне становище як в радянській, так і 

в сучасній Україні, про становище українства в світі. У фонді бібліотеки 

журнал наявний з 1963 по 2011 рік.   

Із часописів, що висвітлюють питання історії українського війська 

та військового вишколу української молоді можна також назвати 

“Пластовий шлях” та “Українське козацтво”, які видаються українською 

діаспорою США і Канади. 

      Прикладами діаспорних видань загальноосвітнього інформаційного 

та літературно-художнього плану є журнали “Ми і світ”, “Нові дні”, 

“Всесміх”, журнали для жінок “Наше життя”, “Жіночий світ”, 

“Промінь”, “Українка в світі”, для молоді  “Екран”, “Крилаті”, для 

українського вчительства за кордоном “Життя і школа”, “Рідна школа”.  

Літературно-мистецькі діаспорні часописи представлені у фонді 

бібліотеки журналами “Анабазис”, “Північне сяйво”(Канада), “Арка”, 

“Вежі” (Німеччина), “Бандура”, “Нотатки з мистецтва” (Америка). 

   Бібліотека має також “Український вісник” - журнал українського 

самвидаву, або “захалявний журнал з України”, який виходив у Парижі в 

українському видавництві “Смолоскип ім. В. Симоненка” з 1971 по 1992 

рік. В ньому публікувалися матеріали, що були поширені в українському 

самвидаві і несли інформацію про порушення свободи слова та інших 
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Конституційних свобід, про судові і позасудові репресії в Україні, 

переслідування національно свідомих українців, факти шовінізму і 

українофобства, переслідування за віру в Бога, про становище 

політв’язнів по тюрмах і таборах, про різні акції протесту. Це - публічні 

статті, документи, художні твори та інші матеріали. Вісник був 

покликаний “...донести до світової громадськості правду про те, що несе 

із собою людоненависницький великодержавний російський шовінізм.” 

           Із журналів російськомовної діаспорної періодики найбільш 

повно з 1952 по 1992 рік  представлений “Вестник русского 

христианского движения”, започаткогваний у 1925 році російською 

еміграцією у Парижі як журнал російського студетства за кордоном. До 

№ 112 він і називався “Вестник русского студенческого христианского 

движения” і служив зв’язуючою ланкою для російської емігрантської 

молоді Європи. Журнал ставив собі за мету “...объединение верующей 

молодежи для служения православной Церкви и привлечение к вере во 

Христа неверующих.» Видання було перерване в роки Другої світової 

війни, а після відродження у Німеччині в 1946 році поступово 

перетворюється у богословсько-філософський та літературний часопис. 

В 60-ті і подальші роки в ньому публікуються твори самвидаву з СРСР, 

зокрема О. Солженіцина, філософсько-богословські статті про шляхи 

розвитку і діячів російської Православної церкви, літературознавчі 

розвідки про творчість російських письменників доби тоталітаризму: 

Мандельштама, Цвєтаєвої, Булгакова та інших. З 1992 року журнал 

друкується в Москві з паризьких оригінал-макетів. 

“Синтаксис”- літературно-публіцистичний журнал, що виходив у 

Парижі за редакцією Андрія Синявського і Марії Розанової з 1978 по 

2001 рік, представлений у фонді 26-ма книжками з 1979 по 1992 рік. Це 

- дисидентський журнал, що публікував заборонені в СРСР твори, а 

також публіцистичні матеріали викривально-критичного змісту, що 

йшли врозріз з офіційною ідеологією СРСР, а пізніше й Росії. 

Інший дисидентський журнал “Форум”, що видавався у Мюнхені 

протягом 1982-1990 років, має підзаголовок “общественно-

политический”. Він висвітлював питання суспільно-політичної боротьби 

проти тоталітарного режиму в СРСР, а також у країнах так званого 

соціалістичного табору, зокрема у Польщі.  Також на його сторінках 

багато матеріалів про український національно-визвольний рух, статей 

українських поборників національної ідеї. Є матеріали і про національні 
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рухи в інших республіках Радянського Союзу. Бібліотека має у фонді всі 

22 примірники часопису. 

Також у Мюнхені протягом 1984-1992 року виходив ще один 

дисидентський журнал - “Страна и мир” за редакцією Кроніда 

Любарського, Бориса Хазанова і Сергія Максудова. Журнал 

позиціонував себе як суспільно-політичний та культурно -філософський. 

Загалом тематику публікацій журналу можна окреслити як висвітлення 

сприйняття політичного ладу, суспільно-культурного життя і подій в 

СРСР з погляду світової спільноти. 

Російський літературний журнал “Стрелец” виходив у 1984-1999 

роках спочатку у США, а з 1992 року - у Росії. Засновником і головним 

редактором його був Олександр Глєзєр. Це було непідцензурне 

емігрантське видання, в якому друкувались такі автори як Володимир 

Максимов, Йосип Бродський, Генріх Сапгір та інші автори, забороненні 

радянською цензурою. 

Усі часописи одразу по одержанні були внесені до електронного 

каталогу бібліотеки: одна частина - до бази даних книги, інша - до бази 

даних періодичних видань. Але активізувати попит на ці видання 

допомогла робота працівників відділу рідкісних і цінних документів, 

які, зробивши аналітичний опис змісту, наблизили їх до користувачів. На 

сьогодні описані усі наявні у фонді бібліотеки діаспорні журнали. 

Звертаючись до електронного каталогу бібліотеки, науковці, студенти, 

краєзнавці, вчителі знаходять для своїх студій публікації не тільки у 

вітчизняних періодичних виданнях, але й у періодичних виданнях 

української діаспори. 

    У форматі оглядової статті немає можливості дати детальну 

характеристику усіх наявних у бібліотеці діаспорних часописів. У фонді 

бібліотеки є ще цілий ряд журналів, що в різні роки виходили за 

кордоном, які чекають на свого дослідника. 

Сподіваюсь, що інформація, викладена у цій статті, буде корисною 

для тих, хто цікавиться новітньою історією України, та її національно-

визвольними змаганнями у ХХ столітті. 
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Документні ресурси публічних бібліотек Кіровоградщини 

 у 2016 році:стан та тенденції розвитку 

 
Любов Дубина, 

                                              головний бібліотекар науково-методичного відділу 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Бібліотечні фонди повинні динамічно розвиватися, систематично 

поповнюватися та звільнятися від застарілої літератури для збереження 

як своєї актуальності, так і підтримки належного рівня інформативності. 

Мережа бібліотек області скоротилася на 1 одиницю в сільській 

місцевості та нараховує всього 574 одиниці, із них 3 обласні бібліотеки, 

571 публічна бібліотека на території регіону, в т. ч. 463 - у сільській 

місцевості. 

Станом на 1 січня 2017 року загальний обсяг бібліотечного фонду 

області складає 7 млн. 202 тис.175 прим. документів, що на 168 тис. 910 

прим. документів менше, ніж за 2015 рік. 

        

 

Всього по області 

в тому числі 

обласні бібліотеки 

публічні бібліотеки 

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

2015 2016 

2015

-

2016 2015 2016 

2015

-

2016 2015 2016 

2015

-

2016 2015 2016 

2015-

2016 

фонд 

тис. 

прим. 

7371,

08 

7202,

17 

-

168,

91 

1082,

06 

1079,

46 -2,6 

6289,

02 

6122,

71 

-

166,

31 

3847,

70 

3730,

48 - 117,22 

надій

шло 

101,

44 

97,8

5 

-

3,59 15,42 12,52 -2,9 86,02 85,33 

- 

0,69 53,76 45,19 - 8,57 

вибул

о 

281,

38 

266,

76 

-

14,6

2 14,49 15,12 

+0,6

3 

266,8

9 

251,6

4 

-

15,2

5 

151,9

0 

162,4

1 -10,51 

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

читан. 19 19  19 19 

 

19 19  19 19 

 книг. 

кор. 17 17  16 16  17 17  22 21 -1 
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За видами бібліотечний фонд складають: книги – 6783,79 тис. 

прим. (94,2%), періодичні видання – 388,84 тис. прим. (5,4%), 

аудіовізуальні видання – 21,32 тис. прим. (0,3%), електронні видання – 

8,22 тис. прим.(0,1%).  

Загальний обсяг бібліотечного фонду у сільській місцевості 

налічує 3млн. 730 тис. 483 прим., що на 117,22 тис. прим. документів 

менше у порівнянні з попереднім роком. 

Скорочення загального обсягу бібліотечних фондів пов’язане із 

зменшенням кількості нових надходжень та активізації очищення 

фондів саме в бібліотеках сільської місцевості (70% від загального 

вилучення). 

В 2016 році бібліотеки області продовжували формування 

оптимального складу бібліотечного фонду відповідно до інформаційних 

потреб користувачів, забезпечення його активного використання та 

зберігання.  

У звітному періоді до бібліотек області надійшло 97,85 тис. нових  

документів, що на 3,6 тис. прим. менше у порівнянні з попереднім 

роком. 

Від загальної кількості надходжень обласні бібліотеки отримали 

12,52 тис. прим. документів, публічні бібліотеки регіонів - 85,33 тис. 

прим. документів, в т.ч. сільські бібліотеки - 45,19 тис. прим. 

документів.  

Найбільші джерела поповнення бібліотечних фондів – література 

придбана у книгарнях – 21%, отримана з обмінно-резервного фонду – 

18%, подарована – 16%.  

Бібліотеки області замовляють документи в українських 

видавництвах, інтернет-магазинах та у місцевих книжкових магазинах.  

З видавництвами тісно співпрацюють три обласні бібліотеки 

(близько 30 видавництв), бібліотеки Олександрівського району 

(«Фоліо»), Долинського району (2 районні та 7 сільських бібліотек 

співпрацювали з інтернет-магазинами «KNIGIng» (м.Харків), 

«Книжкова хата» (м.Тернопіль»), «Ерудит» (м.Чигирин).  

Сільські ради  дбають про поповнення бібліотечних фондів. Для 5 

сільських бібліотек Олександрівського району - Красносілківської, 

Бандурівської, Соснівської,  Підлісненської, Івангородської на виділені 

кошти придбали 208 прим. на суму11426 грн. 
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У Долинському районі за кошти сільських рад 13 бібліотек 

отримали 1454 прим. видань на суму 64698 грн. 

Для Глинської сільської бібліотеки Світловодського району 

сільська рада придбала 218 прим. літератури на суму 12,0 тис. грн. 

Добронадіївськsq та Головківської бібліотек-філій 

Олександрійської районної ЦБС сільські ради виділили 3,5 тис. грн. на 

придбання 60 прим. книг.  

До обмінно-резервного фонду ОУНБ ім.Д.І.Чижевського у 2016 

році надійшло 45 тис.134 прим. видань, розподілено бібліотекам області 

16 тис. 575 прим. документів. Слід звернути увагу на розподіл даної 

літератури сільським бібліотекам у Новомиргородському, 

Онуфріївському, Петрівському районах, де надходження документів з 

даного джерела становить менше 50%. 

За рахунок фінансування програми Держкомтелерадіо 

«Українська книга» та наказу Міністерства культури України  №853 від 

13.08.2012 року «Щодо здійснення придбання україномовних книг та 

поповнення фондів публічних бібліотек» отримано 39 тис. 171 прим. 

документів. 

Бібліотеки налагоджують співпрацю з установами та 

організаціями, представниками бізнесу, громадського активу, що сприяє 

залученню додаткових ресурсів для поповнення бібліотечних фондів. 

Олександрівська районна бібліотека для дорослих почала 

спілкування з громадською організацією «Українська спілка інвалідів – 

УСІ». Від цієї організації до бібліотеки надходять книги, надруковані 

шрифтом Брайля. 

Благодійний фонд «Розвиток Кіровоградщини» передав Бовтиській 

сільській бібліотеці 62 прим. книг на суму 2,78 тис. грн. 

За фінансової підтримки бізнесмена О.Будженко для 

Олександрівської районної бібліотеки для дорослих у видавництві 

«Фоліо» придбано 38 книг на суму 1,93 тис. грн. 

За кошти від благодійної допомоги сільські бібліотеки-філії 

Олександрійської районної ЦБС придбали 80 прим. видань на суму 2,70 

тис. грн. Попельнастівській сільській бібліотеці-філії №1 користувачі 

подарували 38 прим. книг на суму 1,43 тис. грн. 

Бібліотекам Олександрійської районної ЦБС Гете Інститут в 

Україні подарував 142 прим. документів на суму 6,05 тис. грн. 
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ТОВ «Сузір’я» придбало 30 прим. книг для Новопразької №1 

бібліотеки-філії на суму 1,00 тис. грн., фермерське господарство «Ріта» 

придбало для Ізмайлівської бібліотеки-філії 12 прим. нової літератури 

на суму 430 грн.  

Комунальне підприємство «Світоч-книга» подарувало 223 прим. 

книг на суму 12,82 тис. грн. 

Завдяки акції «Подаруй бібліотеці книгу!» до бібліотек області 

надійшло 15 тис. 663 прим. (16%) з різних галузей знань. Література 

подарована користувачами, мешканцями міста, письменниками-

земляками, краєзнавцями, благодійними та громадськими 

організаціями, місцевими видавництвами, навчальними закладами 

міста.  

Бібліотеки Петрівського району отримали в подарунок від «Світло 

на Сході» 65 прим. на суму  1,01 тис. грн. та від «Украгросервіс» - 2 

прим. на суму 0,12 тис. грн. 

 Від благодійного фонду «Коло» (м. Київ) бібліотеки Долинського 

району отримали 135 прим. на суму 4,25 тис. грн., Олександрівська 

районна бібліотека для дорослих - 44 прим. на суму 1,46 тис. грн. Це - 

сучасна література з питань економіки, історії, філософії, мовознавства, 

конфліктології та художньої літератури. 

Продовжується співпраця  бібліотек області з обмінно-резервним 

фондом Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого: 

Олександрійська міська ЦБС  отримала 706 прим., Олександрійська 

районна ЦБС – 572 прим., Цвітненська сільська бібліотека 

Олександрівського району - 100 примірників документів.  

До складу бібліотечних фондів входять періодичні видання, що 

складають 33% від загального фонду.  

У 2016 році 1 бібліотека регіону отримувала в середньому 8 назв, в 

т.ч.1 сільська бібліотека – 6 назв. 

На І півріччя 2017 року обласні бібліотеки передплатили: ОУНБ 

ім.Д.І.Чижевського  - 266 назв,  обласна бібліотека для юнацтва – 131 

назву, обласна бібліотека для дітей ім.Т.Г.Шевченка – 140 назв. 

  Складна ситуація з передплатою періодичних видань на  2017 рік  

виникла у бібліотеках області у зв’язку з  відсутністю бюджетного 

фінансування. 

Залишились без передплати періодичних видань на 2017 рік: у 

Маловисківському районі – 1 (Миролюбівська сільська бібліотека),  
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Кіровоградському – 3 (Обознівська, Федорівська, Ганнинська сільські 

бібліотеки), Новоархангельському   – 4 (Копенкуватська, Торговицька, 

Мартинівська, Синюхінська сільські бібліотеки), бібліотеки 

Компаніївської ЦБС та Кіровоградської міської ЦБС.  

У бібліотеках Олександрійської районної ЦБС виступають 

спонсорами з передплати періодичних видань різні організації. 

Попельнастівській сільській бібліотеці-філії №1 сільська рада 

передплатила 16 назв періодичних видань на суму 2,57 тис. грн. 

ЗАТ «Цукровий завод» передплатив Приютівській бібліотеці-філії 

8 назв періодичних видань на 1,2 тис. грн. 

 Новопразькій центральній бібліотеці-філії користувачі бібліотеки 

передплатили 22 назви періодичних видань на 1,09 тис. грн. Войнівській 

бібліотеці-філії підприємці та користувачі бібліотеки передплатили 7 

назв періодичних видань на суму 0,79 тис. грн. 

В середньому 1 бібліотека регіону буде отримувати 7-8 назв, в т.ч. 

сільська бібліотека – 7 назв. 

Враховуючи усі джерела комплектування бібліотечних фондів 

протягом року 1 бібліотека області в середньому отримала 170 прим., 

регіону - 124  прим., в т. ч. 1сільська – 98 прим.  

Відсоток оновлення бібліотечного фонду на рівні 2015 року і 

становить 1,4 %, в т.ч. у сільських бібліотеках - 1,2%. 

Якість формування бібліотечних фондів, їх актуальність та 

використання характеризують середні показники обертаності, читаності 

та книгозабезпеченості. Дані показники залишились на рівні минулого 

року: обертаність  фонду – 1,1, книгозабезпеченість  одного користувача 

– 17, читаність – 19, в т.ч. у сільських бібліотеках, дані показники не 

змінились: обертаність становить – 0,9, книгозабезпеченість – 21, 

читаність – 19. 

Високі показники, що свідчать про належний рівень роботи з 

бібліотечним фондом, мають бібліотеки Долинського, 

Новоукраїнського, Олександрійського, Олександрівського, 

Благовіщенського районів та у Знам’янській, Кіровоградській, 

Світловодській, Олександрійській міських ЦБС.  

Велика книгозабезпеченість у бібліотеках Маловисківської ОТГ 

(29), Бобринецького, Новоархангельського, Світловодського (25),  

Маловисківського (24), Вільшанського, Гайворонського (23), 
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Новомиргородського, Петрівського (22), Новгородківського, 

Добровеличківського, Онуфріївського (21) районів. 

Мають низький показник обертаності бібліотеки Маловисківської 

ОТГ, Світловодського (0,7), Бобринецького, Вільшанського, 

Гайворонського, Кіровоградського, Маловисківського, 

Новоархангельського, Новомиргородського, Онуфріївського (по 0,8), 

Петрівського (0,9) районів. Це свідчить про несистематичну роботу з 

вилучення непрофільних, дублетних та зношених видань із фондів 

бібліотек. 

Бібліотечні працівники постійно проводять роботу по 

впорядкуванню бібліотечних фондів, намагаються їх актуалізувати, 

зробити більш інформаційними. Протягом 2016 року з  фондів вилучено 

266 тис. 764 прим. документів. У порівнянні з минулим роком кількість 

вилучених документів зменшилась на 14,62 тис. прим. Списання від 

загального фонду становить 3,7%, в т.ч. у сільських бібліотеках – 4,4%. 

З бібліотечних фондів обласних бібліотек вилучено – 15,12 тис. 

прим. документів, в публічних бібліотеках регіонів - 251,64 тис. прим. 

Слід відзначити, що збільшилась кількість вилучених документів 

саме у сільських бібліотеках - 162,41 тис. документів (+ 10,51 тис. 

прим.). Найбільші показники вилучення мають бібліотеки 

Кіровоградського району – 31,7 тис. прим., Добровеличківського – 14,76 

тис. прим., Новоархангельського – 12,75 тис. прим., Олександрівського 

та Петрівського – понад 10 тис. прим. у кожному, Маловисківського та 

Устинівського районів – понад 8 тис. прим. документів у кожному. 

Слід звернути особливу увагу на очищення бібліотечних фондів  

сільських бібліотек у Гайворонському, Маловисківському, 

Онуфріївському, Петрівському, Світловодському районах, бібліотеках 

об’єднаних територіальних громад у Маловисківському та 

Бобринецькому районах, де показник обертаності літератури становить 

0,4 - 0,7. 

У бібліотеках області, крім книг, активізували списання 

періодичних видань (майже 36 тис.) та електронних видань (0,19 тис. 

прим.). 

Основні причини вилучення документів – зношена література - 

70%, у сільських бібліотеках -77%, застаріла за змістом – 19%, в т.ч. у 

сільських бібліотеках – 17%, періодичні видання становлять 14 %, в т.ч. 

у сільських бібліотеках – 9%. 
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Щороку в бібліотеках області працівники проводять вивчення 

різних розділів книжкового фонду: Кіровоградська міська ЦБС - 

«Природознавство», Компаніївська ЦБС - «Історія. Історичні науки», 

Гайворонська ЦБС - «Біологічні науки», Новомиргородська районна 

бібліотека для дорослих - «Технічні науки», бібліотеки  

Маловисківського району - «Право», Онуфріївського - «Сільське і 

лісове господарство». Як наслідок цієї роботи, із бібліотечних фондів 

вилучається застаріла за змістом та література, яка не користується 

попитом у користувачів, плануються заходи з популяризації 

незаслужено забутої літератури, складаються списки літератури на 

докомплектування. 

Міністерство фінансів України прийняло наказ від 02.09.2014  № 

879 «Про затвердження  Положення про інвентаризацію активів та 

зобов’язань». В Положенні прописано, що «Інвентаризація бібліотечних 

фондів за рішенням керівника підприємства за встановленим ним 

графіком може проводитися протягом року. Інвентаризація книжкових 

пам’яток проводиться щороку. За наявності обсягу бібліотечних фондів 

від 100 до 500 тис. одиниць інвентаризація може проводитись протягом 

п’яти років з охопленням щорічно не менше 20 відсотків одиниць, а 

понад 500 тис. одиниць - протягом десяти років з охопленням щорічно 

не менше 10 відсотків одиниць».  

В бібліотеках області протягом року  128 закладів провели 

інвентаризацію бібліотечних фондів. Під час переобліків перевірили 

1307,14 тис. прим., що становить 18,1% від загальної кількості 

бібліотечного фонду. Недостача при переобліках погашена 

рівноцінними документами і становить 0,3% від загального списання 

документів, в сільських бібліотеках – 0,4%. 

З метою збереження бібліотечних фондів у закладах області 

постійно проводяться заходи з дотримання санітарно-гігієнічних норм, 

робота з ліквідації заборгованості користувачів: письмові нагадування, 

телефонування, подвірні обходи, бібліотечні уроки, групові та 

індивідуальні бесіди з користувачами. 

У бібліотеках Новомиргородського району проведені Дні 

повернутих книг та акції прощення «Книги не тільки для тебе, книги - 

для всіх», День забудькуватого читача (Тишківська сільська бібліотека). 

Працівники бібліотек проводять роботи по ремонту пошкоджених 

книг із залученням читацького активу та волонтерів.  
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 Для працівників області плануються заходи з підвищення 

фахового рівня по роботі з бібліотечним фондом. З новопризначеними 

працівниками проводяться індивідуальні стажування, де знайомлять їх з 

веденням облікової документації, методикою вивчення  використання 

певного розділу фонду, надаються методичні поради щодо 

популяризації документів серед читачів. 

 Крім цього, організовані майстер-класи: Благовіщенська ЦБС 

«Стратегія формування бібліотечного фонду в сучасних умовах», 

Гайворонська ЦБС «Робота з бібліотечним фондом». 

Щороку проводиться «День сільської бібліотеки в КЗ «ОУНБ ім. 

Д.І.Чижевського» для працівників сільських бібліотек певного регіону. 

В минулому році в заході брали участь  бібліотекарі Долинського 

району, які отримали консультації з популяризації літератури від 

фахівців обласної бібліотеки. 

 Аналіз діяльності бібліотек області по роботі з бібліотечним 

фондом показав, що потрібно активізувати роботу з вилучення 

неактуальної, непрофільної, дублетної, зношеної літератури, яка 

перевантажує фонди. На цей напрямок слід звернути особливу увагу в 

сільських бібліотеках Гайворонського, Маловисківського, 

Новоархангельського, Новомиргородського, Онуфріївського, 

Петрівського, Світловодського районів, бібліотеках об’єднаних 

територіальних громад у Маловисківському та Бобринецькому районах. 

У зв’язку з утворенням в області об’єднаних територіальних 

громад необхідно активізувати підвищення фахового рівня бібліотекарів 

з ведення  

комплектування. 

 Працівники бібліотек повинні постійно працювати над 

формуванням такого фонду, який завжди б відповідав потребам 

користувачів. 
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Актуальні питання формування бібліотечного фонду  

на сучасному етапі 

Олена Стрілець, 

завідуюча відділом формування фондів 

ОУНБ  ім. Д.І. Чижевського» 

 

Комплектування книжкового фонду – одна з основних ланок 

створення інформаційно-бібліографічної системи бібліотеки. Розвиток 

інформаційної інфраструктури на базі обласних бібліотек із 

застосуванням нових технологій включає вдосконалення системи 

поповнення бібліотечних фондів. Формування фондів бібліотеки - один 

із головних напрямів її діяльності. Основною метою формування фонду 

обласної універсальної бібліотеки є досягнення відповідності його 

тематики, складу тим завданням, що стоять перед бібліотекою. 

Найважливішою складовою формування фонду є його комплектування, 

від якості та повноти якого залежить рівень інформаційно-бібліотечного 

та бібліографічного обслуговування користувачів, а саме студентів, 

викладачів, фахівців будь-якого профілю.  

Повноцінне комплектування фонду є запорукою ефективного 

проведення наукової роботи із урахуванням досягнень як вітчизняного, 

так і світового розвитку науки. Традиційні процеси комплектування 

мають на меті забезпечення повноти відбору і оперативного придбання 

творів друку та інших документів. Структура їх – це сукупність 

процесів: по-перше, - моделювання бібліотечного фонду (створення 

моделі фонду обласної наукової бібліотеки, особливість якої - 

пріоритетне комплектування науковими виданнями, монографіями, 

навчальними підручниками і посібниками, довідковими виданнями 

тощо); по-друге, - аналіз документального потоку; по-третє, - виявлення 

й обґрунтування відбору необхідних документів; по-четверте, - 

оформлення замовлень на документи, контролю за їх виконанням; по-

п’яте, - отримання й облік документів; по-шосте, - розподіл та передача 

документів до структурних підрозділів бібліотеки.  

На сьогодні підхід до моделювання бібліотечних фондів набуває 

нових вимог і напрямів. Фонди мають бути більш мобільними, з 

розгорнутою мережею пошуку, здатні зацікавити і задовольнити 

потреби найвибагливішого користувача в освітній чи науковій 

діяльності! Фонд ОУНБ ім. Д.І. Чижевського – багатогалузевий та 

комплектується літературою з різних галузей знань. Основою 
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формування бібліотечного фонду бібліотеки є процес комплектування – 

створення й постійне оновлення бібліотечного фонду документами, що 

відповідають завданням наукової універсальної бібліотеки й запитам 

користувачів. На політику формування фондів бібліотек сьогодні 

серйозно впливають такі фактори, як : 

-  інфляція і пов’язане з нею зростання цін на твори друку;  

- скорочення асигнувань бібліотек, дія Закону України «Про 

публічні закупівлі», який ускладнює всім відомі принципи 

комплектування, а саме: якість, науковість фондів, оперативність 

отримання документів, повнота придбання нових видань з урахуванням 

тематико-типологічних профілів комплектування. 

 Комп’ютерні технології та Інтернет міцно увійшли в практику 

роботи відділу формування фондів обласної бібліотеки ім. Д.І. 

Чижевського. Технологія формування бібліотечного фонду в бібліотеці 

побудована таким чином, щоб своєчасно й повноцінно задовольняти 

інформаційні потреби при найменших витратах часу як бібліотекаря, 

так і користувача та раціональних фінансових затрат. Основний 

напрямок формування фонду бібліотеки шляхом систематичного його 

поповнення новими українськими та зарубіжними документами з усіх 

галузей знань та на різних носіях інформації; докомлектування фондів 

бібліотеки цінними у науковому або культурно-історичному відношенні 

вітчизняними та зарубіжними документами минулих років, 

краєзнавчими документами. Відбір документів обов’язково проходить 

за участю завідуючих відділів обслуговування та міського абонементу. І 

насамперед наша бібліотека враховує всі замовлення на 

докомплектування від користувачів бібліотеки.  

На сьогодні процес формування бібліотечного фонду проходить 

не так, як в минулі часи, коли були перспективні плани, а більш 

доступно і сучасно. Для формування бібліотечного фонду бібліотеки 

необхідна оперативна та різноманітна інформація про нові видання. 

Наша бібліотека використовує усі джерела поточної інформації, а саме 

каталоги, анотовані плани видавництв, електронні прайси, рекламні 

буклети, періодичні видання, інтернет-книгарні, засоби масової 

інформації тощо.  

 Одним з досить ефективних способів комплектування можна 

назвати розповсюдження видавництвами інформації про новинки 

електронною поштою. Регулярно електронною поштою надходять 
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прайси каталогів видань з переліком нових надходжень, електронні 

анотовані каталоги, презентації новинок книг щомісячно, реклама 

новинок тощо!!! У такому режимі наша бібліотека працює з такими 

видавництвами, книгопостачальниками і видавництвами університетів: 

«Право», «Книги-21», «Ліра-К», «Алерта», «Медицина», «Академія», 

«Академвидав», «Дуліби», «Патерик», «Видавництво Львівської 

політехніки», «Києво-Могилянська академія» та інші. Таке 

інформування дає можливість одержати оперативну інформацію про 

нові книги. Книги можна шукати за тематикою УДК, за автором і 

назвою, за конкретними параметрами документу. Останні роки деякі 

видавництва надають прайси у вигляді замовлень, де бібліотека 

проставляє в основному прайсі  кількість і книгу, яка потрібна, а потім 

сама програма автоматично підраховує кількість і суму замовлення. 

Хочеться відмітити видавництва: «Право», «Клуб сімейного дозвілля», 

«Видавництво Старого Лева», «Ліра-К», «Києво-Могилянська 

академія», «Видавництво Львівського політеху» за гарні прайси і 

розсилку про новинки. 

Основою в процесі замовлення документів є те, що відділ 

формування фондів здійснює перегляд книговидавничих прайсів і 

каталогів, відслідковує зміни і новинки на книговидавничому ринку 

продукції, веде листування з видавництвами, оформлює замовлення на 

придбання документів в електронному варіанті. Специфіка роботи 

відділу полягає в тому, щоб вільно орієнтуватися в питаннях 

книговидавничої політики, вміти аналізувати новинки книжкового 

ринку з точки зору змісту, цінових пропозицій, необхідністю їх 

придбання для бібліотеки. При комплектуванні бібліотечного фонду 

сучасною українською книгою наша бібліотека користується такими 

тенденціями відбору, а саме: 

1. Номінації: «Книжка року ВВС»; 

2. Форуми: Київський книжковий арсенал, Львівський форум 

видавців; 

3. Премії: Букерівська, Нобелівська, Пулітцерівська; поетична 

премія «Золотий кларнет», президентська премія «Українська 

книжка року»; нова літературна премія «нон-фікшн»; 

4. Нагороди: книга року ВВС, фонд Ковальових; 

5. «Коронація слова»; 
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6. Рейтинги та топи книг від видавництв, інтернет-книгарень, 

соціальних мереж, періодичних видань: «Літ Акцент року», 

«Читомо», «Мізки» тощо. 

Важливо також правильно розподілити фінансові кошти за 

кодами економічної класифікації та грамотно оформити бухгалтерські 

документи. Потрібно кошти розподілити так, щоб уникнути процедур 

державних закупівель та ретельно слідкувати за цим. Тому 

заповнюється таблиця, в якій ведеться суворий контроль за 

бюджетними коштами. В наш час комплектування фондів відповідно до 

діючого законодавства здійснюється на основі тендерних закупівель з 

метою економії бюджетних коштів і запобігання корупції. Придбання 

книг за тендером дуже ускладнює процес закупівлі і робить 

неможливим своєчасне й повне комплектування фондів бібліотек 

України. Отже, головні завдання, які ставлять перед собою працівники 

відділів комплектування: - зменшити до мінімуму час з моменту 

одержання інформації про книги, або навіть про їх вихід з друку до 

появи видання на полиці; скоротити витрати на виконання операцій з 

підготовки документів, а також сумарні витрати на придбання 

літератури, завдяки вибору найбільш дешевих джерел комплектування. 

Відділ формування фондів обласної бібліотеки постійно працює 

над забезпеченням книгами на докомплектування фонду від 

користувачів бібліотеки. При комплектуванні нашої бібліотеки 

характерним є: розширення кола джерел комплектування, включаючи 

книгообмін з іншими бібліотеками, громадськими установами, зв’язки з 

благодійними фондами, спонсорами, заохочення і стимулювання 

дарувальників!!! Значні поповнення бібліотеки відбулися завдяки 

державним програмам: «Українська книга» та програма Міністерства 

культури щодо забезпечення придбання літератури для поповнення 

фондів публічних бібліотек. 

Постійно безкоштовно наша бібліотека отримує книги згідно 

листів-клопотань від інституту проблем виховання НАПН України, 

інституту обдарованої дитини НАПН України, інституту соціальної та 

політичної психології НАПН України, інституту педагогіки НАПН 

України, державного підприємства «Національний центр Олександра 

Довженка».  Передплата періодичних видань проходить в нашій 

бібліотеці за півріччями. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
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України № 946 від 18 листопада 2015 року «Про здійснення попередньої 

оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, 

крім передплати періодичних видань» наша бібліотека щокварталу 

звітується про надходження періодичних видань. Відділ формування 

фонду складає зведену накладну отриманих періодичних видань з 

проставленими цінами щоквартально, підписує накладні в передплатній 

агенції та звітується перед бухгалтерією за використані кошти. Усі 

відомості про періодичні видання та реєстрація номерів вносяться у 

АРМ «Каталогізатор». На сьогодні наша бібліотека отримує близько 270 

назв періодичних видань. Кожного півріччя відділ формування фондів 

складає зведений каталог періодичних видань ОУНБ ім. Д.І. 

Чижевського та зведений каталог періодичних видань міста 

Кропивницького, до списку якого входить 8 бібліотек-учасниць.   

Сьогодні перед бібліотечними працівниками постають питання 

щодо організації та збереження бібліотечних фондів, формування у 

громадян і, передусім, у молоді любові до рідної країни, національного 

патріотизму, знання історії та культури нашої держави. І для цього нам 

дуже необхідна допомога українських видавництв та поліграфічних 

підприємств, діяльність яких спрямована на поповнення бібліотечних 

фондів бібліотек України. За останні п'ять років випуск видавничої 

продукції в нашій країні становить близько однієї книжки в рік на 

людину. Це - надто низький показник. Останні два роки ринок потроху 

зростає, попит збільшується, а значить – відкриваються нові видавничі 

ніші. Перспективи видання літератури на сьогодні, безумовно, досить 

непогані, бо українці - читаюча нація, і це вони довели давно. Потреба 

наших громадян у самоосвіті, розвитку себе як особистості, знайомство 

з новинками сучасної української літератури та світовими бестселерами. 

Зацікавленість культурним життям стає все вищою, і про це свідчить те, 

які черги читачів ми спостерігаємо для спілкування з письменниками на 

їх презентаціях у бібліотеках, університетах, книгарнях та 

інформаційних просторах нашого міста. Головне - якісно працювати і 

продовжувати надавати користувачам кращі сучасні українські книги.   
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Не маєш часу на читання? Слухай! 

 

Ольга Шпаченко, 

бібліотекар відділу абонемента 

ОУНБ ім.Д.Чижевського 

 

Читати зараз модно! Читання книг робить кожного з нас більш 

освіченим, розумним, ерудованим. Навряд чи знайдеться багато людей, 

які заперечать це, але в той же час навряд чи знайдеться багато людей, у 

яких дуже багато вільного часу. Особливо того, який можна присвятити 

читанню.  

Але що ж робити, якщо хочеться читати, але зовсім бракує на це 

часу? Вихід із такої ситуації є – це аудіокниги. Для людей, які, можливо, 

чують про це вперше, варто пояснити, що ж таке аудіокнига або як ще її 

називають книга вголос. Це озвучена та записана на цифровий носій 

книга. Озвучують такі книги переважно професійні актори та диктори. 

Тож, якщо маєте бажання читати, але не встигаєте це робити, 

запрошуємо вас до відділу абонемента обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Д. І. Чижевського міста Кропивницького. Тут до ваших 

послуг чималий  медіафонд, який налічує понад 1500 примірників 

художньої літератури. Це - твори як  всесвітньо відомих класиків 

української та зарубіжної літератури, так і сучасних авторів. А також 

багато дитячих художніх творів, у т.ч. казок. 

Час плине дуже швидко – ніби тільки зустрічали весну, а вже на 

порозі літо. Останній місяць весни завжди «гаряча» пора у випускників 

шкіл та студентів. Потрібно не тільки як слід підготуватися до іспитів, 

сесії, а ще й успішно здати ЗНО. Звісно, у таку пору часу катастрофічно 

на вистачає. Потрібно не лише повторити знання з певних дисциплін, 

але ще й перечитати купу програмових творів. І тут на допомогу Вам 

прийдуть аудіокниги, які ви можете взяти на певний термін додому у 

відділі абонемента бібліотеки. І, їдучи у транспорті, або виконуючи 

якусь фізичну роботу чи просто у хвилинку відпочинку можна 

прослухати потрібний твір і тим самим скоротити час на підготовку до 

іспитів. 

До вашої уваги твори класиків української літератури – Григорія 

Сковороди «Твори», Івана Котляревського «Енеїда», Марка Вовчка 

«Твори», Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», Бориса 

Грінченка «Оповідання», драматичні твори та поеми Лесі Українки, 
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Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», Івана Франка «Зібрання 

творів», Володимира Винниченка «Оповідання», Тодося Осьмачки 

«Старший боярин», Уласа Самчука «Марія» та багато інших, 

перерахувати які неможливо в одній статті, але вони є у відділі 

абонемента. 

Крім українських класиків медіа фонд відділу абонемента має 

значну кількість дисків і зарубіжних авторів. Такі твори, як «Шагренева 

шкіра» та «Гобсек» Оноре де Бальзака, «Вечори на хуторі біля 

Диканьки» М. В. Гоголя, «Гаргантюа і Пантагрюель» Ф. Рабле, 

«Пригоди Тома Сойєра» М. Твена, твори Жуля Верна, Р.Л. Стівенсона, 

А.К. Дойля, М.А. Булгакова, Ф.М. Достоєвського, Д. Лондона та багато 

інших стануть у нагоді, якщо потрібно відновити у пам’яті сюжет твору, 

або ж просто є бажання перечитати  його ще раз.  

А якщо хочеться прочитати якісь твори сучасних авторів, а не 

встигаєте, вихід також є - аудіокниги.   Новітня українська і світова 

література представлена різними авторами, різними жанрами. Тут і 

історичні романи, і сучасні детективи, і фантастика, і гумор. Тож до 

уваги читачів твори українських авторів – В. Шкляра 

«Залишенець.Чорний Ворон»,  «Елементал», С. Лойко «Аеропорт»,  

твори Л. Костенко, І. Роздобудько, Є. Кононенко, М. Дочинця, Ю. 

Андруховича, братів Капранових, Кузьми Скрябіна, П. Глазового, В. 

Кожелянка, С. Жадана, Л. Дереша. 

А прихильникам зарубіжної літератури пропонуємо послухати 

твори П. Коельйо, С. Шелдона, В. Аксьонова, Х. Муракамі, О. 

Марініної, А. Перес- Реверти, братів Стругацьких, Д. Кунца, М. Фрая, 

С. Лук’яненка, С. Кінсели та інших авторів, які вам будуть до вподоби. 

Якщо у вашій родині є малеча, то цікаві казки та книги дитячих 

авторів – саме для вас. У відділі абонемента ви знайдете аудіокниги 

українських, німецьких, польських, румунських, арабських, словацьких 

народних казок. Казки І. Франка «Лис Микита», Ш. Перро «Казки», Г.-

Х. Андерсена «Снігова королева» та «Дюймовочка», Р. Кіплінга 

«Мауглі» та «Казки», казки Братів Гримм «Бременські музики», «Бабуся 

Метелиця» та ін, казку Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик» та безліч інших, 

які так люблять слухати діти. 

До вподоби малечі будуть дитячі твори Всеволода Нестайка 

«Чудеса в Гарбузянах» та казкова трилогія «В країні сонячних 

зайчиків». До речі, цю трилогію В. Нестайко вигадував протягом 



132 

 

чотирьох десятиліть. Перша книга трилогії «В країні сонячних 

зайчиків» була перекладена більш як на двадцять мов світу, 

перевидавалася понад п'ятнадцять разів. Саме захоплення читачів, які 

вимагали від автора «ще!» і надихнуло В. Нестайка продовжити історію 

улюблених читачами Сонячних Зайчиків ще двома книгами: 

«Незнайомка з країни сонячних зайчиків» та «В країні місячних 

зайчиків». А маленьким любителям казкових історій сподобається 

аудіокнига Льюїс Керол «Аліса в Країні Чудес» – про дівчинку Алісу, 

яка одного разу, провалившись у кролячу нору, несподівано опинилась 

в химерній Країні Чудес. Ця книга увійшла до списку 12-ти «символів 

англійської культури», складеного Міністерством культури і спорту 

Великобританії. 

А ще на вас чекає безліч казок і пригод казкових героїв, про які 

можна дізнатись, слухаючи аудіокнигу. 

Тож, якщо не маєте часу на читання – слухайте!  
 

 

                                      З ДОСВІДУ РОБОТИ     

 

Робота бібліотек області на допомогу вразливим  категоріям 

населення 

 

Ірина Александрова, 

                                                                           головний бібліотекарвідділу абонемента 

  ОУНБ ім. Д.І.Чижевського 

 

Аналізуючи роботу бібліотек з вразливими верствами населення, 

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, 

громадськими організаціями, територіальними центрами, центрами 

зайнятості тощо; 

– участь у благодійних акціях; 

– використання наочних форм роботи (виставки, полички, 

тематичні куточки, інформаційні плакати); 

– проведення активних форм заходів (зустрічі, інформаційно-
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пізнавальні години, засідання клубів, години спілкування, уроки 

милосердя, родинні свята, бесіди тощо ); 

– надання вільного доступу до Інтернету (в т.ч. Skype та 

соціальні мережі); 

– висвітлення роботи у ЗМІ; 

– видавнича діяльність бібліотек. 

Основними напрямками  діяльності бібліотек області у 2016 році 

стали: робота з ветеранами  Великої Вітчизняної війни,  літніми 

людьми, інвалідами, багатодітними та малозабезпеченими сім'ями, 

безробітними, з учасниками бойових дій у зоні АТО та їхніми родинами. 

В  бібліотеках області діють пільги для учасників АТО, членів 

сімей загиблих  учасників АТО, внутрішніх переселенців із зони 

бойових дій. Майже всі додаткові послуги цим категоріям користувачів 

надаються безкоштовно. Щороку селищні ради надають бібліотекам 

списки соціально незахищених верств населення: дітей-сиріт, інвалідів, 

людей, що потребують особливої уваги. 

Бібліотеки Світловодської ЦМБС роблять свій внесок у 

соціокультурну реабілітацію особливих груп населення – біженців, 

переселенців з анексованого Криму, окупованого Донбасу, учасників 

АТО та їх сімей. Бібліотеки системи турбуються про те, щоб ці люди 

могли легше адаптуватися на новому місці, вони створили всі умови для 

вільного користування книжковим фондом, інтернет-ресурсами, 

залучають їх до участі в різноманітних дозвіллевих заходах.  

Бібліотеки Новомиргородського району провели годину добрих 

справ «Допоможи тому, кому гірше, ніж тобі», також акцію милосердя 

«Скарбничка добрих справ», склали путівник «Компас переселенця». 

Значна робота з переселенцями проводиться в бібліотеках 

Олександрівського району. Районна бібліотека стала центром залучення 

постійних і нових користувачів, які вимушено переїхали із своїх домівок 

до селища. Надані послуги для більшості користувачів-переселенців 

стали вкрай важливими, а сама бібліотека – єдиним центром 

комунікацій у вимушеній ізоляції. Особи з числа переселенців 

продовжують свою професійну діяльність у стінах районної бібліотеки, 

працюючи в он-лайн режимі. Для переселенців проведені година 

юридичної допомоги «Соціальна допомога переселенцям з Криму та 

зони АТО», юридична консультація «Послуги для ВПО».  
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На території Благовіщенського району перебувають 66 

переселенців. Районна бібліотека спільно з районним управлінням 

юстиції надає первинну правову допомогу, зокрема інформацію щодо 

отримання всіх видів державної соціальної допомоги, пенсій, 

компенсацій. Найбільш затребуваними серед послуг стали: сканування 

документів та відправка їх електронною поштою, спілкування в 

соціальних мережах.  

На даний час в Новгородківському районі проживають 86 осіб, 

переміщених з тимчасово окупованої території та районів проведення 

АТО. В бібліотеках району таким особам надаються всі бібліотечні 

послуги. В центральній районній бібліотеці створено інформаційну зону 

«Ми - єдина родина», де зібрана вся необхідна для внутрішньо 

переміщених осіб інформація, яка постійно доповнюється.  

У центральній бібліотеці  Вільшанського району для ВПО була 

оформлена інформаційна виставка «Без інформації немає руху – без 

руху немає прискорення». На виставці, зокрема, було представлено 

«Пам’ятку для біженців». Працівниками бібліотеки проводиться активна 

робота із поновлення зв’язків з переселеною особою, нові знайомства, 

спілкування, друзі, задоволення інформаційних потреб, відпочинок. Для 

ВПО була проведена екскурсія «Знайомство з селищем» та бесіда 

«Звичаї та обряди нашого селища». А ще бібліотекарі організували 

акцію «Поділися з ближнім», тим самим намагаючись залучити усіх 

небайдужих жителів району до проблем переселенців.  

У складні для України часи  бібліотеки стали осередками добра, 

любові та  єднання. Підтримуючи позицію держави у боротьбі з 

тероризмом і сепаратизмом та зміцнення морально-психологічного 

стану громадян України, у всіх  бібліотеках області проводилися 

відповідні заходи. Це - круглі столи, постійно діючі  виставки 

періодичних видань про перебіг подій в зоні АТО, акції, літературно-

поетичні години, уроки миру, виставки дитячих малюнків, зустрічі з 

захисниками нашої держави, які повернулися із зони АТО, відкриття 

пам'ятних знаків «Небесній сотні» тощо. 

Наприклад, в бібліотеках Добровеличківського району були 

проведені зустрічі з учасниками АТО «Народ мій є! Народ мій завжди 

буде! Ніхто не перекреслить мій народ!», «Герої живуть поряд з нами», 

«На захисті рідної землі», «Хоробрі серця». Перчунівська сільська 

бібліотека організувала зустріч молоді з учасниками АТО на тему 
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«Вшануймо героїв земляків». Юр’ївська сільська бібліотека підготувала 

для жителів села урок пам’яті на тему «Тільки тим історія належить, хто 

сьогодні бореться й живе».  

В бібліотеках Знам’янської РЦБС вшановують героїв АТО, 

організовуються різні заходи. У Глибоко-Балківській, Плосківській, 

Копанській сільських бібліотеках оформлено Куточки пам’яті, 

присвячені героям АТО. Постійно проводяться у бібліотеках системи 

заходи «Підтримуймо родини воїнів АТО, їхній безкорисливій 

самопожертві в ім’я України». Дмитрівська бібліотека-філіал провела 

віче-реквієм «Сотня непідкорених героїв відходила у чисті небеса».  

З метою вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні, в бібліотеках 

Гайворонського району проведено цикл масових заходів: година-реквієм 

«Свічка плакала в скорботі», «Небесна Сотня», уроки мужності «Між 

життям і смертю», інформаційна година «Небесна Сотня – патріоти 

незалежної України». Зустріч – реквієм «Небесній Сотні шана і молитви 

наші» провела Бобринецька районна бібліотека для дорослих. Було 

продемонстровано документальний фільм «Чміль» - це історія Героя 

України Віктора Чміленка. Цей фільм – данина памяті Героєві.  

До дня пам’яті Героїв Небесної Сотні Центральна бібліотека 

Новгородківського району взяла участь в театралізованому дійстві 

«Небесна Сотня – безвинна жертва». Учні ПТУ та бібліотечні 

працівники провели флешмоб «Символи України», де був розгорнутий 

Прапор величиною 15 квадратних метрів та із свічок зроблений Герб 

України. Бібліотекарі різнобічно висвітлюють сьогоднішні події на сході 

за допомогою проведення бесід, уроків мужності, оглядів періодичних 

видань, інформаційних повідомлень, годин спілкування, зустрічей з 

воїнами АТО, їхніми сім’ями, родинами загиблих учасників 

антитерористичної операції. 

В центральній бібліотеці Новомиргородського району відбулася 

презентація книги «Героям слава!», спільно з будинком культури 

проведено вечір пам’яті «Слава солдату-герою», присвячений загиблому 

в АТО односельцю Максиму Череднику.  

Події, які відбуваються на сході нашої країни та соціально-

економічна криза в Україні призвела до суттєвого зниження життєвого 

рівня переважної більшості населення, зростання безробіття і неповної 

зайнятості. Саме ця категорія користувачів потребує оперативної 

інформації про стан ринку праці та  законодавства про працю. Протягом 
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2016 року для цих відвідувачів проводилися усні журнали, години 

запитань і відповідей; оформлялися інформаційні плакати, тематичні 

викладки, організовувалися зустрічі з фахівцями центрів зайнятості 

тощо. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи бібліотек області була 

робота з літніми людьми. Щороку 1-го жовтня світ відзначає  

Міжнародний День громадян похилого віку.  З нагоди цього свята 

бібліотеками було проведено низку заходів, мета яких – вшанування 

людей старшого покоління, виховання поваги до  цих громадян. 

При бібліотеках області працюють Вищі народні школи (далі 

ВНШ), де за «партами» здобувають знання  люди поважного віку. Це - 

проект підтримки і турботи, який дозволяє таким людям знову відчути 

себе потрібними, а головне – любити і цінувати себе  в будь-якому віці.  

З 2012 року при Новгородківській центральній бібліотеці діє 

ВНШ. Вона має особливий стиль діяльності, де викладачі  і слухачі 

разом намагаються розглядати та вирішувати життєві проблеми, де 

кожен слухач сприймається як індивідуальність з багатим життєвим 

досвідом. Недарма девіз ВНШ: «Освіта протягом життя». Дуже 

поширеними для слухачів ВНШ стають мандрівки та екскурсії, зустрічі 

з цікавими людьми. Вчитися ніколи не пізно, тому двері центральної 

районної бібліотеки завжди відкриті для нових слухачів.  

ВНШ успішно працює в Маловисківській районній бібліотеці. 

Вона об’єднує людей різного соціального і матеріального статусу, різних 

професій, дає можливість отримати різнобічні контакти з оточенням і 

нові знання. Школа діє вже 4 роки. Цю дату слухачі відмітили заходом. 

Був смачний борщ, приготовлений слухачами школи, вони читали вірші, 

гуморески, привітання і, звичайно, відбувалося тепле спілкування. Було 

започатковано курс «Основи виживання в сучасному світі». Заняття 

проводилися у формі зустрічей, годин цікавої і корисної інформації. 

Започаткований новий цикл лекцій, присвячених пісні «Українська пісня 

– душа народу». Викладач запросив на зустріч земляка Заслуженого 

працівника культури України композитора, автора багатьох пісень Павла 

Бровченка. А ще одне з цікавих занять було присвячено гарбузу. На так 

звані гарбузові посиденьки «Про гарбуз, і не тільки для каші» 

працівники бібліотеки запросили слухачів ВНШ. Виставка-інсталяція – 

все про гарбуз, різні за розміром та сортами гарбузи, страви з гарбуза. 
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Усі присутні із задоволенням куштували страви з гарбузом – пиріжки, 

запіканки, каші.  

ВНШ успішно функціонує при Олександрійській міській ЦБС, яка 

запропонувала свої послуги широкому загалу дорослого населення м. 

Олександрії та у повній мірі виправдала мету свого створення: навчання 

дорослого населення протягом життя без будь-яких обмежень. Слухачі 

навчалися за 8 напрямками: «Англійська мова», «Основи комп’ютерної 

грамотності», «Психологія спілкування», «Декоративно-прикладне 

мистецтво», «Поезія рідної землі», «Основи безпеки життєдіяльності», 

«Лікувальна фізкультура», «Основи пенсійного забезпечення». Зараз у 

ВНШ 367 слухачів.  

Багато цікавих активних заходів провела Знам’янська РЦБС. 

Приміром, бібліотекарями Мошоринської бібліотеки-філіалії було 

проведено Родинне свято «Моя бабуся – чарівниця». Суботцівська 

бібліотека-філія організувала літературно-музичний вечір «Щоб осінь 

була золотою». Для людей старшого віку Трепівська бібліотека-філія 

провела тренінг «Жінка в Інтернеті, або Втеча від самотності». 

Бібліотеки району провели цікавий захід – вечір відпочинку «Життєвий 

листопад прекрасних літ».  

В селі Покровське Гайворонського району проживає 12 людей, 

яким виповнилось понад 80 років. Бібліотекарі провели акцію 

«Милосердя у твоєму серці», під час якої заздалегідь власноруч 

виготовили для цих людей подарунки. В Солгутівській філії відбувся 

вечір-зустріч «Мудрі та багаті літами». Заваллівська бібліотека провела з 

літніми людьми бібліотечні посиденьки «Осінь золота нашого життя».  

Повага до старших – одна з головних цінностей людської моралі. 

Бібліотеки Новоукраїнського району провели низку цікавих заходів до 

Дня людей літнього віку: «Роки людині до лиця», «Хай розквітає 

молодість душі» тощо. При Помічнянській сільській бібліотеці діє 

любительське об’єднання «Чисте джерело», де було проведено 

інформаційну годину «Старіння, активне довголіття і ліки». В 

Рівненській сільській бібліотеці для дорослих функціонують 

комп’ютерні курси «Комп’ютерний лікбез», на яких літні люди можуть 

опанувати новітні технології.  

Змістовні заходи проводилися і в бібліотеках Новгородківського 

району. Митрофанівська сільська бібліотека разом з будинком культури 

провела свято-вогник «Літа на зиму повернули». Верблюзькі сільські 
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філії №1 та №2 - зустріч з цікавими людьми «Зрілість – це наша юність з 

мудрими очима», спільно з будинком культури, сільрадою та хоровим 

колективом «Дивограй». Бібліотекарі Білозернівської сільської 

бібліотеки організували годину спілкування «Шануймо старість». У 

Куцівській сільській бібліотеці проведена цікава етична бесіда «Свята 

наука почути один одного».  

В літньому віці прийнято підбивати підсумки прожитого. Але 

життя не закінчилось, кожен день приносить все нові враження. На 

годину спілкування «Крізь призму прожитих літ» запросили читачів – 

пенсіонерів Новоселицької бібліотеки Благовіщенського району. Вже не 

один рік в Розношенській сільській бібліотеці працює клуб для 

пенсіонерів «Родовід». Його постійно відвідують близько 30 осіб. Раз на 

місяць там проходять різноманітні заходи.  

До Дня людей літнього віку та Дня ветерана в Знам’янській 

міській ЦБС проведено низку заходів: вечір відпочинку «Збережемо 

тепло душі», вечір-вшанування «Життєвий листопад», година доброти 

«Раз добром нагріте серце - вік не прохолоне», літературні посиденьки 

«Мудрі і багаті літами».  

Бібліотеки системи Олександрійського району є центрами 

соціальної підтримки населення. До Дня людей літнього віку та Дня 

ветерана бібліотеки провели акцію «З добром і книгою до ветерана», 

виставку малюнків «Мої дідусь і бабуся», вечір-зустріч «Непомітно 

осінь входить у життя», літературне кавування «Мої роки – це не тягар 

життя, це досвід, мудрість, відкриття», поетичний вернісаж «Співає 

осінь на усіх дорогах», святкова феєрія «Життя прекрасне! Бо ще не 

вечір…». 

 Часто працівники Підвисоцької сільської бібліотеки Устинівської 

ЦБС дивують своїх односельців чудовими заходами. Спільно з 

учасниками клубу «Роки людині до лиця» було організовано зустріч 

поколінь онуків і бабусь «Радо внуки зустрічають, з Миколаєм нас 

вітають».  

Бібліотеки завжди організовують заходи пам’яті до Дня Перемоги. 

В Мощинській бібліотеці Гайворонського району проведена година-

реквієм «Схиляємо голови низько, щоб шану героям віддати». Учасники 

клубу за інтересами «Корифей» підготували літературно-музичну 

композицію. Аматори художньої самодіяльності подарували присутнім 

пісні воєнних років.  
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День Перемоги відзначали бібліотеки Бобринецького району. У 

селі Витязівка пройшла пам’ятна факельна хода, присвячена Дню 

пам’яті та примирення «1939 – 1945. Пам’ятаємо». Районна бібліотека 

для дорослих оформила виставку-вшанування «В книжковій пам’яті – 

миттєвості війни». 

Бібліотеки області приділяють увагу обслуговуванню користувачів 

з особливими потребами. Ми не повинні забувати про тих людей, які 

потребують допомоги. Адже інвалідність – це не вирок, а особлива доля. 

Бібліотекарі для обслуговування людей з обмеженими можливостями 

залучають волонтерів. Робота з цією категорією користувачів 

проводиться в тісній співпраці з управлінням соціального захисту 

населення, територіальним центром з обслуговування одиноких та 

інвалідів, УТОСом.  

У Гайворонському районі проводиться різноманітна робота з 

організації обслуговування користувачів, у тому числі з особливими 

потребами. Всі, хто не має змоги самостійно відвідувати книгозбірні, 

обслуговуються книгою по місцю проживання. Бібліотекарі таке 

обслуговування називають «візитами  ввічливості», співпрацюють з 

працівниками соціальної сфери та радами ветеранів. В книгозбірнях 

району створені «Банки фактографічних даних», в яких можна знайти 

прізвища читачів з обмеженими фізичними можливостями, дітей-сиріт, 

ветеранів Другої світової війни, воїнів-інтернаціоналістів, учасників 

ліквідації аварії на ЧАЕС, учасників АТО. З цими категоріями 

проводиться індивідуальна робота, вони запрошуються на масові 

заходи. А при Сальківській бібліотеці-філії створено «Бюро добрих 

послуг». Бібліотекарі залучають волонтерів, які допомагають 

обслуговувати людей з обмеженими можливостями. Користується 

неабиякою популярністю «Служба взаємодопомоги», функція якої: збір, 

систематизація, розповсюдження і обмін рецептами народної медицини, 

інформацією про лікарські рослини та медичні препарати. 

Обслуговування соціально незахищених категорій населення, 

інвалідів сьогодні є пріоритетним напрямком діяльності бібліотек 

Голованівського району. В Міжнародний день інвалідів до районної 

бібліотеки для дорослих було запрошено людей з функціональними 

обмеженнями різних вікових категорій. Бібліотекарі розповіли історію 

Ніка Вуйчича і подивилися відеофільм-притчу «Нік Вуйчич». На 

відкриту розмову за чашкою чаю «Ти у світі не один» у бібліотеку 
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запросили дітей-сиріт з ПТУ №38, присвячену Міжнародному дню 

сиріт. 

Бібліотекарі Вільшанського району докладають багато зусиль, щоб 

люди з обмеженими можливостями не відчували себе покинутими та 

самотніми, а мали змогу спілкуватися та отримувати доступ до 

інформації. До Міжнародного дня інвалідів в ЦРБ для дорослих 

пройшла година спілкування з людьми з особливими потребами «Я вірю 

в силу доброти». Захід організований спільними зусиллями бібліотек, 

Територіальним центром з обслуговування населення та Дитячою 

школою мистецтв.  

Багато років поспіль Новоукраїнська ЦРБ не залишає поза увагою 

проблеми людей з фізичними вадами,через книги та живе слово 

допомагає їм не розгубитися в сьогоднішньому житті. Своє основне 

завдання книгозбірня вбачає в забезпеченні інтелектуального доступу до 

інформації читачам з обмеженими можливостями, сприянню їх 

соціальної адаптації, розвитку творчих здібностей, організації 

змістовного дозвілля. Для цих людей було організовано інформаційно-

пізнавальну годину «Хай не міліє доброти криниця». 

 Книгозбірні Новгородківського та Благовіщенського районів теж 

не залишаються байдужими до проблем одиноких людей, інвалідів, 

літніх людей. Створені банки даних осіб, які потребують допомоги 

бібліотек. Дана категорія має пільги на бібліотечні послуги,  

практикується книгоношення та замовлення літератури по телефону. Так 

до Дня інвалідів в бібліотеках Благовіщенського району проведена низка 

масових заходів, оформлено книжкову виставку «Всі ми різні, всі ми 

рівні», де представлено нормативно- правові документи, науково-

популярну, медичну літературу, статті з періодичних видань, які 

порушують проблеми людей з обмеженими можливостями і шляхи їх 

адаптації в суспільстві. В сільських бібліотеках проведено інформаційну 

годину «Людським теплом і добротою хай зігріваються серця»; годину 

спілкування «Ми такі різні, але ми усі разом»; візит милосердя «Добро 

завжди переможе». Люди з особливими потребами дуже тонко, чутливо 

сприймають світ і все, що в ньому відбувається. Годину доброти «В ім’я 

добра і милосердя» проведено в Мечиславській бібліотеці. Її метою було 

підтримати людей з обмеженими можливостями і донести до 

суспільства думку про справжнє рівноправ’я всіх людей, незважаючи на 

їхні фізичні чи інші обмеження. Існує багато прикладів, коли люди з 
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обмеженими можливостями не просто виживають, а стають 

знаменитими. Серед земляків району також є такі люди – Степанюк 

Сергій, Трохимчак Юлія, Лірник–Рибчак Алла. Їхні творчі роботи 

неодноразово експонувалися на різноманітних виставках.  

З нагоди Всесвітнього дня інвалідів працівники філії №4 

Кіровоградської МЦБС здійснили бібліотечний десант з найщирішими  

вітаннями і словами підтримки в оселі своїх читачів з обмеженими 

можливостями. Для цієї категорії постійно практикується 

книгоношення. Учні зі спеціалізованої загальноосвітньої школи №3 з 

вадами слуху є постійними гостями філії №8. Бібліотекарі приділяють 

їм особливу увагу, оскільки вони мають дефіцит спілкування і прагнуть 

розширити коло своїх знайомих. Так, під час розважального шоу «Для 

вас завжди відкриті наші душі і серця» діти з особливими потребами 

брали участь у цікавій, захоплюючій програмі. У затишній дружелюбній 

атмосфері кожен міг відчути тепло та віддати частинку своєї доброти. 

Бібліотекарі стають активними блогерами. Так, блог «Світ без звуків», 

створений центральною міською бібліотекою для людей з вадами слуху, 

постійно оновлюється цікавою інформацією. 

Бібліотекарі Олександрійської міської ЦБС продовжують добру 

традицію організовувати свята дітям та цікаві зустрічі дорослим, які 

потребують особливої уваги та піклування. Варто згадати казко-тренінг 

«Чарівними стежками казок», коли центральна міська бібліотека 

перетворилася на справжню казку – казкові герої, персонажі книг і 

мультфільмів зустрічали дітей з інвалідністю ГО «Віра». Крім 

різноманітних веселих вікторин, ігор та конкурсів, кожна присутня 

дитина мала змогу отримати вітамінний подарунок та зробити пам’ятне 

фото з персонажами улюблених українських казок. З нагоди святкування 

145-річчя від дня народження великої української поетеси Лесі Українки 

для інвалідів-візочників ГО «Віра» бібліотекарі ЦБ провели поетичну 

годину «Хотіла б я піснею стати». А в дитячій бібліотеці відбулося 2 

тури фестивалю «Повір у себе». У заході взяли участь понад 40 дітей з 

особливими потребами, які мали можливість показати свої творчі 

здібності. Фестиваль «Повір у себе» дав можливість дітям спілкуватися 

у соціумі, допоміг відчути до них увагу, повірити у власні можливості та 

самоутвердитися. 
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Особливим людям – особливі книги 

(книги шрифтом Брайля, аудіо та дейзі-книги) 

 

Наталія Білаш, 

завідуюча відділом абонемента  

ОУНБ ім. Д.І.Чижевського 

 

З 2011 року у відділі абонемента працює Спеціалізований 

Майданчик «ІнтерСвіт» для людей з вадами зору та незрячих. Протягом 

5-ти років для користувачів з вадами зору проводилися голосні читання 

і виставки творчих робіт, огляди аудіо - книг, заняття на тренажерах для 

поліпшення зору та тематичні бесіди, консультації, тренінги за 

допомогою спеціальної програми JAWS, тренінги з оволодіння 

шрифтом Брайля; здійснювалися виїзди у бібліотечний пункт, який 5-й 

рік функціонує в учбово-виробничому підприємстві УТОС. 

За 2016 рік було проведено 36 заходів, серед яких - голосні 

читання сучасної української поезії і книг «Теплі історії до кави» та 

«Теплі історії до шоколаду» Надійки Гербіш; тематичні бесіди 

«Шевченко і його жінки» (до дня народження Т.Г.Шевченка); «Ті дні - у 

пам’яті народній» (до Дня Перемоги); «Хай у кожному із нас палає 

свічка милосердя» (до Міжнародного Дня білої тростини); «Щоб не 

міліла доброти криниця» (До Міжнародного дня інвалідів).  

Більш детально хочу зупинитися на книгах для людей з вадами 

зору. Адже у відділі абонемента книги читають і слабозорі, і незрячі. 

Популярністю серед відвідувачів відділу користуються 

аудіокниги, які можна взяти та обміняти не лише в бібліотеці, але й у 

бібліотечному пункті УТОСу. Протягом 2016 року наш медіа-фонд 

збільшився на 307 аудіокниг і зараз налічує понад 1500 примірників. За 

рік у відділі абонемента та в бібліотечному пункті було видано 696 

аудіокниг. 

У 2013 та 2014 роках в бібліотеці проводилися тренінги з 

оволодіння шрифтом Брайля. Ці тренінги проводив на волонтерських 

засадах вчитель-тифлопедагог Юрій Петрович Іванов. За два роки 

рельєфно-крапковий шрифт опанували 25 осіб з вадами зору. Отже 

постало питання комплектування фонду відповідною літературою, адже 

у фонді відділу не було жодної книги шрифтом Брайля. Сьогодні ми 

маємо вже 36 примірників книг шрифтом Брайля, 13 з яких отримали у 

2016 році. 
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2016 рік в Україні було проголошено роком вшанування пам'яті 

Івана Франка. Завдяки проекту «Книга Брайлем» твори І.Франка 

вийшли в світ рельєфно-крапковим шрифтом. Тепер користувачі з 

вадами зору зможуть читати книги І.Франка: «Захар Беркут», «Украдене 

щастя», «Мойсей», «Зів’яле листя», «Лис Микита». У фонді відділу 

абонемента є література за Брайлем духовно-канонічного напрямку, 

художня література для дорослих та дітей.  

Наступним кроком у роботі Майданчика «ІнтерСвіт» стало 

створення книги у дейзі-форматі. Зробити художню та навчальну 

літературу доступною для людей з вадами зору має на меті проект, над 

яким працюють спільно Ресурсний центр освітніх інформаційних 

технологій для осіб з особливими потребами Національного 

університету «Львівська політехніка» та Львівський обласний осередок 

ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» в партнерстві з академією 

«Svefi» (Швеція).  

За словами Оксани Потимко - керівника Ресурсного центру 

освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами 

Національного університету «Львівська політехніка», DAISY- формат є 

альтернативою рельєфно-крапковій книзі, брак якої в Україні 

очевидний. DAISY - це абревіатура від англійського словосполучення 

the Digital Accessible Information System, що означає «система цифрової 

доступної інформації». 

 Що ж таке дейзі-бібліотека та дейзі-книга? Дейзі-книжка – це 

озвучена книга, яка відрізняється від МР-3 книжки кількома дуже 

важливими речами. Чи не найважливіша з них – це функція навігації 

книжкою. Це означає, що за лічені секунди незряча людина зможе 

знайти потрібний пошуковий елемент – чи то сторінку, чи то параграф, 

чи то розділ. Таким чином, дейзі-книга стає незамінною для незрячих 

студентів, учнів, фахівців. Створити книгу в форматі DAISY може 

кожен бажаючий, потрібні лише певні навички та програми. На 

сьогоднішній день в цьому форматі озвучено понад 1600 книг, серед 

яких шкільні підручники та підручники для ВНЗ, художня література, 

книги з питань медицини, релігії, педагогіки, історії… 

Бібліотекарі обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

Д.І.Чижевського долучилися до цієї важливої і благородної справи. В 

рамках роботи Майданчика «ІнтерСвіт» для людей з вадами зору та 

незрячих, бібліотекарі відділу абонемента записали в дейзі-форматі 

книгу нашого земляка письменника, кіносценариста, члена 
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Національної спілки письменників України і Національної спілки 

кінематографістів України, заслуженого діяча мистецтв України 

Олександра Жовни «Експеримент». За цим твором знято фільм «Ніч 

світла» (режисер – Роман Балаян). 

14 листопада 2016 року з нагоди Міжнародного дня сліпих в 

УТОСі відбулася тематична зустріч «Навчи своє серце добру», під час 

якої бібліотекарі презентували свою роботу, розповіли про дейзі-

бібліотеку та подарували утосівцям диск з твором «Експеримент» О. 

Жовни в дейзі-форматі. Процес запису був цікавим і незвичним. Для 

цього є спеціальні програми, а також умови, як це правильно робити. 

Наприклад, коли читаєш цей текст незрячій людині, необхідно 

обов’язково описати малюнок, який зображений у творі. Треба знати і 

яка за номером сторінка; для зручності користування програмою все 

буде зафіксовано. Після цього текст буде оброблятися і тільки тоді 

потрапить до DAISY- бібліотеки. Учасники проекту планують записати 

близько двох тисяч книг. DAISY- бібліотеки будуть розміщені в 

Інтернеті, щоб люди з вадами зору могли вільно користуватися ними. 

 

 

 

   Досвід, що руйнує стереотипи  

(робота відділу абонемента з людьми з особливими потребами) 

 

Наталія Білаш, 

завідуюча відділом абонементу 

ОУНБ ім. Д. І.Чижевського  

 

Доброта і чуйність, співпереживання і щиросердність, уміння 

розділити чужий біль, вчасно підтримати у важку хвилину, розрадити в 

горі та біді – це в характері нашого народу. Особливо толерантного 

ставлення до себе потребують люди з обмеженою мобільністю. Свій 

внесок у роботу з обслуговування користувачів з особливими потребами 

вносять бібліотекарі відділу абонемента обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. Д.І.Чижевського. 

Багато років наша бібліотека співпрацює з обласною організацією 

«Союз інвалідів України»; обласною Асамблеєю інвалідів, обласною 

організацією УТОС та учбово-виробничим підприємством УТОС, 
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Територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Подільського району міста Кропивницького, 

обласною організацією Товариства Червоного Хреста України. А з 

обласною  громадською організацією матерів дітей-інвалідів та інвалідів 

«Серце матері» наша бібліотека співпрацює понад 10 років. За цей 

період було проведено безліч заходів, спрямованих на привернення 

уваги громадськості до проблем людей з інвалідністю, захисту їхньої 

гідності, прав і благополуччя; зменшення соціально-психологічної 

ізоляції та психологічного дискомфорту користувачів з особливими 

потребами; сприяння підвищенню соціальної активності членів сімей, в 

яких є інваліди. 

Серед проведених заходів вуличні акції і зустрічі, тренінги та 

голосні читання, презентації книг і фотосесії, різноманітні майстер-

класи, виставки творчих робіт та фотовиставки, флеш-моби, екскурсії; 

відзначення Міжнародного дня білої тростини та Всесвітнього дня 

сліпих, Всесвітнього дня поширення інформації про проблеми аутизму 

та Міжнародного дня інвалідів… 

Зимовий табір для дітей з інвалідністю «Джерельце Надії» став 

справжнім святом і для дітей, і для їхніх батьків. Наприкінці грудня 

2016 року до новорічних свят бібліотекарі обласної бібліотеки 

ім.Д.І.Чижевського, члени ГО «Серце матері» і представники Храму 

Пресвятої Богородиці проводили заняття для малечі з особливими 

потребами, які сприяли розвитку творчих здібностей. 

 Яскравою незабутньою подією 2017 року стала зустріч, 

присвячена Різдв’яно-новорічним святам. До бібліотеки завітали діти з 

особливими потребами, їхні батьки  та гості з Молодіжної 

Християнської Асоціації Ісландії. Настoятель храму препoдoбнoгo 

Максима Спoвідника Oлександрійськoї Єпархії Євгеній Жабкoвський 

розповів присутнім про цю дивовижну країну. Молодіжна 

Християнська Асоціація Ісландії вже вчетверте передала дитячі 

подарунки, які були зібрані для хлопчиків та дівчаток України від 

щирого серця. Діти отримали разом з подарунками щиру радість і 

любов. А щоб свято було справді веселим та яскравим, для малечі 

бібліотекарі разом з Дідом Морозом та Снігуронькою провели різні 

розваги і конкурси. Зазвичай на подібних заходах панують радість, 

гамір, сміх, задоволення. Адже це звичайні дітлахи, тільки ось доля з 

дитинства приготувала для них випробування. Але бібліотека – це 

місце, де люди з інвалідністю почувають себе впевнено і затишно. В 
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нашій книгозбірні можна розкрити свої творчі здібності, прочитати 

цікаві книги, навчитися чомусь новому та корисному і, навіть, відчути 

себе фотомоделлю. 

До професійних фотосесій Олександра Козловського та Лесі 

Присяжної діти та підлітки поставилися дуже серйозно і виважено. 

Адже фотосесії, зроблені в бібліотеці, передували участі юних 

фотомоделей у Всеукраїнському конкурсі краси особливих дітей в місті 

Олександрії. До речі, одну з фотографій О. Козловського використали 

для сіті-лайта на центральній вулиці м. Кропивницький – Великій 

Перспективній: «Бібліотека – сучасний центр громади!» 

Протягом літа віконна імпреза «Виходь на сонечко!» 

приваблювала усіх перехожих та закликала кожного обрати «свою» 

книгу для літнього читання. На вікні та підвіконні було розміщено 155 

примірників сучасної української та світової літератури в українських 

перекладах з фонду відділу абонемента. Виставка постійно 

оновлювалася. Не заходячи до бібліотеки, людям з обмеженими 

фізичними можливостями було зручно знайомитися з новими 

книжковими надходженнями. 

Значну роботу проводять бібліотекарі для користувачів з вадами 

зору. При відділі абонемента вже 6 років функціонує спеціалізований 

майданчик «ІнтерСвіт» для людей з вадами зору та незрячих. Ця 

категорія людей може безкоштовно відвідувати тренінги за спеціальною 

програмою для незрячих та слабозорих людей – JAWS, скористатися 

значним медіа-фондом сучасних аудіокниг, поліпшити зір завдяки 

спеціальним тренажерам та попрацювати за монітором - лупою. Також 

до послуг користувачів книги, написані шрифтом Брайля, які видаються 

додому. 

9 березня 2017 року працівники відділу абонемента провели 

інформаційну акцію «Півгодини з Тарасом Шевченком». Цьогорічний 

відкритий перегляд «Молітесь правді на землі» до 203-ї річниці від дня 

народження Т.Шевченка бібліотекарі відділу абонемента вирішили 

дещо урізноманітнити. А саме: в цей день у бібліотеці звучали вірші 

Т.Шевченка (користувачі з вадами зору прослухали аудіокнигу 

Т.Шевченко «Поезія», читає народний артист України П.Панчук). Цю 

аудіокнигу було обрано не випадково. Адже саме Петро Панчук, 

український актор театру та кіно, режисер, народний артист України 

втілив образ Тараса Шевченка у виставі «Божественна самотність» та 

зіграв роль «Від імені Тараса Шевченка» вистави «Всюди один…». У 
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2015 році за втілення образу Тараса Шевченка на вітчизняній 

театральній сцені П.Панчук отримав Національну премію імені Тараса 

Шевченка. До того ж ці два відомі українці народилися у березні. Ось 

так в одній аудіокнизі переплелися долі знаних людей. 

В рамках роботи майданчика «ІнтерСвіт» два роки поспіль 

проводилися тренінги з оволодіння рельєфно-крапковим шрифтом. 

Тренерську роботу на волонтерських засадах виконував Юрій Петрович 

Іванов – тифлопедагог, вчитель-дефектолог. «Незвичайний» алфавіт 

опанували 25 користувачів з вадами зору саме в бібліотеці. Тепер вони 

вміють і читати, і писати шрифтом Брайля та залюбки діляться своїми 

знаннями і вміннями з кропивничанами та гостями міста. 

Літнім червневий вечором 2017 року на прибібліотечному 

майданчику в рамках вуличної акції «Бібліотечне надвечір’я» відбулася 

презентація виставки «Незвичайні книги». На ній були представлені 

книги рельєфно-крапковим шрифтом – твори К.Міхаліциної, О.Кротюк, 

К.Штанко, І.Франка, В.Рутківського, якими зацікавилися присутні. А ще 

їх приваблювали CD-диски з аудіозаписами романів Ю.Винничука, 

Ю.Андруховича, братів Капранових, С.Цвейга, Х. Муракамі, С. 

Шелдона, Е.М. Ремарка, П.Коельо… Ці видання найбільше 

користуються попитом у відвідувачів бібліотеки з вадами зору, отже 

метою виставки була популяризація книжкового фонду для слабозорих 

та незрячих людей. Як практично читають книги шрифтом Брайля 

продемонструвала давня читачка бібліотеки Оксана Андрієнко. Швидко 

та впевнено Оксана руками читала уривки з творів М.Коцюбинського. А 

ще вона презентувала свою незвичайну книгу вишивок, яку принесла на 

захід. В цьому виданні розміщені зображення вишивок у вигляді 

малюнку та ті ж самі зображення – шрифтом Брайля. Для Оксани 

Андрієнко та інших незрячих жінок це дуже важливо, адже багато хто з 

них займається рукоділлям і подібні книги є для них незамінними 

помічницями. Таких видань в Україні бракує. Альтернативою рельєфно-

крапковій книзі є DAISY- формат. 

DAISY – це абревіатура від англійського словосполучення the 

Digital Accessible Information System, що означає «система цифрової 

доступної інформації». Що ж таке дейзі-бібліотека та дейзі-книга? 

Дейзі-книжка – це озвучена книга, яка відрізняється від МР3 книжки 

кількома дуже важливими речами. Чи не найважливіша з них – це 

функція навігації книжкою. Це означає, що за лічені секунди незряча 

людина зможе знайти потрібний пошуковий елемент – чи то сторінку, 
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чи то параграф, чи то розділ. Таким чином, дейзі-книга стає незамінною 

для слабозорих та незрячих студентів, учнів, фахівців. Зробити 

художню та навчальну літературу доступною для людей з вадами зору 

має на меті проект, над яким працюють спільно Ресурсний центр 

освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами 

Національного університету «Львівська політехніка» та Львівський 

обласний осередок ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ» в 

партнерстві з академією «Svefi» (Швеція). Бібліотекарі обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського долучилися до 

цієї важливої благородної справи. В рамках роботи Майданчика 

«ІнтерСвіт» для людей з вадами зору та незрячих, бібліотекарі відділу 

абонемента записали в дейзі-форматі книгу нашого земляка, 

письменника, кіносценариста, члена Національної спілки письменників 

України і Національної спілки кінематографістів України, заслуженого 

діяча мистецтв України Олександра Жовни «Експеримент». DAISY- 

бібліотеки будуть розміщені в Інтернеті, щоб люди з вадами зору могли 

вільно користуватися ними. 

Вам коли-небудь доводилось бачити, як співають руками? А в 

нашій бібліотеці бувають такі виступи! Вихованці навчально-виховного 

об’єднання № 3 для дітей з вадами слуху залюбки відвідують 

бібліотечні заходи та самі беруть участь в концертах. Діти та підлітки за 

допомогою сурдоперекладу відтворюють слова пісень мовою жестів, 

демонструючи  тим самим своє бажання і вміння повноцінно жити і 

творити, навчатись і дружити, дарувати людям радість.  

Два роки поспіль на початку квітня у бібліотеці проводиться 

низка заходів з нагоди Всесвітнього дня поширення інформації про 

проблеми аутизму.  Діти і батьки беруть участь у майстер-класах, 

екскурсіях, вуличних акціях, конкурсах, яскравих та веселих  розвагах з 

аніматорами тощо. Корисною була зустріч з Оленою Скрипко, мамою 

хлопчика з особливими потребами, де вона поділилася власним 

досвідом виховання дитини-аутиста з педагогами, лінгвістами, 

соціальними працівниками, адже такий досвід безцінний. 

Подібні заходи є нагадуванням людству про його обов’язок 

виявляти турботу і милосердя до людей з особливими потребами. 

Ось так бібліотекарі «працюють за сумісництвом» лікарями 

людських душ та психологами, щодня допомагаючи тим, хто цього 

потребує, а також допомагають руйнувати стереотипи суспільства щодо 

можливостей громадян з інвалідністю. 
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Роль публічної бібліотеки в житті місцевої громади 

Валентина Григір,  

                        директор Новгородківської ЦБС 

 

Наша Новгородківська централізована бібліотечна система 

налічує 18 бібліотек, куди входять: центральна районна бібліотека, 

районна дитяча бібліотека, 15 сільських бібліотек-філій, міська 

бібліотека-філія. Обслуговуємо силами системи 9070 користувачів. 

Яка ж роль наших бібліотечних закладів у житті місцевої 

громади? Дуже важлива, бо кожна бібліотека є культурний та освітній 

центр,  просвітницький та дозвіллевий заклад, а ще бібліотеку 

називають серцем громади. 

Працівники ж нашої ЦБС вважають, що бібліотека є сонцем 

громади, бо несе світло, духовність, просвіту, знання, виступає 

посередником між жителями селища та місцевою владою, взаємодіє з 

громадськими структурами. Бібліотеки, як ті промінчики сонця 

розсіюють навкруги доброзичливість, доступність, підтримку, інновації, 

допомогу членам своєї громади. 

 Однією з найголовніших складових роботи бібліотек є співпраця з 

органами місцевої влади. Коли така співпраця налагоджена, то й 

результат завжди позитивний. Постійно представники влади відвідують 

бібліотечні заходи, і це сприяє у вирішенні багатьох питань.  

Підтримують бібліотечні заклади у всіх починаннях районна 

державна адміністрація, районна та селищна ради. Про соціальну 

значимість бібліотек говорить той факт, що інформація про роботу 

розміщується на сайтах РДА, районної ради, на сторінках районної 

газети «Новгородківські вісті», «Кіровоградський вісник». У творчій 

співпраці бібліотеки з районним будинком культури, музеєм історії 

району, школою мистецтв, районною газетою, районним центром служб 

для сім´ї, дітей та молоді, службою соціального захисту населення, 

центром зайнятості, громадськими організаціями району. 

  Повсякчас, протягом всієї своєї діяльності бібліотеки доводять 

свою необхідність, заявляють про свої можливості, пропагують свої 

послуги, чим сприяють створенню позитивного іміджу в громаді. З цією 

метою бібліотечні фахівці розробляють для користувачів та громади 

рекламні оголошення, буклети, листівки, брошури про діяльність 

бібліотек: 
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«Новгородківська ЦРБ чекає на Вас», 

«Новгородківський інформаційно-ресурсний центр», 

«Бібліотеки Новгородківської ЦБС в інформаційному просторі», 

«Інформація править світом», 

  Поповнюються новими матеріалами стенди: 

«Бібліотека в будні та свята», 

«Новини бібліотечного життя», 

«Бібліотека інформує» та інші. 

І це все працює на користь громади. У користувачів бібліотек є 

впевненість у тому, що їх зрозуміють, дадуть добру пораду, нададуть 

інформаційну допомогу, у бібліотеці вони отримають відповіді на 

питання, які їх хвилюють.  

 Жодна подія як державної ваги, так і місцева не проходить без 

участі та втручання бібліотеки. В більшості випадків бібліотеки 

виступають ініціаторами проведення того чи іншого заходу, чим 

підтверджують статус провідного соціального закладу своєї громади. 

Так, резонансним заходом стала година державності, присвячена 

Дню Соборності України «Соборність рідної землі – основа нації й 

народу». В заході взяли участь голова Новгородківської РДА А. Л. 

Кочерга, перший заступник голови, наш куратор С. М. Краснюк, 

керуюча справами виконавчого апарату районної ради С. Г. Ісаєва, 

помічник народного депутата Олеся Довгого Н. С. Грязнова, завідуюча 

сектором культури Л. В. Бойко, члени ГО «Креативна громада», 

представники організацій та установ, громадськість селища. 

В такому ж колі відзначили подвиг героїв бою під Крутами. 

Місцеві автори, члени літературного клубу «Світоч» - В. Ященко, Г, 

Гопак, Г, Черкас прочитали власні вірші. 

 До дня Героїв Небесної Сотні бібліотеки провели урок пам’яті 

«Вшануймо пам'ять Героїв України» та флеш-моб «Ми пам’ятаємо». 

В рамках Шевченківських днів для користувачів проведено 

шевченківські читання «Шевченкове слово у серці моєму». На захід 

завітала поважна гостя та шанувальниця творчості Т. Г. Шевченка Є. М. 

Боса, яка розповіла присутнім цікаві маловідомі факти з життя Кобзаря. 

Вона також презентувала свою книжечку «Слово Шевченка – його доля, 

а він - доля України».  

 Цікаво пройшов цикл заходів, присвячених Всесвітньому дню 

кота. В ЦРБ фото-виставки «Без «Коте» життя не те», «Бойові коти 

України: котяча гвардія в зоні АТО». Протягом тижня діяв благодійний 
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ярмарок в підтримку бездомних котів, на якому продавалися вироби, 

виготовлені провідним методистом бібліотеки Н. Третяк. 

Не можна оминути увагою обладнані книжкові виставки, 

виставки-інсталяції, фото-фиставки: «Сила нескорених», «Сильні духом 

прославляють Україну», «Герої не вмирають». На їх презентації було 

дуже людно. Присутні вшановували пам'ять загиблих односельців та 

вклонялися мужності тим, хто захищав Україну і повернувся живим. 

Бібліотекарі Верблюзьких сільських бібліотек-філій та ЦРБ створили 

слайдові презентації, відеоролики «Вони були простими хлопцями», 

«Найкращих забирають небеса». 

Одним із пріоритетних напрямків роботи бібліотек району є 

краєзнавча діяльність. Працюючи творчо, враховуючи зростаючий 

інтерес користувачів до подій минулого свого краю, бібліотекарі 

продовжують роботу із збору краєзнавчих матеріалів про історію села 

та його видатних жителів. Дуже плідно працюють в цьому напрямку 

Верблюзькі бібліотеки, реалізуючи краєзнавчий бібліопроект «Моє село 

– моя святиня», який був визнаний кращим серед сільських бібліотек 

під час районного конкурсу інновацій. В бібліотеках обладнано 

краєзнавчу зону «Мій рідний край – життя мого перлина». Жителі 

сільської громади та й гості села мають можливість ознайомитися із 

старовинними предметами побуту, вишивками, унікальними роботами з 

бісеру, виробами різьби по дереву, зібраними та впорядкованими 

народними звичаями та обрядами. З ініціативи бібліотекарів у співпраці 

із школою та музеєм проводяться конкурси творчих робіт талановитої 

молоді села, експонуються виставки народних умільців. Заслуговує на 

увагу «Свято поезії  і пісні рідного краю», на яке були запрошені гості 

не тільки з нашого району, а й з різних куточків України. Окрасою свята 

стала виставка робіт заслуженої майстрині Лариси Зоріної. 

Найактивнішу участь у святі села «Верблюжці - 265» взяли бібліотечні 

працівники, вони розробили сценарій та вели свято. Також вони 

організували акцію «Підтримай воїна АТО», а кошти передали жителю 

села, учаснику АТО на лікування.  

Велико-Чечеліївська сільська бібліотека-філія має досвід роботи з 

розвитку сільського зеленого туризму. Завідуюча бібліотекою О. І. 

Оводенко є власницею зеленої садиби «Олександра», проводить 

екскурсії за туристичним маршрутом до руїн жіночого монастиря та 

монастирських приміщень, які функціонують до сьогоднішнього дня. 

Зокрема, вона користується погребом, а її будинок збудований на місці 
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монастирських келій. Спільно з директором музею історії району О. 

Кудіною розроблено туристичний маршрут «Духовні джерела 

Новгородківщини», куди входить прогулянка до парку в бузковій алеї 

та дерев-велетнів, посаджених монашками.  

Гордість, надбання та душа ЦРБ - Вища народна школа, яка діє з 

2012 року і 14 червня святкує свій ювілейний випускний. Слухачі 

Школи кожен по своєму унікальні люди. Різні були в них професії, різні 

уподобання, але їх об’єднав спільний інтерес: навчатись впродовж 

усього життя, удосконалюватися, зберегти гарне самопочуття. Для них 

на заняттях і лекції, і тренінги і подорожі, ігри та вікторини. Для 

слухачів запрошуємо лікарів, психологів, народних майстрів, поетів, 

працівників юстиції, соціальних служб, народних депутатів України (Ю. 

Горбунков) та їх помічників. Самі ж слухачі талановиті люди: пишуть 

вірші і музику (члени літературного клубу «Світоч»), вишивають, 

в’яжуть (Агунік Миколаївна в’яже голкою серветки, скатертини, 

хусточки, казку під відкритим небом із корчів та природних матеріалів 

створила слухачка Г. Гопак). З дня створення проведено 92 заняття. 

Рік тому у травні був створений літературний клуб «Світоч».  

Метою клубу є популяризація української мови і художнього слова та 

розвитку творчого потенціалу району. Протягом року підготовлено та 

видано збірочку поезій «Перші кроки». Поети Віталій Савчук, Ірина 

Небеленчук, Любов Ганжа вже мають свої видані книги поезій. 

Редактор газети «Новгородківські вісті» О. Лісова, яка також є членом 

клубу, виділила в газеті рубрику «Поетична сторінка», де два рази на 

місяць друкуються поезії .  

Ще один напрямок роботи бібліотеки, який значно активізувався 

за останні два роки - підтримка людей, що перебувають у конфлікті із 

законом. Тому ЦРБ активно співпрацює з районним сектором пробації, 

проводячи щоп’ятниці для засуджених різноманітні актуальні заходи.  

Перед Новим роком у ЦРБ облаштовано  куточок сімейного 

читання «Читаємо всією родиною». Мета відкриття цього куточка - 

залучення батьків і дітей до спільного читання. Тут кожна сім'я може 

взяти  не тільки книжку, але й іграшку. В ігротеці все по-бібліотечному 

– іграшку потрібно записати у формуляр і гратися нею до наступного 

відвідування бібліотеки. Особливістю є те, що на виставці зібрані ретро-

іграшки. А щоб у користувачів з’явилося бажання поповнити 

іграшковий куточок – для них виготовлено оголошення. 
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Яскравою сторінкою роботи бібліотек системи є заходи, проведені 

для дітей. Зокрема, це  Всеукраїнський тиждень дитячого читання, під 

час якого проводилися літературні конкурси, свято казки, свято книги, 

інформіна, ігри-лабіринти, віртуальні ігри тощо. Бібліотеки системи 

працюють з літніми оздоровчими таборами та не тільки радять 

прочитати книгу, а й грають у шахи, інші інтелектуальні ігри, 

мандрують туристичними стежками свого краю.  

Для якісної роботи бібліотекарі повинні підвищувати свою 

кваліфікацію, постійно навчатися, щоб іти в ногу з життям та бути 

корисними своїй громаді. ЦРБ як методичний центр приділяє увагу  

підвищенню кваліфікації сільських бібліотекарів: семінари, практикуми, 

школа молодого бібліотекаря, творчі лабораторії та інше. З 2002 року 

при бібліотеці діє професійний клуб бібліотекарів «Книжкова світлиця», 

який започаткувала провідний методист Н. Третяк. Програма клубу 

передбачає години нестандартних пропозицій, аукціон бібліотечних 

ідей, бібліотечні вогники та бібліомікси.  

Співрацює ЦБС із бібліотеками ПТУ № 36, медичною та 

шкільними бібліотеками. 

Безперервна робота на благо громади, співпраця із владою, дає 

гарні і бажані результати. Про нас дбають, поважають та цінують. За 

останні три роки значно покращилась матеріально-технічна база 

центральних бібліотек. Проведено частково ремонтні роботи  в ЦРБ: 

побудовано туалетну кімнату, встановлено натяжні стелі з 

енергозберігаючими світильниками у відділі абонементу та читальної 

зали, придбано жалюзі на вікна, виготовлено проектну документацію на 

капітальний ремонт даху, виділені кошти  в розмірі 390 тис. грн. для 

виготовлення сучасної  покрівлі із метало-черепиці.  Нещодавно 

придбано для центральної районної бібліотеки мультимедійне 

обладнання. За спонсорські кошти закуплено лінолеум для двох залів 

ЦРБ. Виділено кошти на придбання лінолеуму та замінено частково 

вікна і двері у РДБ. Заплановано проведення  зовнішніх ремонтних 

робот бібліотечного приміщення. В червні розпочнуться роботи по 

встановленню опалення в РДБ.  

Робота бібліотек з боку влади оцінюється подяками, грамотами, 

почесними грамотами, грошовими винагородами. Подякою Верховної 

Ради України  від народного депутата України Олеся Довгого 

нагороджено колектив центральної районної бібліотеки та колектив  
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районної бібліотеки для дітей. А з боку вдячних користувачів, місцевої 

громади маємо порозуміння, підтримку, добре слово.  

 

 

 

Екологічно інформований - вже озброєний на захист довкілля! 

 

                                                                                     Наталія Калашнікова,  

                                                                                 бібліотекар відділу документів  

                                                                з економічних, технічних та природничих наук  

ОУНБ ім. Д. Чижевського 

 

 Ми живемо в епоху постіндустріального суспільства, одною з 

ознак якого, на жаль, є критичний стан навколишнього середовища.  

Інтенсивне втручання  людини у природні системи, хижацьке і 

нераціональне використання головних природних ресурсів, - води, 

повітря, ґрунту, рослинного і тваринного світу, - забруднює довкілля, 

загрожує здоров'ю та безпеці людини.   Незадовільний стан 

середовища негативно позначається на  якості життя людей. Тому 

вирішення екологічних проблем безпосередньо стосується кожної 

людини.  

Актуально це й для Кіровоградщини.   

 У який  же спосіб пересічні городяни міста Кропивницький та 

жителі області можуть отримати інформацію про екологічний  стан 

регіону, а активні громадяни долучитися до обговорення екологічних 

проблем, щоб сприяти  їх скорішому подоланню?   

 Один із шляхів - відвідати Орхуський центр екологічної 

інформації, що діє при відділі документів з економічних, технічних та 

природничих наук обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д. 

Чижевського. Центр було створено у 2009 році, щоб забезпечити 

мешканців регіону актуальною і повною інформацією з питань екології. 

З 2010 року центр активно працює, а  екологічна просвіта населення є 

один із головних напрямків його роботи.  

  На сьогодні центр активно співпрацює з різними структурами і 

користувачами. Серед його соціальних партнерів Департамент екології 

та природних ресурсів, управління агропромислового розвитку, обласне 
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управління лісового та мисливського розвитку, обласне управління 

водних ресурсів, департамент соціального захисту населення, 

лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Кіровоградської гідрогеолого-

меліоративної партії тощо. Громадські організації та активні громадяни 

теж є партнерами центру. Серед найактивніших - “Флора”, “Біосвіт”, 

“Мама-86”, “Територія успіху”, “БІМ”, “Єлисаветградський узвіз”, 

галерея “Єлисаветград”, клуб “Мандрівник”. 

 У співпраці з державними структурами та освітніми закладами 

проводяться науково-практичні конференції, круглі столи, тренінги, 

презентації книг, природоохоронні акції. Найбільш резонансні - круглі 

столи: “Вода і безпека харчування”, “Екологічний туризм: сучасні 

концепції розвитку”, «Нетрадиційні джерела енергії: пошук, розвиток та 

використання»; “Річка Інгул: проблеми та шляхи вирішення”.  

 У травні 2017 року була презентована інформаційно-освітня 

система “Геологічний словник - відкритий навчально-науковий веб-

ресурс”. Це перший україномовний тематичний веб-сервіс геологічного 

спрямування.  

  Презентації наукових видань:  “Екологічна безпека уранового 

виробництва”, “Водні об’єкти Кіровоградської області”, «Кінбурн: 

ландшафти, сучасний стан та значення» стали подією у житті регіону. 

 Стало хорошою традицією центру проводити щорічно до Дня 

довкілля конкурс дитячого  екологічного плакату “Збережемо природу 

рідного краю”. 

  У партнерстві з громадськими об'єднаннями центр провів   

громадське обговорення інвестиційної заявки на будівництво 

сміттєпереробного комплексу в м. Кропивницькому, засідання круглого 

столу «Екологічні проблеми Кіровоградської області та шляхи їх 

розв’язання».   

  Разом з громадським об'єднанням по захисту тварин “БІМ” було 

організовано  благодійні акції  “Давайте допоможемо безпритульним 

тваринам” та “Березнева котовасія”.  

 Центр пропонує сучасні форми роботи з екологічного виховання - 

екологічні тренінги “Розвиток екосвідомості особистості”. Заняття 

розраховані на підлітків та молодь і ставлять за мету  підвищити рівень 

екологічної культури учасників та сприяти їх готовності  впроваджувати 

у практику життя знання з екології. 

 На базі центру експонується багато виставок декоративно-

ужиткового мистецтва,   виготовлених місцевими майстринями у 
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техніках хенд-мейду, серед останніх - “Пташиний дивосвіт”. 

Привертають увагу відвідувачів фотовиставки, наприклад, цикл під 

загальною назвою “Відкриваючи Україну”, що знайомить з  роботами 

юного фотомитця Глєба Цуканова.   

 Про заходи центру можна дізнатися на сайті бібліотеки. А якщо 

вас цікавлять книги екологічної тематики,  можете переглянути 

книжкові виставки у розділі сайту “віртуальні виставки” 

(http://library.kr.ua/bookexibit/).   

 Всі  заходи  центру висвітлюються у засобах масової інформації.  

 Якщо хочете бути екологічно поінформованими та свідомими, 

відвідайте Орхуський центр екологічної інформації у бібліотеці 

ім.Д.Чижевського. Активних громадян запрошуємо до партнерства та 

співпраці. 

 

 

 

 

Бібліотека і громадські організації: 

грані співробітництва 

Марина Колісніченко,  

директор Знам’янської міської ЦБС 

 
 

На сьогоднішній день публічні бібліотеки мають велике значення у 

становленні громадянського суспільства. Залучаючи населення до 

багатьох своїх заходів і акцій, вони сприяють підвищенню соціальної 

активності людей, формують у них громадянську свідомість, 

підвищують їх освітній, культурний, духовний рівень.  

Співпраця бібліотек з громадськими організаціями допомагає 

кращому виконанню бібліотекою її головного завдання - підвищення 

інформаційного, освітнього, пізнавального, інтелектуального рівня 

користувачів. 

 Сьогодні бібліотека, яка замкнута в собі, навряд чи здатна вижити, 

і саме цим викликана необхідність пошуку нових підходів до 

співробітництва.         

Зв’язки з громадськістю для бібліотеки означають приблизно те ж 

саме,що здоров’я для людини. Чим більше таких зв’язків, чим кращі 

стосунки складаються з ними, тим бібліотека більш дієздатна та 

ефективніше функціонує. 

http://library.kr.ua/bookexibit/
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Різноманітними є й форми співробітництва бібліотек з 

громадськими організаціями, які полягають у спільному проведенні 

заходів, надання приміщень та аудиторії, інформаційне забезпечення 

керівників організацій та їхнього активу.   

 Так, на базі центральної універсальної бібліотеки діє Вища 

народна школа, актив якої складають члени Знам’янської міської 

організації ветеранів України. Завдяки інформаційним технологіям 

бібліотека стала центром спілкування для літніх людей, які із 

задоволенням відвідують ВНШ, щоб опанувати персональний 

комп’ютер. Бібліотекарі залюбки пояснюють ази роботи в Інтернеті, 

допомагають відкрити свої сторінки в соціальних мережах, електронну 

пошту. Також працівники бібліотеки є частими гостями на засіданнях 

Ради ветеранів, де виступають з оглядами нових надходжень, готують 

тематичні інформації.    

Досить часто в міських бібліотеках проходять зустрічі ветеранів з 

представниками управління соціального захисту населення, управління 

пенсійного фонду України, на яких спеціалісти надають детальні 

консультації стосовно нарахування пенсій, призначення та виплату 

субсидій за спожиті комунальні послуги та інше.       

Найперші помічники бібліотек у роботі з патріотичного виховання 

молоді - це міська спілка ветеранів війни в Афганістані . Завдяки 

багаторічній, спільній співпраці підготовлено і проведено багато 

цікавих, важливих та необхідних заходів для підростаючого покоління. 

Серед них: година військової слави «Подвиг величний і вічний», вечір 

поезії «Афганістан болить в моїй душі», зустріч учнівської молоді 

професійно-технічного ліцею з воїнами - афганської війни «Дякуємо 

Вам за відвагу!».     

Сьогодні, як ніколи раніше є актуальною тема боротьби за 

Незалежність України. Живучи під мирним небом, у злагоді один з 

одним, ніхто навіть не замислювався над тим, що може з собою 

принести війна. Заслуговують на пошану і допомогу справжні патріоти, 

воїни-захисники, які захищають незалежність та цілісність нашої 

держави на «гарячому»   українському Донбасі.  

Завдяки громадській організації «Штаб юридичної допомоги 

військовим» (голова Антон Красов) в центральній універсальній  

бібліотеці започатковано куточок правової допомоги для учасників та 

ветеранів АТО. Пам’ятки, буклети, які знаходяться в бібліотеці, 

допомагають забезпечити військовослужбовців та 

військовозобов’язаних базовою інформацією щодо пільг, прав і 
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соціальних гарантій. Інформація про наявність такого куточка в 

бібліотеці була висвітлена в місцевих ЗМІ та соцільних мережах. 

Співпрацюючи з міською ГО "Знам’янське об’єднання «Майдан" 

бібліотекарі  протягом останнього часу передавали для воїнів АТО 

продукти харчування, малюнки дітей, побажання на листівках. Під час 

проведення народознавчого калейдоскопу «Великоднє диво» в 

бібліотеці – філії № 1 діти власноруч виготовили паперові писанки, 

оздобили їх на власний смак і також через волонтерів ГО « Майдан» 

передали їх нашим захисникам в зону проведення бойових дій.  

Тепло дитячих сердець зберігають обереги, малюнки, листи 

побажань, які були виготовлені під час майстер - класів «Листівка для 

воїна АТО», «Я люблю Україну», «Оберіг для воїна АТО» Учасники 

заходів передавали щирі почуття подяки захисникам у своїх виробах: 

сердечках, голубах, листівках. 

 Працівники централізованої бібліотечної системи, які є членами 

Знам'янського міського «Інформаційно-освітнього жіночого клубу», 

долучилися до міської акції «Збережемо життя захисникам Вітчизни». 

Як волонтери, вони чергували в приймальному пункті по збору коштів і 

продуктів для наших земляків , а також на підтримку мешканців 

Донецької і Луганської областей, які опинилися в складних життєвих 

умовах у зв'язку з військовими подіями.     

Вже довгий час тісна співпраця поєднує міські бібліотеки з 

організацією ветеранів та інвалідів Чорнобиля - «Квітень - 86». Члени 

організації є частими гостями на масових заходах в міських бібліотеках, 

таких як година пам’яті «Чорнобиль, яким ми його запам’ятали», бесіда 

«Чорнобильська трагедія. Погляд із сьогодення», екологічна година 

«Чорна спадщина Чорнобиля».  

Вже не один рік міська ЦБС плідно співпрацює з місцевим 

Товариством Червоного Хреста в Україні. Мета співпраці полягає в 

популяризації здорового способу життя серед молоді, запобіганні 

розповсюдження ВІЛ СНІДу, туберкульозу. Спільно було проведено 

багато цікавих заходів: інформаційно-практичний калейдоскоп «Вплив 

шкідливих звичок на здоров’я людини», валеологічна година «Про 

СНІД треба знати, заради життя», вечір вшанування людей поважного 

віку «Життєвий листопад». Так до Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом на базі бібліотеки-філії № 2 для старшокласників ЗОШ 

№6 пройшла година спілкування «Бережи себе для життя», на якій учні 

взяли участь у тематичному конкурсі малюнків, у бліц опитуванні 
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«Хвороба століття» поділилися своїми знаннями, а також отримали 

невеличкі подарунки від представників Червоного Хреста. 

Працівники центральної бібліотеки взяли участь у щорічній акції 

«Пряникова пошта», яку започаткувала львівська ГО «Країна мрії». 

Зміст акції полягав у тому, що школярі писали листи незнайомим 

друзям в інші міста, у яких розповідали про себе, свою родину, інтереси 

та традиції відзначання різдвяних та новорічних свят у своєму регіоні. 

Бібліотекарі разом з учнями спецшколи-інтернату писали листи 

невідомим друзям, готували подарунки та святкові конверти. Малеча з 

нетерпінням чекала на відповіді. І ось настав хвилюючий момент. 

Вихованці школи-інтернату відвідали бібліотеку та отримали листи і 

подарунки від дітей з Миколаївщини, асмачні пряники - зі Львова. 

Участь у цьому проекті показала, як дітям, так і їхнім батькам, що, 

не дивлячись на певні розбіжності, українці мають багато спільних 

цінностей незалежно від місця проживання  

Нещодавно у нашому місті з’явився  Знам’янський осередок 

Всеукраїнської молодіжної організації «Фундація регіональних 

ініціатив», яка з першого дня існування стала доволі відомою серед 

знам’янської молоді завдяки активним членам ФРІ та їх цікавими і 

креативними проектами, які вони втілюють у життя, таким як 

інтелектуальний клуб «Що? Де? Коли?», казковий бал «На балу у 

Попелюшки», фотоконкурси «Снігова красуня», «Закохане серце» та 

багато інших. Кожної неділі в центральній бібліотеці для молоді і 

підлітків міста проводяться засідання англомовного клубу «FRI - 

English Speaking Club», де присутні мають змогу покращити свій рівень 

англійської мови або потренувати свої навички на практиці, відвідати 

різні визначні місця англомовних країн і познайомитися з їхніми 

звичаями та традиціями. Учасники клубу з різним рівнем англійської, 

вони збираються заради спільної мети - спілкуватися і розуміти 

англійську мову, тому слоган клубу такий «Тут всі РІВНІ серед рівних!» 

Такі засідання дають нові знайомства, незабутні враження та гарні 

спогади, тому клуб став дуже популярним серед молоді міста. Спільно з 

ФРІ проходять багато цікавих заходів. Так на Шевченківські свята 

члени Фундації регіональних ініціатив, працівники центральної 

бібліотеки, відділ молоді та спорту міськвиконкому підготували та 

провели біографічний етюд «Рід Великого Кобзаря у Знам’янці». 

Присутні на заході мали змогу не тільки почути від працівників 

бібліотеки цікаву інформацію про життєвий шлях Великого Кобзаря, 

його родове коріння в Знам’янці, славетних нащадків, одним із яких і 
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був наш земляк Шкода В.Є., а й показати на практиці своє знання 

біографії Т.Г.Шевченка, взявши участь у вікторині , поетичному 

конкурсі, конкурсі на кращий малюнок. Родзинкою заходу стало 

частування національними українськими стравами. Нещодавно члени 

осередку ФРІ подарували бібліотеці дитячу збірку казок «Чарівна 

Знам’янка». Автори збірки маленькі мешканці нашого міста, які самі 

написали казки . 

Завдяки співпраці з соціальними партнерами бібліотеки міської 

ЦБС успішно беруть участь у міжнародних проектах. З 2005 року 

колектив бібліотечної системи заснував «Інформаційно-освітній 

жіночий клуб», мета якого полягає в дотриманні людських прав жінок, 

покращення статусу жінок у суспільстві. Спільно з ОЖІЦ 

(м.Кропивницький), жіночий клуб взяв участь в реалізації проектів із 

запобігання торгівлі людьми, поліпшення здоров’я жінок України, 

організації мережі громадянської освіти, правової освіти населення, та 

багато інших. Саме завдяки співпраці з ОЖІЦ в міській ЦБС розпочався 

етап інформатизації.  

Досить успішним став початок співпраці ГО «Прес-клуб реформ» 

(лідер – Вікторія Талашкевич) та Знам’янської міської ЦБС. Завдяки 

співпраці в центральній бібліотеці було реалізовано проект Клуб 

вихідного дня для підлітків «Від корисного дозвілля – до особистих 

перемог в житті» (програма «Активні громадяни» Британської Ради). 

Він передбачав проведення мотиваційних занять з психологом, які 

користувалися великою популярністю серед старшокласників, міська 

юнацька бібліотека взяла участь у проекті соціальної дії «Насильству – 

Ні!». В рамках реалізації цього проекту були проведені: інформаційні 

години, бесіди, анкетування, виготовлені пам’ятки, листівки, плакати, 

буклети, наклейки, які були спрямовані на підвищення рівня 

поінформованості учнів старших класів щодо запобігання насильства. 

Бібліотека–філія № 3 завдяки участі у проекті мала змогу 

систематизувати, підготувати і випустити фольклорну збірку «Байки, 

легенди та бувальщини Знам’янського краю». Це видання стало цінним 

додатком до шкільних занять з історії рідного міста, факультативних 

курсів для студентів, а також для популяризації духовних традицій 

Знам'янщини. В бібліотеці-філії №1 реалізовувався соціальний проект 

«Бібліоняня», він включав у себе проведення майстер - класів, голосних 

читань, дитячих конкурсів. Завдяки цим заходам у дітей розвиваються 

творчі здібності і фантазії, естетичні смаки і талант, вміння аналізувати і 

спостерігати.  
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Майже у всіх конкурсах і акціях, які організовують бібліотечні 

працівники для школярів, беруть участь члени дитячо-молодіжної ГО 

«Оберіг». Між Інформаційно-освітнім жіночим клубом і «Оберегом» 

заключена угода про співпрацю і взаємодію. Члени дитячої організації 

брали участь в обласних конкурсах учнівської молоді «Я пам’ятаю! Я 

пишаюсь!», «Первоцвіти Кіровоградщини», у Всеукраїнському 

соціологічному дослідженні «Патріотичний настрій молоді» та 

анкетуванні «ВOOK-симпатія», акціях «Україна – єдина країна», 

«Бібліотека українського воїна.  

Спільна робота бібліотеки і громадських організацій на благо міста 

продовжується. Бібліотеки були і залишаються основою духовного 

розвитку суспільства, центрами місцевої активності, які об’єднують 

патріотичних, активних, творчих людей, орієнтованих на 

демократизацію громадянського суспільства.  

  

 

 

 Пункт європейської інформації (ПЄІ) "Все про Європу"    

 Тетяна Малашенко,  

директор Маловисківської  

районної бібліотеки 

 

З лютого 2016 року в  Маловисківські районній бібліотеці  

відкритий Пункт європейської інформації (ПЄІ) "Все про Європу", в 

рамках проекту «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах 

європейської інформації в бібліотеках» за підтримки програми 

Європейського Союзу «Еразмус+».  

Мета діяльності Пункту: надання широкого доступу до 

інформаційних ресурсів з питань європейської інтеграції та поширення 

знань про засади функціонування Європейського Союзу, діяльність 

керівних інституцій ЄС, відносини між Україною та ЄС. 

Завданням є поширення об’єктивної, достовірної інформації про 

ЄС, політику європейської інтеграції України та відносини між 

Україною та країнами ЄС; налагодження зв'язків  та сприяння активній 

участі представників громади в  суспільній дискусії щодо важливості 

європейського напрямку руху та розвитку України.  

Пункт європейської інформації  пропонує користувачам 

інформаційні друковані та електронні ресурси про країни Європи, 

http://www.erasmusplus.org.ua/
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функціонування місцевого самоврядування у країнах ЄС, методи 

вирішення питань місцевого значення в цих країнах. 

В рамках проекту було отримано інформаційні матеріали – 

плакати, флаєри, що використовуються у оформленні виставок, стендів 

та проведенні заходів. Також отримано інформаційну дошку, за 

допомогою якої оформлено куточок «Все про Європу - в бібліотеці» 

  На блозі та  веб-сайті бібліотеки  створені сторінки Пункту 

європейської інформації, де всі бажаючі можуть прочитати інформацію 

про роботу  а також знайти корисні посилання до  інших віртуальних 

ресурсів, де розміщенні матеріали про Європу. 

Координатор проекту Ольга Кудря, завідуюча відділом 

обслуговування,  взяла участь у навчанні за проектом «Все про Європу: 

читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в 

бібліотеках», який проводила Українська бібліотечна асоціація за 

підтримки програми Європейського Союзу «Еразмус+”. Навчання 

проводилось у Головному тренінговому центрі для бібліотекарів у м. 

Київ. 

Працівники бібліотеки готують  та розповсюджують свої бібліо- 

та вебліографічні інформаційні матеріали – буклети «Пункт 

європейської інформації в бібліотеці», «Що таке ЄС», бібліографічний 

анотований довідник «Подорож до Європи», вебліографічні списки 

циклу «Відкриваємо Європу». 

З метою популяризації Пункту беруть участь з промоакціями проекту 

«Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської 

інформації в бібліотеках» в різноманітних вуличних заходах, з метою 

ознайомлення з новими послугами і можливостями для кожного 

бажаючого пізнати європейські цінності. 

Так, наприклад, 11 травня цього року на центральній площі 

нашого міста  відбулася урочиста церемонія підняття Державного 

Прапора України та Прапора Європейського Союзу з нагоди схвалення 

Радою ЄС рішення щодо скасування візових вимог для громадян 

України та відзначення Дня Європи, до якої було організовано та 

представлено для всіх присутніх  книжково-інформаційну виставку та 

інформаційний стенд «Все про Європу», а також проведено вуличну 

промоакцію «Дізнайся більше про Європу у Пункті Європейської 

інформації», під час якої працівники бібліотеки знайомили жителів 

міста з роботою Пункту, поширювали  листівки, флаєри, запрошення. 

З 2003 року в третю суботу травня в Україні відзначається День 

Європи. І така подія звичайно не залишилася поза увагою працівників 
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бібліотеки. Гаслом циклу заходів, які проводилися в бібліотеці та за її 

межами стали слова відомого французького філософа Фужере де 

Монброна: «Світ схожий на книгу, і той, хто знає тільки свою країну, 

пройшов у ній лише першу сторінку». 

Щоб рухатись уперед, потрібно не лише любити Батьківщину, а й знати 

та поважати своїх сусідів. А це означає - вивчати їхні звичаї і традиції, 

їхню національну культуру, етнос. 

І знайомитися з країнами Європи відвідувачі бібліотеки, а це були діти, 

юнацтво, дорослі могли під час відео-оглядів «Знайомтесь: 

Європейський Союз» та віртуальних подорожей «Мистецький простір 

Європи». 

Дітей зацікавила книжково-ілюстративна виставка «В гостях у казкарів 

Європи», де кожен бажаючий міг познайомитися з казками відомих 

європейських авторів . 

Для старших пропонується виставка «Європа – наш спільний 

дім», на якій представлені твори письменників Європи – класики та 

сучасні. Учнів школи-інтернату запросили на культурно-мистецьку 

театралізовану естафету країн Європи «Культура та традиції країн 

Європи», яку працівникам бібліотеки допомогли провести учасники 

театру малих форм районного Будинку культури (керівник Людмила 

Кирстя). Детально зупинилися на знайомстві з країнами Прибалтики: 

дівчата в національному одязі Литви, Латвії, Єстонії розповіли про 

звичаї, традиції, культуру цих країн. А на закінчення була інтерактивна 

Євровікторина «Що ти знаєш про Європу?», в якій усі активно брали 

участь.  

А щоб ще раз показати національну культуру українського народу 

у День вишиванки ганок районної бібліотеки стараннями працівників 

бібліотеки також "вбрався" у вишивані орнаменти і всі перехожі із 

зацікавленням знайомилися з вуличною виставкою-експозицією 

"Вишивана Україна на карті Європи". 

В рамках проекту проводяться різноманітні заходи з різними 

категоріями відвідувачів бібліотеки: дошкільнята та молодші школярі із 

задоволенням беруть участь у книгоподорожах «Піраміда євро - казок».І 

для дітей, і для дорослих цікавим став цикл віртуальних подорожей та 

Інтернет-круїзів країнами Європи, під час яких можна відкривати для 

себе світ Європи за допомогою комп’ютерних технологій і які стали 

більш яскравими після того, як ми отримали в подарунок від районної 

ради проектор та екран. 
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Учасники знайомляться з країнами та містами Європи, культурою 

та мистецтвом, відгадують питання вікторин. Учні гімназії взяли 

активну участь у євроквесті «Україна – Євробачення». Юнаки та дівчата 

поринули у світ музики та співу, мандрували історією конкурсу 

«Євробачення», слухали пісні, дивилися виступи та відповідали на 

питання вікторини. На закінчення всі присутні  отримали  

інформаційний флаєр та зробили фото на згадку. 

Для дорослих відвідувачів Пункту проводяться інформаційні 

години, зустрічі. Так в рамках Європейського тижня місцевої демократії 

голова Громадської організації "Фонд розвитку ініціативи громади"  

Леонід Жовтило знайомив на одному із занять слухачів Вищої народної 

школи, що діє при бібліотеці уже не один рік, з «Європейською 

конвенцію з прав людини». Ще заняття було присвячене розповіді про 

поїздку до Польщі та роботу тамтешніх громадських об’єднань для 

розвитку громади.  

 

 

 

Будні неКласичних бібліотекарів 

 

Наталія Новіцька,  

завідуюча методичним відділом  

Олександрійської міської ЦБС 

 

Відразу виникає запитання: «А які вони – неКласичні 

бібліотекарі?» 

Все досить просто – неКласичні бібліотекарі це творчі, 

неординарні особистості; завжди здатні дивувати і радувати; люди 

сміливих рішень і планів; новатори ідей; для них улюблена робота – 

сенс життя.  

Чому наші бібліотекарі почали процес перетворення у 

неКласичні? 

Причин, які спонукали нас до активного впровадження 

нетрадиційних роботи декілька, але всі вони між собою тісно пов’язані: 

 сучасних користувачів важче здивувати, розважити, порадувати, 

адже вони зростають у світі комп’ютерів, Інтернету, мобільного 

зв’язку, соціальних мереж; 
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 бібліотеки змушені постійно конкурувати на ринку 

інформаційних послуг, а бібліотекар повинен бути активним 

учасником гонки за значимість свого закладу і за ресурсом; 

 бібліотека повинна дати зрозуміти користувачам, що ось вона тут 

- поряд, і готова будь-коли допомогти!; 

 бібліотека повинна навчитися впливати на суспільство, громаду, 

їй необхідно постійно доводити свою потрібність. 

Для цього повинно відбутися перезавантаження самосвідомості 

бібліотекаря. Нам, бібліотекарям, завжди є в чому 

вдосконалюватися. Адже ми хочемо вдало змінюватися, 

відчуваючи вітер змін у суспільстві, підтримуючи свій головний 

бренд – БІБЛІОТЕКУ, яка повинна славитися якістю і сучасністю 

послуг. 

Яким чином ми, бібліотекарі Олександрійської міської ЦБС, 

працюємо над здобуттям статусу неКласичних? 

Це постійні пошуки креативу, нестандартних рішень, цікавого 

досвіду бібліотек України та світу. Кожен наш бібліотечний день не 

схожий на інший, ми спілкуємося між собою, ділимося досвідом, 

навіть конкуруємо, пізнаємо щось нове і цікаве, підкорюємо нові для 

себе вершини. Ми вважаємо, що бібліотека - це плацдарм для 

реалізації нашого потенціалу і прекрасна можливість довести її 

потрібність для громади.  

Статті про діяльність наших бібліотек постійно з’являються у 

місцевих ЗМІ, на сайті міської ради, нас показують на місцевому 

телебаченні, ми постійно йдемо за межі бібліотек, у громаду. Ми 

доводимо щоденно, що працювати у бібліотеці престижно, а без 

бібліотеки громада, і особливо молоде покоління втратить багато 

корисного, необхідного для життя. 

Минулого року основні інновації у роботі з молоддю були 

викладені у нашому методичному блокноті «Будні неКласичних 

бібліотекарів» (автор: провідний бібліотекар філії №8 для юнацтва 

Олена Миронова), який брав участь в обласному конкурсі «Видання 

2015 року ОБЮ, ОБМ» та був  відзначений Подякою Державної 

бібліотеки України для юнацтва, визнаний виконаним на високому 

рівні і таким, який може слугувати прикладом у видавничій 

діяльності інших бібліотек. 

А далі - детальніше про наші неКласичні бібліотечні будні.  



166 

 

Готуючи будь-який захід чи акцію, ми намагаємося відійти від 

традицій і випробувати щось нове, щоб користувачам сподобалося та 

захотілося прийти до нас ще і ще. 

  На фоні подій 2014-2017 років у нашій країні та суспільстві 

патріотичне виховання постає з новою актуальністю. Зрозуміло, що 

саме патріотичне виховання дітей, підлітків, молоді зараз покликане 

дати новий імпульс духовному оздоровленню нації, формуванню 

національно свідомих громадян-патріотів, здатних забезпечити 

Україні гідне місце у цивілізованому світі. Звісно, форми та методи 

проведення заходів з цього напрямку повинні оновитися, здобути 

нові риси.  

А якщо ми говоримо про виховання любові до Батьківщини у 

дітей дошкільного віку, то завдання наше ще більше ускладнюється, 

бо потрібно розбудити маленьке дитяче серце і навчити його любити 

батьків, свій край, свою Батьківщину, мову. 

 Бібліотекарі філії №10 опікуються вихованцями дитячого 

садочку №28, допомагають діткам усвідомити свою приналежність 

до рідного народу, його історії, культури та традицій. Мета у 

бібліотекарів, вихователів та батьків спільна – не втратити 

покоління, а виховати патріотів своєї країни.  

Під час одного з таких заходів діти під керівництвом 

бібліотекарів та вихователів створили «Патріотичні долоньки» за 

допомогою своїх маленьких долоньок та люблячих сердець, 

створили два великих серця, які показують їх любов до рідної країни. 

Було вирішено передати ці патріотичні серця воїнам АТО. 

Одночасно діти дізналися про кольори свого прапору, про особливі 

почуття до рідної Вітчизни, про те, що зараз мужні воїни воюють на 

сході України, захищаючи її цілісність та незалежність, та про те, ми 

всі – українці – повинні підтримувати бійців. 

Бібліотекарі філії №8 для юнацтва вирішили провести військово-

патріотичний тренінг «Будь вартовим своєї Батьківщини» прямо у 

військовій частині, яка розміщена в нашому місті, запросивши учнів 

старших класів НВК №9 та ОНВК № 17. 

 «Громадяни» та «патріоти» - хто вони та чим відрізняються, 

які найважливіші риси справжнього патріота - ці та інші питання 

обговорювалися саме на тій території, де проходить військова 

служба, де гартуються справжні чоловічі якості. 
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Ми живемо у нелегкий час для нашої країни. Тому повинні 

навчитися азам військової справи, самозахисту та вмінню надавати 

першу медичну допомогу. 

Військовослужбовець контрактної служби провів міні-

навчання по складанню та розбиранню зброї, а саме АК-74. 

З основами захисту від зброї масового ураження ознайомив 

підполковник цієї військової частини. 

Начальник медичного пункту та фельдшер показали приклади 

надання першої медичної допомоги під час поранення. 

Цікавим завершенням тренінгу був майстер-клас від 

інструктора з фізичної підготовки і спорту з прийомів самозахисту. 

Також учні мали нагоду завітати до музею військової частини. 

Беручи до уваги патріотичні настрої, які панують на всій 

території України, напередодні Дня Незалежності бібліотекарі 

центральної міської бібліотеки для дітей     ім. Ю. Гагаріна вирішили 

зробити подарунок мешканцям міста Олександрії та, насамперед, 

своїм маленьким користувачам: на одній із стін приміщення 

відобразили фрагмент національної вишиванки. 

Вже з перших днів появи малюнку, олександрійці із 

задоволенням фотографуються на фоні чудової «вишиванки». 

Колектив бібліотеки завжди прагне до оновлення не тільки своєї 

роботи, але й «оселі», в якій проводить більшу частину життя. 

У сучасному суспільстві з’явилося таке незвичайне явище, як 

флешмоб. То ж вирішили і ми не відставати. Звичайно, наші 

флешмоби – це не класичні флешмоби, з їх стихійністю, абсурдністю 

та загадковістю. Наші флешмоби скоріше схожі на L-mob (long-mob) 

– довгі флешмоби з конкретною ідеєю, сценарієм. 

 Наші Патріотичні флешмоби – це ще одне нетрадиційне 

рішення в проведенні заходу патріотичного спрямування. В День 

пам’яті та примирення на олександрійців чекав саме такий приємний 

сюрприз від бібліотекарів для юнацтва: на площі ім. Л. Попова був 

організований патріотичний флеш-моб «Примиріться, брати, один з 

одним і даруйте щастя та любов», учасниками якого стали студенти 

політехнічного коледжу, училища культури, медичного училища, 

учні ОНВК №17, слухачі Вищої народної школи, городяни. 

         Юнаки та дівчата малювали на великих ватманах, які почуття у 

них викликає День пам’яті та примирення: це були і червоні маки, і 

ніжні сині волошки, і прапор України, і жовто-блакитні стрічки, і 



168 

 

голуби миру. А найголовніше – молодь продемонструвала 

надзвичайно щире бажання миру, щастя для кожного українця, 

злагоди у суспільстві. 

           Потім молодь створила коло миру і єднання та виконала Гімн 

України. Приємно було спостерігати за світлими, радісними 

обличчями сучасних хлопців та дівчат. 

           В кінці флеш-мобу кожен бажаючий отримав квітку маку - 

символ Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги. 

           Ще один з флеш-мобів - «Ми – нація єдина!», організований 

бібліотекою для юнацтва, відбувся в День Знань. Юнаки та дівчата 

Олександрійського навчально-виховного комплексу №17, Ліцею 

інформаційних технологій, гімназії №1 імені Т.Г. Шевченка 

демонстрували девіз «Ми – нація єдина!» та емблему єдності 

українського народу у вигляді серця, тримаючи жовто-блакитні 

аркуші паперу над головою. А далі на молодь чекав колективний 

стріт-арт під назвою «Україна – моя країна!», який учні виконали на 

асфальті різнокольоровою крейдою. 

         Щоб поширити серед громадськості позитивну думку про 

читання, наші бібліотекарі також використовують багато 

інноваційних методів роботи. Слід підкреслити, що в першу чергу 

акценти  в масових заходах під час літніх канікул робляться на 

«рекламу» книги і читання. Бібліотекарі прагнуть показати, що 

читання може давати естетичну насолоду, що саме спілкування з 

книгою розкриває широкі горизонти перед кожною людиною. 

Частіше всього використовуються заходи за межами бібліотек:  

 бібліо-пісочниця «Книжкова веселка дитячих захоплень» 

(ЦМБД). Ігри, розваги, казкові герої, книги, вікторини – і свято 

в ДНЗ №39 «Журавлик» проходить на «ура!»; 

 бібліо-гастролі «Літні пригоди з цікавою книжкою» 

(бібліотекарі ЦМБД в літньому оздоровчому таборі «Дружба», 

не присутніх було - близько 100 дітей); 

 літературно-ігрове сафарі «Веселі рекорди літа» (ЦМБД 

спільно з радіо «Маяк» та дитячим ігровим комплексом 

«Мамідо» на майданчику біля Палацу культури  

«Світлопільський». Для юних учасників проведені ігри та 

вікторини на тему туризму та літнього відпочинку на природі. 

За активну участь та вдалі відповіді діти отримали солодкі 

подарунки та безкоштовні квитки на атракціони.); 
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 бібліо-пікнік «Веселися, грай і ... читай» (бібліотека-філія №10 

та актор і шоумен Дмитро Клюєв, розповіді про цікаві 

прочитані книги, улюблених героїв, вікторини, конкурси, 

пригощання морозивом, печивом та солодкими напоями.); 

 PR-акція   «Покоління NEXT читає» (ЦМБД) працівники 

бібліотеки та активні користувачі дарували жителям міста 

«бібліо-серця»; 

 бібліо-шок гра «З ніг на голову» (філія №10 та оздоровчий табір 

ЗНЗ №10) На зміну врівноваженим робочим будням того дня 

все було навпаки. Замість тиші - голосно, замість 

встановленого порядку – веселий безлад, замість бібліотекарів 

– Ігруня Мандрівниця та осучаснена Пеппі. А ще -  купа 

конкурсів та ігор; 

PR-акції для душі   

 PR-акція  «Епідемія доброти» (філія №10). У Міжнародний 

день спонтанного прояву доброти бібліотекарі спільно з 

представниками молодіжного парламенту ЗНЗ №10 відвідали 

міську поліклініку №3, щоб подарувати медичному персоналу 

поліклініки, її пацієнтам хвилини гарного та смачного 

настрою, низку приємних побажань. В ЗНЗ №10 було створено 

10-метрову «Стрічку побажань». В рамках даної акції було 

оголошено збір речей, зібрано близько 30 кг. одягу, 

канцтовари, дитячі іграшки, які передано в Пантаївський 

дитячий будинок; 

 PR-акція  «Увага! Коти в бібліотеці!» до Всесвітнього дня 

котів 1 березня. Презентація книжкової виставки «Коти для 

примноження доброти», перегляд відеофільмів за участю котів; 

для всіх прихильників чотирилапих хвостато-вусатих друзів 

бібліотекарі провели акцію «Намалюй свого улюбленця на 

кульці». 

Бібліотеки міста доводять, що вони є бажаним місцем 

зустрічей і спілкування, проведення змістовного дозвілля. 

Бібліотекарі вкотре довели: сучасна бібліотека змінилася і стала 

справжнім культурно-розважальним центром, де можна гарно та з 

користю, зовсім безкоштовно, провести вільний час  

Досвід проведення масових заходів підтверджує, що їх 

ефективність залежить від активності читачів, тому ми 

використовуємо оригінальні, близькі юнацтву форми роботи.  
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 Бібліовечірка «Піжама-party» (бібліотека для юнацтва). Дрес-

кодом стало незвичне для вечірок вбрання: піжама або нічна 

сорочка, пропонувалося прихопити ще й подушку або 

улюблену м’яку іграшку. Юнаки та дівчата мали нагоду цікаво 

провести час: взяти участь у подушкових боях, розважальних 

конкурсах, послухати «моторошні казки на ніч», подивитися 

виступи танцювальних колективів «Каприз» та «Олександрит», 

ознайомитися з літературними новинками і покуштувати піцу 

та печиво, приготовлені самими бібліотекарями. Звичайно, 

книгам також знайшлося гідне місце: молоді було 

запропоновано новинки та вже відомі твори для читання на ніч, 

різних літературних жанрів - фентезі, фантастика, детектив та 

ін.; 

 кураж-вечір «Всесильна епідемія кохання» (Бібліотекарі філії 

№10 спільно з учнівською молоддю 9-11 класів ЗНЗ №10). 

Обирали містера Валентина та міс Валентину. Директор 

рекламного агентства «Алігатор» надала сертифікати та 

подарунки переможцям кураж-вечора. 

 Speed dating «Випадкова зустріч» напередодні Дня закоханих 2 

роки поспіль (бібліотека для юнацтва). У Європі вечірки міні-

побачень давно стали модним трендом, їх відвідують відомі 

люди, цю тему висвітлюють у кіно.  

Кожне з міні-побачень тривало близько 5 хвилин. Після 

закінчення встановленого часу звучав сигнал, і юнаки 

«вирушали на наступне побачення». 

Під час зустрічі учасники отримали «Картки симпатій», на яких 

відмітили всіх співрозмовників, що сподобались, і з якими 

хотілося б продовжити спілкування. Таким чином обиралася 

пара, яка змогла найпродуктивніше витратити час «побачення» 

і тепер зможе продовжити його за романтичною вечерею в 

піцерії «Челентано» 14 лютого, саме в День закоханих. 

 Бібліодефіле «LIB-style» (бібліотека для юнацтва). Мода і 

бібліотека поняття сумісні? Сумісні -  вкотре доводили 

бібліотекарі. Перед учасниками стояло непросте завдання: 

відтворити літературний персонаж з огляду на сьогодення. 

Кожен мав обрати, зачіску, аксесуари та вдало представити 

свого героя. 
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Анна Кареніна, Мотря, Мавка, Роксолана, навіть Доріан Грей та 

жук Грегор – такими образами вражали учасники глядачів та 

журі, до складу якого входили представники модної індустрії та 

ЗМІ. Прикрасили захід чарівні дівчата з модельного агенства 

«Ольга» з колекцією одягу «В гостях у казки» від Олени Лафи. 

Справжньою родзинкою бібліодефіле стала демонстрація 

найяскравіших та найпопулярніших образів з костюмерної 

центральної бібліотеки для дітей ім Ю. Гагаріна. 

 Креатив-паті «Хеллоуінський шабаш» (ЦМБД). Образи 

ведучих не могли не вразити: хитра, весела та дуже добра 

чаклунка Шарлотта (бібліотекар Цицерова Л.П.), таємнича 

вампірша Рената (бібліотекар Гнойова З.М.), всюдисущі, 

активні чорні кішечки (студентки училища культури Коваль 

Яна та Русакова Єлизавета), ніжна Русалочка (студентка 

училища культури Буднікова Софія), улюбленець дитячої 

публіки лісовий троль Шантарель (бібліотекар Волкова Г.В.), 

загадкова, владна Фея Малефісента (бібліотекар Дмітрієва Н.О). 

Костюми, які підготували бібліотекарі до свята Хеллоуіна, 

викликали повне захоплення у дітей, адже це ті герої, які зараз 

приходять до сучасної дитини з книг,  мультиплікаційних 

фільмів, комп’ютерних ігор. І почути з вуст самої Феї 

Малефісенти, що треба більше читати та ходити до бібліотеки, 

багато значить. Веселі ігри, конкурс на кращий Хеллоуінський 

костюм, дискотека від Малефісенти і навіть тунель страху. 

 Молодіжний хелловінский бібліо-шабаш  (або таємна ніч 

Halloween) відбувся і в  книгозбірні для юнацтва. 

Запропонована бібліотекарями добірка книг цілком відповідала 

атмосфері Хелловіну: тут і «Вій» Миколи Гоголя, і «Вечірка в 

Хелловін» Агати Крісті, і «Дракула» Брема Стокера, і багато 

інших захопливих «жахів»! 

Цікавими та навіть смішними виявились  конкурси, 

танцювальні розваги та аукціони  - «Нечиста сила», «Збери  

кістки», «Захисне коло», «Магічні  обереги», «Осиновий кіл».  

Згадали головних героїв творів відомих авторів, а також назви 

фільмів  містичного жанру.  Переможці  отримували в 

подарунок амулет з метою захисту від нечистої сили. 

Співробітники бібліотеки для юнацтва постаралися на славу, і 

читальний зал перетворився в таємниче і зловісне місце з 
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гарбузовим головами, паперовими кажанами і привидами - 

атрибутами «страшного свята». 

Як тільки «проспівали треті півні», учасникам вечірки 

бібліотекарі запропонували пройтися «Зловіщим тунелем 

страху», звідки  доносився моторошний крик, істеричний сміх 

та вигуки захвату від побаченого. 

 Бібліотечне розважальне шоу у стилі «Хто зверху?» (ЦМБД), 

адаптоване до бібліотечного формату. Сучасні, енергійні, 

креативні ведучі, поважна справедлива Пані Суддя, конкурси 

«Склади слово», «Хто я?», гра «Вгадай назву», «Не моргни». 

 Репортаж з робочого місця «а-ля Катя Осадча»  «Бібліотечне 

життя очима користувачів» (філія №10 та старші учні ЗНЗ 

№10). Непередбачувані та провокаційні запитання, звісно ж, 

були адресовані працівникам бібліотеки. Адже всім відомо, що 

«Катя Осадча» не була б «Катею Осадчою», якби не приховала 

наостанок каверзне питання, і саме бібліотекарям: «Місія 

бібліотеки постійно змінюється, розширюється, і це дуже добре. 

А які плани у вас? Є щось зовсім незвичайне?» Це питання 

змусило бібліотекарів розкрити свої таємниці про деякі нові 

сюрпризи, які вони готують  для громади свого міста. 

 Така нетрадиційна форма роботи як «Бібліосутінки», що 

з'явилась після акції «Бібліоніч», вже широко відома. А 

бібліотекарі філії №10 вирішили провести бібліотечні досвітки. 

Час для них обрали найтаємничіший – передноворічний - час 

чудес, чарівництва, казки та магії. Дев’ятикласники ЗНЗ №10 

завітали до бібліотеки о 7 ранку, щоб відчути усю магію 

ворожіння та передноворічного очікування дива та випробувати 

на собі захоплюючі ритуали гадання та веселого настрою. 

Найсмішнішим виявилося «Ворожіння на воді», неабиякий 

захват викликала ворожба «На намисті» та «На каблучках». 

Найбільш активно проявили себе хлопці у «Ворожінні на 

багатство», а дівчата - у «Ворожінні на судженого на паперових 

кульках». Розвеселили гадання «Чи водитимуться у Вас гроші», 

«Ворожіння по книзі» (куди ж без неї - ми в бібліотеці!), 

«Ланцюг побажань». 

 Бібліо-заручини «Весільний крок» (бібліотека для юнацтва). 

Обряд заручин у бібліотеці – народознавчі традиції у 

бібліотечному царстві. Все було, як і потрібно: наречений та 
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наречена, свати, обрядові конкурси (чи спритна та трудолюбива 

наречена), торги за наречену, специфічні реквізити обряду 

(рушники, круглий хліб, монети…) Але все це - серед 

книжкової стихії. Було навіть бібліоворожіння. 

 Зовсім недавно, 17 травня, бібліотека для юнацтва знову 

дивувала громаду міста зовсім нетрадиційним для бібліотеки 

заходом. Цього разу бібліотекарі організували свято моди, 

красоти та стилю «Oleksandria Fashion Day», влаштувавши 

справжнісіньке модне дефіле колекцій жіночого одягу 

найпопулярніших дизайнерів нашого міста. Галина Лєбєдєва, 

Віталія Танковська, Марія Маркіна, Наталія Дмітрієва, юна 

Валерія Кухар – учениця 11-Б класу навчально-виховного 

об’єднання «Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ 

І-ІІ ступенів – школа мистецтв», гарні дівчатка з модельної 

школи «Інтрига», чарівні танцівниці клубу східного танцю 

«Нурія» разом з керівником Світланою Богданович, жіночні 

бібліотекарки Олександрійської міської централізованої 

бібліотечної системи – усі вони подарували присутнім 

естетичну насолоду, гарний настрій, позитивні емоції, радість 

спілкування!А ще усі мали змогу переконатися - найкрасивіші 

дівчата та жінки живуть, дійсно, в Олександрії! 

Не можна не згадати і про інтерактивні форми підвищення 

кваліфікації бібліотечного персоналу: «Парад порад від директора», 

«Консультації для професійної адаптації», Дні творчої ініціативи 

(«Осягаючи майстерність»), віртуальний фестиваль відео-презентацій 

«Презентую бібліомрію…», креатив-лабораторії, методичні фреш-

мікси, і навіть мовний бібліотренажер «Мова – головний інструмент 

бібліотекаря».  

Наші бібліотекарі, звісно, не збираються зупинятися на 

досягнутому. Справити враження на сучасного читача, зробити 

бібліотеку яскравою, показати нестандартний зміст і форму, внести ауру 

новизни, створити цікаві засоби комунікації, працювати у прискореному 

режимі – ось такий режим нашої роботи є і буде надалі. Доречним буде 

згадати слова видатного американського бібліотекаря та бібліографа 

Мелвіла Дьюї: «Якщо стара книгозбірня була джерелом, до якого йшли 

всі спраглі до знань, то нова - це водогін, що розносить живильну 

вологу по домівках».  



174 

 

Ось тому цьогорічний сезон традиційних творчих звітів бібліотек 

Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи перед 

громадою міста був зовсім НЕТРАДИЦІЙНИМ. Кожна з 13-ти бібліотек 

Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи має свій 

імідж, свою родзинку в роботі. Але головне, що об’єднує усі книгозбірні 

міста – це велике, непідробне бажання бібліотекарів дарувати своїм 

користувачам яскраве та корисне дозвілля, приємні хвилини 

спілкування, позитивний настрій, якого в наші часи так не вистачає, а 

також  - пізнання чогось нового, цікавого, потрібного для душі. Можна 

говорити навіть про здорову конкуренцію між бібліотеками – кому 

вдасться більше здивувати користувачів, креативніше віднестися до 

сухого звітування про успіхи, досягнення та плани на майбутнє.  

 

 

 

Інтерактивні форми роботи бібліотек з користувачами 

 

Світлана Ратушна, 

                                                                         бібліотекар науково-методичного відділу 

ОУНБ ім.Д.Чижевського 

  

ХХІ століття називають «століттям творчої особистості». 

Сучасний читач значно відрізняється від читача 90-х років ХХ століття - 

не тільки більш сучасним світоглядом, але й можливостями вибору 

отримання потрібної інформації, способів проведення свого дозвілля.  

Бібліотеки намагаються бути центрами життя громади, 

осередками духовності, територією культури, місцем спілкування й 

об’єднань за спільними інтересами та уподобаннями користувачів.  

Справити враження на сучасного читача, зробити бібліотеку 

яскравою, показати нестандартний зміст і форми її роботи, внести 

новизну, створити засоби комунікації - завдання не з легких. Сьогодні в 

роботі з читачем вже неможливо обійтися без інформаційно-

комунікативних технологій, вони назавжди змінили звичну діяльність 

бібліотек і впливають на кожну сферу бібліотечної роботи. 

Пробуджують читацькі інтереси та спонукають пасивних відвідувачів 

ставати активними користувачами з освоєння нових інтерактивних 

форм роботи: BOOK-форум, буккросинг, арт-подіум, нічний фен-бум, 

бібліотечний нон-стоп та ін.  
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Термін «інтерактивний» прийшов до нас з англійської і має 

значення «взаємодіючий». Якщо простіше, то виходить що 

інтерактивність - це взаємодія. У нашому випадку, це взаємодія 

бібліотеки з читачем через різні форми роботи. 

Організація і проведення різних заходів з використанням 

прогресивних технологій - таких як: телемости, віртуальні конференції, 

круглі столи, літературні вітальні з електронними презентаціями, 

бібліотечні проекти - все це сприяє формуванню іміджу бібліотеки як 

сучасного культурного та інформаційного центру. 

Сучасні технології допомагають привернути людину до читання. 

Це - чудовий інструмент, який здатний розвинути не тільки доступ, але і 

мотивацію до читання. Необхідно вдосконалювати нові форми і методи 

залучення читача до бібліотеки, через впровадження інноваційних форм 

бібліотечного обслуговування, активізувати програмно-проектну 

діяльність, розвиваючи соціальне партнерство з різними організаціями 

та установами. 

Розвиток інформаційних технологій швидко змінює культурне 

середовище сучасної людини. Для більшості людей основними 

засобами масової інформації стали телебачення, радіо та Інтернет. 

Бібліотеки розвивають впровадження мультимедійних продуктів. 

Під час проведення інтерактивних заходів бібліотеки отримали 

можливість використовувати відео- та аудіозаписи, які сприяють 

просуванню нових бібліотечних послуг. Показ на великому екрані 

відеофільмів, слайдів, фотографій, ілюстрацій, електронних видань 

роблять зустріч з книгою та іншими ресурсами більш ефективною. 

В даний час мультимедійні ресурси використовуються практично 

у всіх напрямках діяльності і без них не обходиться жоден великий 

бібліотечний захід. Використовують слайд-презентації, музичні 

елементи, різні види інформації з різних джерел. Подібна форма 

подання інформації викликає великий інтерес у читачів різних 

категорій, краще засвоюється і пояснюється це просто - побачене і 

почуте людина запам'ятовує на 50-60%, а те, в чому вона брала 

безпосередню участь - на 90%. 

При інтерактивному спілкуванні з читачами видно відразу їхню 

реакцію, та можна зробити відповідні висновки.  

Зараз зріс інтерес громадян до нестандартних заходів. Взаємодія з 

користувачем ще до його приходу в бібліотеку, можливість 
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потенційного читача дізнатися більше про роботу бібліотек - плюси 

«виїзних» акцій, інших заходів поза стінами бібліотеки. 

Цікаво пройшла вулична акція, присвячена Дню Конституції 

України, яку організували бібліотекарі Новоархангельської районної 

бібліотеки. Історичний хроноскоп «Знай свою Конституцію» відбувся 

під час проведення урочистостей в центральному парку селища. Всі 

бажаючі мали змогу перевірити свої знання з історії та права, 

розсортувавши документи та прізвища у відповідні конверти, які 

позначали періоди княжої доби, козацтва, УНР, УРСР та незалежної 

України. Відрадно, що на захід прийшло й керівництво району. 

Проведення заходів на базі дитячого оздоровчого табору 

«Сонячний», що знаходиться в с. Гурівка, для працівників Долинської 

районної бібліотеки вже стають традиційними. Під час цьогорічного 

відвідування табору для відпочивальників проведено інтерактивну 

годину «У здоровому тілі – здоровий дух». Увазі присутніх було 

запропоновано: пізнавальну вікторину «Формула здоров’я», гру «Кроки 

до здоров’я», захист плакатів «Моє здоров’я - у моїх руках». Юнаки та 

дівчата усвідомили, що активна життєва позиція стосовно свого 

здоров’я – запорука їх успіху в майбутньому. 

Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ю.Гагаріна активно 

використовує  як додаткові території для просування книги, так і 

інноваційні форми: «Бібліорюкзачки», «Бібліодесанти», «Абонемент під 

відкритим небом», «Бібліогастролі», «Літературні лавочки», «Бібліотека 

під парасолькою» та інші. Руками бібліотекарів облаштовано 

костюмерну, де зберігаються пошиті власноруч костюми казкових та 

мультиплікаційних героїв (їх уже більше 150).  

Бібліотекарі здійснили бібліогастролі до літнього оздоровчого 

табору «Дружба». Три загони, близько 100 дітей, віком від 6 до 13 років 

стали учасниками театралізованого дійства «Літні пригоди з цікавою 

книжкою». 

Всі присутні з радістю гортали сторінки улюблених казок, 

згадували веселих та кмітливих персонажів дитячих книг. Веселі казкові 

персонажі розважали дітей конкурсами, цікавими вікторинами та 

естафетами. Юні читачі із задоволенням брали участь у зборі 

туристичного спорядження, танцювали, змагалися в спритності та 

витривалості.  

Сучасне суспільство обзавелося таким незвичайним явищем, як 

флешмоб (від англ. flash mob - «блискавична юрба»). Може виникнути 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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запитання: чому так активно використовуються англійські слова у 

назвах бібліотечних заходів? Відповідь проста - на сьогодні вивчення 

іноземних мов - не тільки модне віяння, а й життєва необхідність і для 

молоді, і для дорослого населення. Прожити без знання іноземних мов 

можна, але стати всебічно розвиненим - навряд чи. 

Патріотичні флешмоби бібліотек Олександрійської міської ЦБС – 

це одне з нетрадиційних рішень для проведення заходу патріотичного 

спрямування. В День пам’яті та примирення на олександрійців чекав 

саме такий приємний сюрприз від бібліотекарів для юнацтва: на площі 

ім. Л. Попова був організований патріотичний флеш-моб «Примиріться, 

брати, один з одним і даруйте щастя та любов», учасниками якого стали 

студенти політехнічного коледжу, училища культури, медичного 

училища, учні ОНВК №17, слухачі Вищої народної школи, городяни. 

Юнаки та дівчата малювали на великих ватманах, які почуття у 

них викликає День пам’яті та примирення: це були і червоні маки, і 

ніжні сині волошки, і прапор України, і жовто-блакитні стрічки, і 

голуби миру. А найголовніше - своїми малюнками молодь 

продемонструвала надзвичайно щире бажання миру, щастя для кожного 

українця, злагоди у суспільстві. 

Потім молодь створила коло миру і єднання та виконала Гімн 

України. В кінці флеш-мобу кожен бажаючий отримав квітку маку - 

символ Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги. 

Бібліотека для юнацтва постійно впроваджує в свою діяльність 

інноваційні форми роботи з молоддю, і навіть, перший урок, 

присвячений Дню знань, працівники бібліотеки провели у незвичній 

формі – флешмоб «Ми – нація єдина!», головна мета якого: сформувати 

в учнів розуміння питання цілісності й соборності України, допомогти 

юнацтву усвідомити особисту відповідальність за долю держави та 

українського народу.  

Нація єдина - цей заклик став основою флешмобу, який урочисто 

був відкритий ходою з державними прапорами, а історична вікторина 

«Подих давнини» дала можливість юним знавцям історії згадати 

найвидатніших особистостей та основні події народження держави. 

Активними були юнаки та дівчата і під час побудови девізу «Ми – 

нація єдина!» та емблеми єдності українського народу у вигляді серця, 

зробленого із жовто-блакитних аркушів паперу та тримаючи його над 

головою. Під час виконання завдань дружньо виконали гімн України, 

чим зворушили перехожих. 



178 

 

Розкрити питання про соборність та єдність України допоміг 

колективний стріт-арт (вуличне мистецтво) під назвою «Україна – моя 

країна!», який виконали на асфальті різнокольоровою крейдою. 

Взявши участь у патріотичному флеш-мобі, молодь 

продемонструвала, що всі ми - одна велика і дружна родина, і разом ми 

зможемо подолати всі труднощі та скрути! 

День міста Олександрії бібліотека філія №10 також вирішила 

відсвяткувати не традиційно: напередодні свята бібліотекарі, спільно з 

громадськістю мікрорайону Перемога, привітали рідну Олександрію 

поетичним флеш-мобом «З любов’ю в серці». Всі бажаючі зібралися 

біля будинку культури, в центрі мікрорайону та за допомогою чарівних 

і поетичних слів олександрійських авторів освідчилися рідному місту в 

любові, побажали рости і процвітати, а його мешканцям - життєвих 

успіхів, іти вперед – до кращого життя. 

Літературно-туристичний Foot-Quest (фут-квест) «Пізнай Україну 

– пізнай свій рідний край», приурочений до Міжнародного року сталого 

розвитку туризму, пройшов у Новомиргородській центральній районній 

бібліотеці. Квест – це ігрова пригода, під час якої учасникам потрібно 

пройти 8 станцій («Знайди свій герб», «Златопільські етюди», «До 

історії міста причетні», Загадкові катакомби», «Таємний шепіт вулиць 

тихих» та ін.) для досягнення кінцевої мети. На кожній з них гравці 

виконували завдання різного характеру: творчі, логічні і, звичайно, на 

фізичну витривалість. 

Мета фут-квесту полягала в підвищенні мотивації до самонавчання; 

формування нових компетенцій; реалізації креативного потенціалу; 

підвищенні особистісної самооцінки; розвитку особистісних якостей 

(поетичних, музичних, художніх здібностей); формування патріотичних 

якостей, гордості за своє місто, свою Батьківщину. 

Учасникам гри довелося чимало попрацювати – розв’язувати 

складні інтелектуальні завдання і головоломки, збирати пазли, 

просуваючись від однієї станції до іншої. За успішне виконання завдань 

на кожній станції гри учасники отримували бали. 

Фут-квест відкрив очі на красу рідного міста. Учасники гри – 

туристи, почали звертати увагу на назви вулиць, пам`ятники, які є у 

місті, будівлі незвичайної архітектури. Це – кращий спосіб пізнати своє 

місто без путівників та підручників. А ще він допоміг учасникам краще 

пізнати своїх друзів та поспілкуватися з великою кількістю цікавих 

людей. Ця гра допомогла відкрити у юнаків та дівчат ті здібності, про 
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які вони навіть не здогадувалися. На деякий час вони стали артистами, 

аніматорами, тренерами. 

Цікаві і змістовні заходи проводять працівники Олександрійської 

районної централізованої бібліотечної системи. Один з них - марафон 

вишиванок. Працівники ЦБС одягнули у вишиванки мешканців 15 сіл 

району під час марафону - естафети  патріотів "Вишиванка - символ 

України!». Саме в день свята української вишиванки центральною 

районною бібліотекою було оголошено марафон – естафету, суть якої 

полягала в тому, що протягом дня в бібліотечних закладах проходили 

патріотичні, промоційні заходи в заздалегідь визначеному порядку. 

Кожна бібліотека, провівши захід та надіславши фото- підтвердження 

до ЦРБ, передавала символічну естафету наступній бібліотеці. ЦРБ 

висвітлювала весь хід марафону в соціальній мережі Facebook. 

В рамках марафону - естафети відбулася низка заходів: етнографічне 

свято «Свята сорочка вишивана – це оберіг і захист мій» (ЦРБ), свято 

української душі «Сорочка біла – вишита піснями» (Олександрівська 

б/ф), етно - панорама «Закодована вічність в узорах» (Березівська б/ф), 

промо-тур «Символ національної ідентичності» (Приютівська б/ф), 

тайм-діалог «Вишиванка – національний символ чи модний тренд» 

(Попельнастівська №1 б/ф), палітра патріотизму «Вишиванка – твій 

генетичний код» (Червонокам’янська б/ф), патріотичне дефіле «Носи 

вишиванку, тримай прямо спину…» (Добронадіївська б/ф), фан - моб 

«Вишиванка – це не модна забаганка» (Ясинуватська б/ф), вишиванка - 

party «Міні-пан та пані вишиваночка» (Новоселівська б/ф), мотиваційна 

акція «А ти сьогодні вишиванку одягнув?» (Протопопівська б/ф), фольк 

- фьюжн «Одвічний предків талісман» (Войнівська б/ф), флешмоб 

«Українські вишиванки, наче райдуги світанки» (Бандурівська б/ф), 

поетична вишиванка «Дзеркало народної душі» (Недогарська б/ф), 

мистецька мандрівка «Чарівна краса вишиванки» (Новопразька - 

центральна бібліотека-філія). 

Мотиваційна акція , промо-тур, фольк-фьюжн, етно-панорама, свято 

української душі, тайм-діалог, палітра патріотизму, патріотичне дефіле, 

вишиванка-party і флеш-моб сприяли тому, аби донести до кожного 

учасника цих заходів, що українська вишита сорочка  - це символ 

здоров’я, краси, чистоти помислів і єднання з душами предків. 

 Напередодні свята Різдва Христового в Олександрійській ЦРБ ім. Д. 

І. Чижевського відбувся узвар-фест «Символи Різдва» для постійних 

користувачів та гостей бібліотеки. Розпочалося свято піснею «Старий 
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рік минає, новий наступає» у виконанні працівника районного будинку 

культури Сергія Андрейченка. Бібліотекарі розповіли, як святкували 

різдво наші пращури, про стародавні обряди і звичаї, та які були головні 

страви в цей день. Головними стравами на святковому столі є  узвар та 

кутя. Всі присутні мали змогу скуштувати 10 видів узвару з різних 

регіонів  України та дізналися рецепти їх приготування. А ще гості 

взяли участь у майстер-класі по розмальовуванню пряників  трьох видів 

за формою та рецептурою приготування, які виготовили працівники 

бібліотеки. Всі присутні отримали величезне задоволення від розпису 

пряників! Незалежно від віку, виду діяльності та навичок малювання, 

всі учасники перетворилися в художників і втілили свої найцікавіші 

фантазії та створили особливі смачні різдвяні прикраси! 

Пріоритетним у діяльності бібліотек Олександрійської РЦБС є 

питання вирішення соціальних проблем, надання життєво важливих 

послуг кожному відвідувачу. Досягнути успіхів у цьому напрямку 

допомагає проектна діяльність.  Серед низки значущих реалізованих 

проектів – «Сенсорна кімната – світ розвитку особливих дітей», в 

рамках реалізації якого в бібліотеці й відкрито сенсорну кімнату. 

Своєчасним, важливим, корисним і цікавим був тренінг у ЦРБ 

"Використання сенсорних модулів для комплексного впливу на органи 

почуттів дітей з особливими потребами" для батьків дітей з вадами 

розвитку, багатодітних мам, психологів.  

Учасники заходу знайомились з методами роботи в сенсорній 

кімнаті, вивчали  методику проведення корекційної роботи, заснованій 

на поетапному включенні і синхронізації усіх сенсорних потоків через 

стимуляцію різних органів почуттів. Дізнавались, як за допомогою 

обладнання та дидактичних матеріалів стимулювати чутливість і рухову 

активність дітей, фіксувати увагу та управляти нею, підтримувати 

інтерес і пізнавальну активність, розвивати уяву і творчі здібності дітей. 

Деякі із завдань тренінгу спрямовувалися на те, щоб працювати у 

командах. Протягом кількох годин учасники мали змогу не тільки 

отримати нову інформацію, а й навчилися розробляти плани проведення 

групових та індивідуальних занять.  

Важливо й те, що мами дітей познайомились між собою, 

обговорили спільні проблеми та обмінялися своїми враженнями від 

отриманої інформації. 

У Компаніївській ЦРБ в рамках Мандрівного міжнародного 

фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA 
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проводиться захід «Жива бібліотека», мета якої – за допомогою розмови 

показати, наскільки відрізняється справжнє життя від стереотипів. 

Як у звичайній бібліотеці читачі обирають і читають книжки на 

цікаву для них тему, так і в «Живій бібліотеці» кожен охочий може 

обрати людину-«книгу» з цікавим життєвим досвідом і поставити їй 

різноманітні питання. «Книжками» є люди, щодо яких у суспільстві 

існують певні упередження – іноземці, працівники райвідділу міліції, 

колишні засуджені, які відбули покарання, ті, хто подолали 

наркозалежність, алкоголізм, одинокі матері, безхатченки, представники 

етнічних, релігійних меншин тощо. 

«Жива бібліотека» є місцем початку розмови, поміж іншим, про 

ідентичність. Чи завжди є вибір? Адже якісь ідентичності людина 

вибирає – наприклад, професію або релігію, інші ж самі обирають її. 

Ніхто ж не народжувався, аби стати біженцем, ми не обираємо колір 

своєї шкіри…Проте, все це щодня впливає на наше життя. Як живе 

кримська татарка, ВІЛ-позитивний, як оцінює свій досвід колишній 

ув'язнений, чим цікавиться правозахисниця?  

Бібліотекарі створюють безкоштовне, комфортне й безпечне місце 

зустрічі. Однак «читачі» повинні дотримуватися певних правил: за один 

раз можна поспілкуватися лише з однією «живою книжкою», найкраще 

– з тією, яка найменше подобається. Повернути її у бібліотеку потрібно 

в такому ж фізичному та психічному стані. Звичайно ж, у «Живій 

бібліотеці» не буває безглуздих, незручних або гострих питань; так само 

немає місця для образ.  

У Червоновершській сільській бібліотеці–філії Компаніївської ЦБС 

проведена бібліоніч під назвою «Довгий казковий вечір!». Бібліотека 

була оформлена повітряними кульками та ілюстраціями із 

зображеннями казкових героїв. 

Гостей у бібліотеці зустрічав привид, який не хотів нікого пускати 

вночі до бібліотеки. Привид спочатку згадував, хто які книги не здав у 

бібліотеку, потім цікавився, чи знають вони правила поведінки в 

бібліотеці, і, здавалося, питанням не було кінця. Але впоратися з 

Привидом вдалося бібліотекарю, який пояснив, що сьогодні свято - 

Бібліотечна ніч - час, коли бібліотеку можна відвідати вночі. Привид 

погодився пропустити гостей, які прийшли в бібліотеку, але тільки після 

того, як будуть відгадані його загадки, присвячені героям книг. З цим 

завданням впоралися всі чудово. 
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«Довгий казковий вечір!» у бібліотеці розпочався з вікторини під 

назвою «Казкові  

секрети». Потім усі запрошені взяли участь в голосних читаннях під 

назвою «Казки ожили». Далі на гостей чекала вікторина-аукціон 

«Рекордсмен». 

Світ Книги повний чудес і сюрпризів і це присутнім вирішив довести 

бібліотекар,  

влаштувавши імпровізований аукціон.  

Після пізнавального аукціону гостям запропонували згадати, яким 

літературним творам вони віддають переваги, адже попереду всіх 

чекало цікаве завдання - створити «Диво-дерево». Приготовлене 

заздалегідь дерево треба було «одягнути» в листя. З кольорового паперу 

були зроблені заготовки листя. Кожен колір, відповідав певній темі 

творів. Наприклад, якщо дитина любить читати казки - вибирає листок 

жовтого кольору, про природу і подорожі - зеленого, фантастику - 

блакитного, про любов - червоного, і т.д. 

Роздольська сільська бібліотека-філія організувала для 

користувачів День шоколаду. Біля бібліотеки зібралися шанувальники 

шоколаду та хороших книг. Зібралися тому, що всім було цікаво 

дізнатися, що це за свято таке, та коли і як з'явився шоколад. Читачі із 

задоволенням послухали розповідь бібліотекаря про історію виникнення 

шоколаду, про рецепти його приготування. А згодом продегустували 

різноманітні шоколадні вироби. 

Напередодні Міжнародного жіночого дня в Олександрійській 

бібліотеці для юнацтва відбулося бібліо-дефіле «LIB-style», в якому 

взяли участь дівчата і, навіть, один юнак. 

Перед учасниками стояло непросте завдання: відтворити 

літературний персонаж з огляду на сьогодення. Кожен мав обрати, 

зачіску, аксесуари та вдало представити свою героїню чи героя. 

Анна Кареніна, Мотря, Мавка, Роксолана, навіть Доріан Грей та 

жук Грегор – такими образами вражали учасники глядачів та журі, до 

складу якого входили представники модної індустрії та ЗМІ. 

Окрім уміння гарно дефілювати, перед дівчатами було поставлене 

не менш складне завдання: творчо презентувати свій образ та вбрання, 

сподобатися глядачам. 

Справжньою родзинкою бібліо-дефіле стала демонстрація 

найяскравіших та найпопулярніших образів з костюмерної центральної 
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бібліотеки для дітей ім. Ю. Гагаріна, створені руками самих 

бібліотекарів. 

Інший березневий захід бібліотеки для юнацтва теж був 

нетрадиційним та інноваційним за формою - show real women (шоу 

справжніх жінок) за назвою  «You are the best» («Ти – найкраща!») . 

У show real women взяли участь 3 дівочі команди - «Попелюшки», 

«Посмішка» та «Клеопатри». Представниці найчарівнішої та 

найпрекраснішої статі змагалися за краще  виконання суто жіночих 

справ по господарству під час конкурсів «Шеф-кухар», «Кулінарний 

майстер-клас», «Звана вечеря», «Марія-майстриня», «Велике прання», 

«Принцеса на горошині», «Вдалий внесок».  

Між конкурсами для милих жінок звучали музичні вітання від 

місцевих виконавців.  

«Банзай, БІБЛІОТЕКО!» - таку інтригуючу назву мав творчий звіт 

бібліотеки-філії №10 м. Олександрії, який відбувся в незвичайній та 

неординарній формі - арігато-паті. 2017 рік оголошено Роком Японії в 

Україні, тому було вирішено провести свій творчий звіт в японському 

стилі, з японською чайною церемонією. Своїх гостей зустрічали не 

просто бібліотекарі, а ґречні японські мусме, бібліотеку було 

оформлено в японському стилі: квіти сакури, японські ліхтарики, хоку 

на стінах та у подаруночках, фото-виставка «Японія – країна ранкового 

сонця», книжкова виставка художніх творів авторів Японії та багато 

іншого.  

Спочатку ведучі познайомили присутніх з тим, чим жила 

бібліотека протягом минулого року, що цікавого вона пропонувала 

користувачам, які цікаві події проходили в її стінах. Але, як говорять в 

Японії: «…немає нічого гіршого, ніж писати цифри на поточній воді», 

тож бібліотекарі цифрами довго не набридали, а запросили гостей до 

перегляду відео-презентації про найяскравіші та найцікавіші заходи 

книгозбірні.  

Після завершення офіційної частини та церемонії нагородження 

соціальних партнерів за співпрацю, ґречні японські мусме запросили 

учасників заходу відпочити та зануритися в світ унікального мистецтва, 

яке нерозривно пов'язане з Японією - японською чайною церемонією. 

Для японця чайна церемонія - це релігія. Це обожнювання мистецтва 

жити. 

Учасники чайної церемонії стали ще й активними учасниками 

різноманітних  конкурсів та розваг: «Українсько-японський 
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перекладач», «Споглядальне занурення», хвилинка японської каліграфії 

«Нео-каліграфі». Не можна не згадати і про старовинну японську 

традицію «Тут був я». Вона полягає в тому, що японці рідко ходять 

один до одного в гості. Для них є звичним залишати у дверях записку: 

«Тут був я», а бібліотекарі дещо переінакшили японську традицію, і 

гості арігато-паті мали змогу увіковічити себе в книзі відгуків. 

Такі творчі звіти – гарний шанс надати улюбленим бібліотечним 

користувачам масу позитивної енергії, створити гарний настрій та 

задоволення від спілкування, якого в наші часи так не вистачає, а також 

- пізнання нового, цікавого, потрібного для душі. 

В Новоукраїнській районній бібліотеці проведено інформаційний 

коктейль «Нетрадиційні свята» присвячений маловідомим, але напрочуд 

цікавим святам і знаковим датам – Дням моря, сонця, снігу, шоколаду й 

кави, музики й танго, друзів, обіймів і поцілунків. Зацікавила присутніх 

інформація про найпоширеніші, найцікавіші свята, котрі відзначають у 

різних країнах світу. День пірата, свято сиру, фестиваль фарб, свято 

кидання гарбузів, свято людей, птахів, мавп’ячий банкет, битва 

томатами, апельсинове побоїще – ось невеликий перелік цікавинок, з 

якими познайомилися читачі. Доповненням інформаційного коктейлю 

стали розповіді самих учасників заходу, які пригадали теж немало 

цікавих свят та розповіли про них. 

Інтерактивні форми роботи використовуються і під час 

оформлення книжкових виставок. Книжкова виставка повинна 

бути яскравою і привабливою, мати цікаву тему та форму, бути 

структурованою, оригінальною та стильною за художнім 

оформленням, доповненою атрибутикою, але чи не найголовніше, поряд 

із книжковим наповненням - мати інтерактивний елемент. Це той самий 

елемент, при допомозі якого відбувається взаємодія. Що може бути 

такими елементами на виставці? Різноманітні форми зворотнього 

зв'язку (оцінки, відгуки, вікторини, кросворди, рейтинги, опитування, 

малюнки, загадки і т.д.), елементи гри, бесіди та масові заходи біля 

виставки. 

Декілька прикладів. 

Виставка-сюрприз "Колесо фортуни". Інтерактивний елемент - 

колесо, тобто елемент гри. Потрібно крутнути колесо і за номером, який 

випав, отримати книгу, а розкрити сюрприз можна  тільки вдома. Також 

тут був і зворотній зв'язок - свої враження від прочитаного 
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пропонувалось використати для написання відгуку та взяти участь у 

конкурсі. 

Виставка - рекомендація "Морська мандрівка сторінками книг". 

Бібліотекарями запропонована гра: у деяких книжках були поставлені 

чорні мітки, і якщо маленькому читачеві пощастило знайти таку, то він 

мав витягти сувій із запитаннями з піратської скриньки. Читачі, які дали 

найбільше правильних відповідей на запитання отримали призи. 

Виставка-пошана "Когорта класиків". До кожної книжки 

прикріплені цікаві факти про письменників, а посередині розміщений 

колаж із фотографій класиків, читачам пропонується відгадати хто є 

хто, перевірити себе можна, знайшовши відповіді у скриньці. 

Виставка "Чорна, гірка, терпка кава". До виставки запропонована 

міні-гра "кава і характер", для любителів різних видів кави дається 

характеристика рис характеру. 

Також ігровий елемент у своєму оформленні містять виставки-

подорожі та виставки, що не передбачають ніякої гри чи зворотнього 

зв'язку, але сама інсталяція може бути використана для гри чи 

спонукати до взаємодії із оформленням, наприклад, виставка-лотерея, 

виставка-сюрприз, виставка-загадка, виставка-кросворд, виставка-

вікторина. 

Так, в читальному залі Новоархангельської районної бібліотеки 

експонувалась виставка-вікторина «Друга світова війна в історичній 

пам’яті України», де крім літератури були підготовлені запитання, що 

стосувались війни, битв, відомих діячів та дат. Люди старшого 

покоління із задоволенням брали участь у вікторині, а молодь 

потребувала допомоги, тож бібліотекарі пропонували книги з виставки, 

які в повній мірі висвітлювали події Другої світової війни.  

Враховуючи виклики сьогодення, публічні бібліотеки 

Кіровоградщини намагаються використовувати у своїй діяльності 

сучасні й різноманітні форми роботи, які завдяки актуальному змісту, 

творчому підходу та нетрадиційним темам, здатні привертати до себе 

увагу місцевої громади, а також залучати нових відвідувачів. 
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Опановуємо англійську в бібліотеці! 

Оксана Сєргєєва,  

                                                                        завідуюча відділом документів іноземними  

                                                                                       мовами ОУНБ ім. Д.Чижевського 
 

Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти 

людина. 

            Йоганн Вольфганг фон Ґете 

 

Рівно рік тому ми стали свідками підписання Президентом 

України Указу, який оголосив 2016-й рік Роком англійської мови в 

Україні. Враховуючи роль англійської мови як мови міжнародного 

спілкування, з метою сприяння її вивченню для розширення доступу 

громадян до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних 

можливостей, які відкриває знання та використання англійської мови, 

забезпечення інтеграції України до європейського політичного, 

економічного і науково-освітнього простору.  Що змінилося за цей час? 

Чи заговорили ми англійською?  

Згідно із соціологічним дослідженням, проведеними компанією 

TNS на прохання ініціативи GoGlobal, лише 18% українців володіли 

англійською на рівні вище середнього. Порівняно з країнами Європи 

українці не були готові спілкуватися англійською, і це стає перешкодою 

у використанні нових можливостей, які відкриває знання мови. 

Наша бібліотека – ОУНБ ім.Д.І.Чижевського як і всі обласні 

бібліотеки України має потужний потенціал для популяризації, 

вивчення та сприяння підвищенню рівня володіння англійською мовою. 

Головну роль у вдосконаленні, викладанні та вивченні англійської мови 

відіграє інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку», який 

працює при відділі документів іноземними мовами, відкритий 2001 року 

за сприяння Посольства США в Україні. Кожен користувач Центру має 

можливість читати американську літературу та використовувати 

сучасне обладнання, спілкуватися з носіями мови, практикувати 

розмовну англійську. Сервіси, запропоновані нашим Центром, 

користуються популярністю серед викладачів англійської мови, 

студентів, бізнесменів, спеціалістів різних галузей. До Центру 

приходять люди різних вікових груп. Тому ІРЦ «Вікно в Америку» 

активно підтримав Рік англійської мови в Україні та запропонував своїм 

користувачам наступні програми і послуги: 
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 Клуби розмовної англійської мови з носіями мови; 

 Інформаційна година «Англійська – мова міжнародного 

спілкування» (23 квітня – Міжнародний день англійської мови); 

 Година цікавої інформації «Вивчаємо англійську онлайн»; 

 «Fairy tales for children» - голосні читання англомовних казок (в 

рамках дитячої літньої програми); 

  Постійнодіюча виставка «Do You Speak English?»/«Чи говориш 

ти англійською?»; 

  Книжкова виставка навчальної літератури «English: step by step»; 

  Віртуальні подорожі до країн, що говорять англійською 

«Заговориш англійською – пізнаєш світ!»; 

 Літературний клуб «Читаймо разом»; 

 «English Movie Club on Wednesdays/Кіновечори по середах» - 

перегляд художніх і документальних фільмів та їх обговорення 

англійською; 

 Англійська для бібліотекарів; 

 Слухаємо та обговорюємо новини англійською; 

 Тематичні тижні англійської мови; 

 Програми читання; 

 Граємо та навчаємось (традиційні настільні ігри); 

 Фахові заходи як для викладачів, так і студентів англійської 

філології; 

 Надання вільного доступу до електронних ресурсів: education 

USA, elibraryUSA, мультимедійна програма з вивчення 

англійської мови Rosetta Stone; 

 MOOC – онлайнові курси з вивчення англійської, а також курси з 

різних предметів англійською для тих, хто готовий 

вдосконалювати знання мови; 

 Розмовний клуб для дітей. 

Далі хочу зупинитися на найбільш яскравих прикладах.  

Ми підтримали Рік англійської мови в Україні та розпочали його з 

організації курсів англійської мови для наших колег-бібліотекарів. На 

першій зустрічі ми запропонували тест, щоб визначити рівень володіння 

мовою. За результатами тестування всі слухачі були розділені на дві 

групи - "початковий рівень" і "середній рівень". Група "початківців" 

складалася в основному з тих, хто ніколи не вивчав англійську та почала 

з алфавіту і вимови звуків. Група «середняків» почала вже з практики 

мовлення, наприклад, вони вже на перших заняттях робили опис один 

https://www.mooc-list.com/
https://www.mooc-list.com/
https://www.mooc-list.com/
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одного та свого повсякденного життя. За рік навчання ми досягли 

неабияких результатів. Щотижневі заняття проводили молоді 

бібліотекарки відділу документів іноземними мовами, які мають фахову 

лінгвістичну освіту. Таким чином вони стали волонтерами у цій справі. 

Навесні до нас завітала незвичайна книжкова виставка-інсталяція 

«Книжковий Біг-Бен». Виставка була мандрівною і відвідала 82 

бібліотеки в різних регіонах країни. Вежа Біг-Бен вже давно стала не 

просто символом Великої Британії, а і всього англійського. Концепцію і 

дизайн виставки було розроблено молодіжною секцією Української 

бібліотечної асоціації, а підбір літератури, предметів і оформлення всіх 

складових в одне ціле робили самі учасники. Перебіг виставок можна 

подивитися і сьогодні у групі «Display – кросинг» у Facebook - 

https://www.facebook.com/groups/displaycrossing/.   

Тепер кожного, хто заходив до ІРЦ «Вікно в Америку», 

насамперед вражала книжкова вежа та інші складові оформлення 

експозиції. Наприклад, у затишному куточку зручно за ляльковим чаєм 

розташувалися казкові персонажі «Аліси в країні чудес» Льюїса 

Керролла. Проте сама виставка мала серйозну мету: розповісти про 

сучасне значення англійської мови як мови міжнародного спілкування, а 

також про важливість вивчення англійської; викликати інтерес і повагу 

до культури англомовних країн. 

Перша частина експозиції представляла словники, розмовники, 

граматику тощо. Тобто книги, що збагачують індивідуальний 

словниковий і фразеологічний запас, знайомлять з нормами мови, 

застерігають від неправильного вживання слів, їх граматичних форм, 

вимови, розширюють наше пізнання, поглиблюють розуміння слова. 

 Друга відкривала світ книг, які варто читати мовою оригіналу 

(художня література англійською мовою). Адже переклад ніколи не 

передасть повною мірою того, що вклав у цей твір автор.  

Третя – найцікавіша, вона навіть розміщена була у валізі. 

Найважливішою перевагою англійської мови є те, що вона вже давно 

вийшла на міжнародний рівень. Вас зрозуміють де завгодно, в будь-якій 

країні. З нею легко подорожувати. Тому ця частина дозволила нам 

якнайкраще проявити свою креативність аби привернути увагу до 

виставки. Тут представлені англомовні путівники, карти, атласи та інші 

країнознавчі матеріали…  
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Працівники Центру творчо підійшли до презентації виставки, 

поєднавши знання разом з розвагами, і це робило виставку привабливою 

як для дорослих, так і для невгамовної малечі. 

Наприкінці травня Україна намагалася потрапити до книги 

рекордів Гіннеса! Яким чином? Одночасно на 104 майданчиках у 55-ти 

містах проходив найбільш масштабний в історії України та світу урок 

англійської мови. Акцію було організовано громадською організацією 

GoGlobal спільно з Посольством Сполучених Штатів Америки в рамках 

Року англійської мови та Днів Америки в Україні. Не став винятком і 

наш ІРЦ «Вікно в Америку». До нас приєдналися відвідувачі наших 

розмовних клубів та небайдужі до англійської мови пересічні мешканці 

Кіровограда. 

Цей урок англійської пройшов у форматі розмовного клубу, під 

час якого ведуча ставила питання, а учасники відповідали на них, 

спілкуючись між собою англійською. Завершився урок підсумковим 

тестом. Проведення уроку фіксувалося відразу кількома відеокамерами 

та фотоапаратами. Два незалежні спостерігачі стежили за відповідністю 

перебігу уроку умовам встановлення рекорду. Нажаль, цього разу ми не 

подолали рекорд Гіннеса, але в нас ще все попереду. 

Центр «Вікно в Америку» є місцем проведення лекцій, 

презентацій, вечорів, клубів, переглядів американських фільмів, 

обговорення літературних творів, зустрічей з цікавими людьми тощо. В 

цьому нам допомагають наші давні партнери, які вже стали нашими 

друзями, волонтери Корпусу Миру США. Власне, вони й стали 

обличчям і натхненниками наших розмовних клубів. Під час засідань 

наші відвідувачі мають змогу спілкуватися з носіями мови, підвищувати 

свій рівень англійської. Заняття проходять у вигляді тематичних 

засідань та вільних дискусій на певну тему. 

Інший напрямок оволодіння мовою - традиційні американські ігри 

“Scrabbles”/ «Скрабл» (яких у нас є декілька видів), “Apples to Apples”/ 

«Яблука до яблук», “Monopolia”/ «Монополія» та інші. Ми зрозуміли, 

що в такий спосіб можливо не тільки повторити вже знайому лексику, а 

й вивчити багато нових слів. Висновок був один – це один із 

найефективніших методів вивчення англійської мови. Таким чином ми 

влаштовували ігрові вечори. 

Якщо говорити про найцікавіші клубні зустрічі, то хочу назвати, 

такий собі, “Dancing Club”/ «Танцювальний клуб», який працював у нас, 

власне, весь 2016 рік. Запропонувала його проведення, знову ж таки, 
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волонтер Корпусу Миру США Марія Інніс. Учасники клубу мали змогу 

опанувати такі танці як "Virginia Reel"/ «Вірджинія Ріл» та "Electric 

Slide"/ «Електрик Слайд». Кожен з відвідувачів отримав не тільки безліч 

позитивних вражень і емоцій, а ще й новий лексичний запас, тому що 

всі заняття проводилися виключно англійською. 

Творча і невимушена атмосфера панувала в нашому Центрі 

влітку, з 1 липня – ми розпочали роботу дитячого англійського клубу. 

Разом з нашими наймолодшими користувачами ми малювали, вирізали, 

ліпили, співали, танцювали, читали, грали, дивилися кіно і мультики, 

подорожували, пізнавали... І все це робили заради одного – опанувати 

основи англійської мови. І дещо нам таки вдалося.  Віковий розбіг дітей 

був  від 5 до 10 років. 

А в жовтні засідання нашого розмовного клубу перетворилося на 

кулінарний клуб. Одна з наших волонтерів Хелен запропонувала 

влаштувати вегетаріанську вечірку в мексиканському стилі. Всі 

учасники мали можливість не тільки спробувати нову страву, а й брати 

активну участь у її приготуванні. У меню була популярна американська 

страва мексиканського походження - буррітос. Ведуча вчила нас робити 

вегетаріанські буррітос, начинені рисом, сочевицею, чорною квасолею, 

морквою, солодким перцем, приправлені сальсою (гострим соусом). 

Чому саме вегетаріанські? Тому, що Хелен сама вегетаріанка і в такий 

спосіб вона намагалася долучити нас здорового способу життя. Наш 

кулінарний урок супроводжувався жвавою бесідою, де ми дізналися 

багато цікавих фактів про життя в США, Мексиці та сусідніх до них 

країнах, їх традиції та звичаї. Наприклад, ми дізналися про походження 

слова "буррітос" - це зменшувальне від іспанського слова "burro", що 

означає "віслюк". І, звичайно ж, хіба можна уявити мексиканську кухню 

без духмяних і гострих прянощів? До всіх страв додають чорний перець, 

перець чилі, кумин тощо. В решті решт ми всі насолоджувалися не 

тільки смачним блюдом, а ще й дружньою невимушеною атмосферою, 

на що налаштовували і приємні мексиканські мелодії. 

Хочу навести вислів одного з американців, який відвідав нашу 

країну і наше місто зокрема: «Якщо чесно, то іноземцям жити в Україні 

не зовсім просто. Є лише кілька закладів харчування, які я відвідав і де 

мене правильно розуміють та обслугують на належному рівні. Я не 

кажу, що таких місць немає, проте мені б хотілося, щоб їх було більше.»  

З 12 по 18 грудня в Україні проходив Тиждень англійської мови - 

це був заключний захід Року англійської мови. Він проводився за 
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підтримки громадської ініціативи GoGlobal спільно з Адміністрацією 

Президента України, Міністерством освіти і науки України, 

Посольством США в Україні, Британською Радою та іншими 

партнерами. Під час Тижня підбивалися підсумки за всіма основними 

напрямками активностей, які проводилися протягом Року англійської 

мови в Україні.  

17 і 18 грудня наш Центр «Вікно в Америку» підтримав так звані 

Дні англомовного сервісу, розносячи по кафе і ресторанах постери і 

листівки «Do You Speak English?» та «We Speak English!».У рамках 

Тижня англійської мови у Києві, Львові, Вінниці, Кривому Розі, 

Кропивницькому, Рівному, Черкасах, Чернігові, Білій Церкві та 

Чорткові працювали англомовні сервіси. Всі бажаючі могли викликати 

таксі, замовити їжу в кафе та купити квитки англійською, отримавши за 

це знижки та сувеніри. А, зробивши замовлення англійською мовою у 

мережу ресторанів «Pizza Celentano», на відвідувачів чекав приємний 

подарунок – чай або кава! Понад 40 ресторанів по всій країні були 

забезпечені англомовними позначками на касах «We Speak English».  

Закінчити свою розповідь хочу словами Мустафи Найєма, 

співзасновника Go Global Office, народного депутата України та, 

напевно, ідейного натхненника проведення Року англійської мови в 

Україні: «Ми віримо, що 2016 рік, Рік англійської мови, став лише 

початком великих змін в Україні. Підбиваючи підсумки, варто 

пам’ятати, що вивчення іноземних мов не завершується закінченням 

Року. Це тривалий процес, який лише почався. Можливо, наступні роки 

будуть роками німецької, іспанської, французької китайської або 

японської мов, але ми розуміємо, що це лише привід підштовхнути 

українців почати вивчати або вдосконалювати іноземні мови, щоб 

використовувати всі сучасні можливості впливати на майбутнє світу та 

забезпечити гідне позиціонування України в ньому!». 

І я сподіваюсь, що всім, хто до нас приєднався цього року, 

англійська мова не буде здаватися вже такою складною. Тому, що 

дорогу здолає тільки той, хто йде! Чекаємо на вас наступного року – 

буде ще цікавіше, веселіше та креативніше! 
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Інноваційна діяльність бібліотек Олександрійської МЦБС 

та підвищення їх ролі у житті місцевої громади 

 

Тетяна Троцюк,  

директор Олександрійської міської ЦБС 

 

Бібліотеки Олександрійської ЦБС є базовим елементом 

культурної, освітньої, інформаційної інфраструктури міста. Бібліотечні 

заклади визначають пріоритети своєї діяльності відповідно до змін та 

потреб місцевої громади, шукають шляхи співпраці з усіма її 

представниками, щоб бути необхідними соціально-інформаційними 

центрами та складовою міського соціуму. 

Яким чином ми це робимо? 

Щоб підтвердити статус провідного інформаційно-дозвіллевого  

закладу для громади свого мікрорайону, селища, міста – бібліотекарі 

знаходяться в постійному пошуку і впровадженню інноваційних форм і 

методів роботи, налагоджують співпрацю з громадськими, творчими 

об’єднаннями, займаються проектною діяльністю.  

Бібліотечні працівники прагнуть бути корисними і цікавими 

місцевому населенню, стати більш відкритими, запропонувати 

олександрійцям нові послуги, подати нові ідеї, залучити різні вікові 

категорії до співпраці на благо самих же людей. 

Візитівка ОМЦБС 

Централізована бібліотечна система міста заснована у грудні 1976 

р.  та складається з 13 установ: центральна міська бібліотека ім. О. 

Пушкіна, центральна міська  бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна; 11 

бібліотек-філій у різних мікрорайонах міста та селищах 

Олександрійське і Пантаївка.  

Бібліотечний фонд ЦБС нараховує близько 370 тис. примірників 

видань. Щороку бібліотеки, що входять до централізованої системи 

обслуговують понад 27 тис. користувачів, яким видається більше 544 

тис. примірників друкованих та електронних видань.  

На початок 2017р. в Олександрійській міській ЦБС 

комп’ютеризовано 11 книгозбірень із 13. Парк комп’ютерної техніки 

бібліотек ЦБС нараховує 68 одиниць (64 комп’ютерів, 4 ноутбуки), з 

них для користувачів - 40.  
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До мережі Інтернет має доступ 9 бібліотек ЦБС. Швидкість 

каналу – від 24 Мбіт/сек. до 100 Мбіт/сек. від провайдерів 

«Укртелеком» та «Київстар». В приміщеннях 9 бібліотек – 

безкоштовний Wi-Fi доступ. 

В бібліотеках ЦБС налічується 43 одиниці  копіювально-

множувальної техніки.  

В Олександрійській міській централізованій бібліотечній системі, 

згідно штатного розкладу працює 48 фахівців, з яких 47 – бібліотечні 

фахівці та 27 працівників – господарського складу.  Кількість 

бібліотечних працівників з повною вищою освітою становить 69 %. 

Бібліотеки міста Олександрії – новий формат громадського простору» 

Для того, щоб визначити головні пріоритети, цілі та очікувані 

результати своєї діяльності ми розробили важливий для нас документ – 

Стратегію розвитку Олександрійської міської ЦБС на 2016-2021 рр., яка 

має назву «Бібліотеки міста Олександрії – новий формат громадського 

простору». 

В основі нашого документу – Стратегія розвитку бібліотечної 

справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля 

забезпечення сталого розвитку України». 

Основними принципами та пріоритетними напрямками організації 

бібліотечного обслуговування населення міста Олександрії до 2021 року 

є: 

1. Актуалізація бібліотечних фондів.  

2. Доступність бібліотечних ресурсів і послуг. 

3. Безперервність модернізації бібліотек. 

4. Підвищення якості бібліотечного обслуговування населення.  

5. Професійна корпоративність бібліотечної системи, підтримка системи 

шкільних бібліотек. 

6. Підвищення кадрового потенціалу. 

                                         Суть Стратегії розвитку:  

 модернізація трьох центральних бібліотек ЦБС, повна 

комп’ютеризація  бібліотечних філій (із 13 бібліотек ЦБС- 9 мають 

Інтернет-центри з безкоштовним доступом до мережі Інтернет; 2 

бібліотеки мають комп’ютери без Інтернет, 1- з об’єктивних причин – 

не має  комп’ютера).  

Центральну бібліотеку ім. О. Пушкіна   плануємо переформатувати. 

Бібліотека трансформується в громадський простір зі стильним 
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інтер'єром та сучасним обладнанням. Замість звичних читального залу 

та залу абонементу простір буде розділено на декілька робочих зон, які 

вже за 1,5 роки створені:  

 Арт-простір - виставковий зал;  

 Центр європейської інформації – відкрито в квітні  2016 р., завдяки 

перемозі в грантовому конкурсі УБА та Фонду Еразмус+; 

 відкритий у 2010 році  Інтернет-центр - за грантом «Бібліоміст» з 

безкоштовним доступом до мережі Інтернет, але з новими  

сервісними послугами для вимушених переселенців та людей з 

вадами зору; 

 бібліотека продовжує виконувати функції, як Центр регіональної 

інформації; 

 Копі-центр  

В найближчих планах: 

  * відкриття Коворкінг-холу – залу для самостійної роботи фрілансерів, 

зустрічей громадських організацій;  

  * відкриття Бібліотечного краєзнавчо-туристичного бюро, завданням, 

якого є розвиток культурно-пізнавального, освітнього та еко-туризму. 

Два бібліотекарі ЦБС пройшли навчання та отримали сертифікати 

екскурсоводів. Крім цього, плануємо створити Електронний фонд 

краєзнавчих видань з фондів бібліотеки, оцифрувати місцеві періодичні 

видання з 1951 року до сьогоднішнього часу. 

Продовжуємо вдосконалювати Юнацьку бібліотеку.  

Завдяки зонуванню приміщення читального залу виділено декілька 

зон, а саме: 

 «Медіатека», яка містить комп’ютерну частину, стелажі з 

книгами, журналами 

 та дисками, музичним центром. Будь-хто зможе сюди приходити і 

абсолютно безкоштовно, влаштувавшись на м’яких пуфах, послухати 

музику чи переглянути фільм на комп’ютері; 

 Конференц-хол - для проведення ділових бізнес-зустрічей, 

навчання персоналу, корпоративних заходів, онлайн-

семінарів,  конференцій та інших подій; 

  «Арт-зона» – простір  для виставок та вернісажів молодих 

талантів Олександрії.  

В найближчих планах: 
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 відкриття «Кіноленду» - кінозалу з сучасним обладнанням, 

де будуть демонструватись фільми культових та сучасних 

режисерів, а Клуб кіноманів збиратиме зацікавлену 

аудиторію для обговорення переглянутого; 

 відкриття невеличкої студії звукозапису (любительської), де 

кожний матиме змогу записати пісню своїй дівчині чи 

матусі. 

Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна також 

дещо трансформується. Крім традиційних функцій з популяризації 

читання і дозвілля дітей, бібліотека охопить своєю турботою і 

найменших потенційних читачів.  

Для цього в бібліотеці уже в  вересні 2016 року відкрито новий 

культурно-дозвіллевий  простір – Дитяча вітальня «КАПІТОШКА» – це 

місце для навчання, спілкування та відпочинку. Надає нові безкоштовні 

сервісні  послуги – «Бібліо-няня», «Бібліо-ГПДешка».  

Нові послуги допоможуть організувати інтелектуальний, 

культурний та творчий розвиток дітей, забезпечать корисне та цікаве 

дозвілля для дітей.  

 

Бібліо-няня - дорослі мають змогу залишити  малих дітей на 

короткий час у бібліотеці, що надає вільний час їх батькам для 

вирішення нагальних проблем, а також створює сприятливі умови для 

соціалізації дітей. 

Щоп'ятниці та щонеділі з 11.00 до 16.00 за дітьми віком від 3 до 6 

років доглядають  бібліо-гувернери. Вони допомагають організувати 

дозвілля дитини - читають малечі цікаві книги вголос, грають з дітками 

в ігри, малюють, проводять майстер-класи з аплікації, ліплення, 

організовують показ улюблених мультфільмів. 

Для учнів 1-4 класів працює учнівська служба «Бібліо-ГПДешка». 

Школярі щоденно (по буднях) з 13.00 до 17.00 мають можливість 

виконати домашні завдання в бібліотеці, скористатися Інтернетом чи 

вибрати літературу, взяти участь у масових заходах, роботі клубів за 

інтересами.    

До 2021 р. планується створити:  

- Центр раннього розвитку та навчання дітей від 0 до 5 років. 

- Сквер дитячих розваг «Казкова галявина»  біля приміщення 

бібліотеки. 
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- Бібліотеки-філії № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, д.3 – осучаснити: 

провести капітальні ремонти приміщень та фасадів, замінити 

застарілі меблі, оснастити новою комп’ютерною технікою. 

Але ці плани не реалізовувались би без розуміння ролі бібліотек для 

громади, підтримки  з боку міської влади та депутатського корпусу. А 

ми її відчуваємо. 

Рішенням 28 сесії 7 скликання Олександрійської міської ради № 

243 від 24 лютого 2017 року затверджено Програму розвитку 

книговидання та книгорозповсюдження в м. Олександрії на 2017-2020 

роки.  

Програма спрямована на створення належних умов для розвитку 

книговидавничої справи та книгорозповсюдження в місті, підтримку 

бібліотек міста, популяризацію читання. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, усього: 1019 тис. грн.; у тому числі кошти міського бюджету 

- 999 тис. грн.; кошти позабюджетних джерел - 20 тис. грн. 

Зокрема, на поповнення бібліотечних фондів книгами українських 

та місцевих авторів  передбачається виділити у 2017-2020 рр. – 785 тис. 

грн, в т. ч. з міського бюджету – 765 тис. грн. 

На передплатну компанію у 2016 році з міського бюджету 

виділено кошти в сумі 46 тис. грн. , а з січня і до кінця 2017 року 

оформлено передплату на загальну суму 52 023 грн.,  в т. ч.: з міського 

бюджету – 44 181 грн.; за рахунок спец. коштів – 7 842 грн.  

Підтримка бібліотек ОМЦБС з боку місцевої влади 

Для реального втілення та фінансування Стратегії розвитку 

бібліотек ЦБС на розгляд депутатів Олександрійської міської ради 

підготовлено «Програму розвитку публічних бібліотек міста 

Олександрія на 2018-2022 роки». 

Ініціатор розробки Програми - Управління культури і туризму 

Олександрійської міської ради та Олександрійська міська ЦБС.  

Головна мета Програми: створення правових, економічних та 

організаційних умов для подальшого розвитку публічних бібліотек та 

бібліотечної справи в  м. Олександрія. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми - 3 млн. 658  тис. грн. 

Програмою передбачені заходи та кошти на такі напрямки:  

 капітальні та поточні ремонти бібліотечних установ;  
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 придбання комп’ютерної техніки, серверу, модемів, 

маршрутизаторів, обладнання для інтернет-з’єднання, оплата 

інтернет-зв’язку, оновлення існуючого обладнання; 

 придбання мультимедійної та оргтехніки;  

 нових сучасних меблів; 

 придбання спеціалізованого обладнання (книжковий сканер, сканер 

для газет, комп’ютер) для створення електронного архіву місцевих 

друкованих, періодичних видань ХХ-ХХІ ст.; 

 створення нових дозвіллевих зон в бібліотеках міста. 

Цінності – загальні для будь-якої сучасної бібліотеки - це сервіс та 

відповідальність, відкритість та доступність, повага до користувача, 

досконалість та інновації. 

Відкритість та доступність, повага до користувача 

Бібліотеки системи забезпечують доступ до своїх ресурсів для 

всіх  категорій користувачів, особливо осіб з фізичними вадами, для них 

обладнані стаціонарні й виносні пандуси; бібліотеки працюють в 

зручний для користувачів час: центральні бібліотеки міста, відчинені 

для користувачів шість днів на тиждень, Центральна бібліотека працює 

з 8.00 до 19.00 год. години, Дитяча та юнацька бібліотеки – з 8.00 до 

18.00 год. Три бібліотеки-філії працюють також 6 днів на тиждень, а 7 

філій мають по два вихідних.  

А головне, наші бібліотекарі намагаються гнучко реагувати на 

потреби користувачів. Без зворотного зв’язку з громадою, ми вважаємо, 

не буде успішною  наша діяльність. Для цього ми вивчаємо думку 

олександрійців про роботу бібліотечних закладів за допомогою 

анкетувань, бліц-опитувань, опитувань в соцмережах. 

 ІТ 

Впровадження нових інформаційних технологій з 2001 року в 

роботу бібліотек системи сприяє більш ефективному обслуговуванню 

наших користувачів. 

Сайти ЦБС 

Web-сайти ЦБС є невід’ємною частиною бібліотечних технологій, 

завдяки яким реалізуються дистанційні послуги користувачам, вони 

сприяють розширенню можливостей та послуг бібліотек. Працівники 

відділу інформаційних технологій та електронної інформації  

підтримують роботу 3-х сайтів: ЦБС, ЦБ ім. О. Пушкіна та ЦМБД ім. 
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Ю. Гагаріна. Розміщені вони на платному хостінгу «Україна» і мають 

зареєстрований домен «Олександрія.ком.»   

Сайти створюють не тільки інформаційний комфорт, але й нову 

якість обслуговування, вирішують проблему ефективного використання 

наявних інформаційних ресурсів бібліотек системи. Минулого року 

кількість звернень на 3 сайти ЦБС становила 43219.  

Працівники ЦБС з 2006 року формують власні БД: «Книги», 

«Статті», «Електронні видання», «Краєзнавство». Загальна кількість 

записів на 1.04.2017 року  становить 115449. 

З 2007 р. ЦБ входить до складу бібліотек-учасниць  

Кіровоградського Регіонального Кооперативного Каталогу. 

Інтернет-центри ЦБС 

Щорічно користувачами 9 Інтернет-центрів ОМЦБС стають понад 

6 тис. чоловік, відвідування в 2016 році становило 80467.  

Працівники ІЦ  - надають  консультації та  довідки за 

різноманітними темами, навчають бажаючих основам комп’ютерної 

грамотності та роботі в Інтернет-мережі.  

 Організація бібліотечного простору 

 На сьогодні інноваційні “фішки” наших бібліотек – це вільний 

доступ і зонування. Бібліотекарі постійно працюють над 

вдосконаленням дизайну своїх приміщень, розуміючи, що це дуже 

дієвий засіб підтримки престижу бібліотеки в очах громади, залучення 

нових читачів.  

Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна творчо 

підійшла до вирішення цих завдань. В бібліотеці виділено нові 

креативні зони: «Казковий дворик», «Міні-зоопарк» «Кінект-

майданчик», «Острів скарбів». 

В бібліотеці оживають і Казкові персонажі, завдяки безлічі 

створених костюмів для проведення театралізованих заходів та появі 

нових малюнків на стінах приміщення. Місцем для творчості стали  

стіни читальної зали, холу біля актової зали, де завдяки вмінню та 

натхненню учнів 3-го класу художньої школи ожили «Герої українських 

казок», а бібліотекарі намалювали героїв популярного мультсеріалу 

«Смішарики».   

Не зупиняється робота і по оздобленню фасаду приміщення 

дитячої бібліотеки. Минулого року до Дня Незалежності бібліотекарі 

відобразили фрагмент української вишивки на одній з фасадних стін 
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приміщення. Цього року цей малюнок було продовжено. Над вікнами 

бібліотеки стелиться рушничком український орнамент. 

Бібліотекарі центральної бібліотеки ім. О. Пушкіна  продовжили 

зонування свого приміщення і створили АРТистичну-зону для 

організації виставок майстрів Олександрії. Головна ідея створення 

такого АРТ-простору - об'єднати творчих людей міста і 

продемонструвати їх майстерність широкій аудиторії як в нашому місті, 

так і далеко за його межами, створюючи кожного разу відеоролики та 

слайд-презентації виставок, майстер-класів та презентацій.   

З березня цього року в АРТ-просторі «Мистецька палітра міста» 

вже почали проходити виставки, творчі бенефіси та майстер-класи 

народних умільців, що дозволяє популяризувати і примножувати 

культурні цінності рідної Олександрії і розвивати культурно-естетичну 

освіту громадськості міста. 

Бібліотекарі у співпраці з талановитою молоддю ГО «Спілка 

митців Олександрійщини», яку очолює Ірина Кваша, вже радують 

громаду чудовими виставками.  Напередодні Великодня відбулося 

відкриття персональної виставки вишитих ікон Алли Фрідман. До 

Всесвітнього Дня вишиванки влаштовано виставку вишитих картин та 

рушників олександрійських майстринь. До Дня народження Олександрії 

(23.05.2017)  відкрито виставку картин з краєвидами міста. 

В рамках функціонування  АРТ-простору, започатковано щотижня 

проведення майстер-класів!  

Бібліотечна майстриня Олена Ланіна  провела для слухачів Вищої 

народної школи і для учнів 7-Б класу ОНВК №17 майстер-клас 

«Великодній настрій» та відкрила таємниці цікавого процесу 

виготовлення святкового Великоднього кошика.  

У березні-квітні в АРТ-холі декілька майстер-класів з 

писанкарства провела народна майстриня Ірина Михалевич.  Для учнів 

7-А класу ЗНЗ №9, студентів Олександрійського вищого училища 

культури відділення "Декоративно-прикладне мистецтво", інших 

бажаючих, які попередньо записались на майстер-клас та для самих 

бібліотекарів майстриня показала декілька прийомів, перетворюючи 

звичне біле яйце на самобутній шедевр-оберіг. 

Збирає АРТ-простір в центральній бібліотеці і поціновувачів 

поезії – 24 квітня цього року відбулася презентація п’ятої поетичної 
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книги Наталії Фесенко «Непокір-вода». 31 травня відбудеться зустріч з 

відомою українською письменницею Наталією Костіною. 

Реклама бібліотек,  ресурсів  і послуг 

Одним із важливих завдань наших бібліотек є позиціонування на 

ринку інформаційних послуг. Оголошення, запрошення, анонси в 

газетах, на телебаченні, а основне – в соціальних мережах – все це 

оперативна, доступна та безкоштовна реклама наших заходів і послуг. 

Завдяки чому створюється привабливий образ бібліотек серед громади 

міста. 

Кількість статей про діяльність бібліотек в ЗМІ з кожним роком 

все збільшується. Крім традиційних друкованих видань, активно  

використовуємо сучасні - електронні.  

На імідж бібліотек системи позитивно впливають телерепортажі 

про діяльність бібліотек, які постійно з'являються на телевізійних 

каналах: ТРК «КТМ», ТРК «Контакт», що, звичайно, сприяє 

збільшенню бажаючих відвідати заходи. 

Про соціальну значимість бібліотек для місцевої громади свідчить 

і той факт, що інформація про бібліотечні події щотижня розміщується 

на сайті Олександрійської міської ради.  

Невід'ємним елементом бібліотечного іміджу є символіка. 

Використовуючи нові технології бібліотеки ЦБС вдосконалили свої 

емблеми, тобто зробили ребрендінг логотипів, які розміщують на 

заставках сторінок в соцмережах, запрошеннях на заходи, рекламних 

буклетах, календариках і таке інше. Осучаснили свої логотипи ЦМБД 

ім. Ю. Гагаріна, Центральна бібліотека ім. О. Пушкіна, Бібліотека для 

юнацтва, змінився і логотип ОМЦБС.  

Соціальні мережі – це супутники дієвої реклами бібліотечних 

ресурсів і послуг. Успішно позиціонують себе в соціальних мережах 

майже всі бібліотеки ЦБС. 

Ми маємо: 

 8 бібліотечних блогів – такі собі щоденники діяльності 

олександрійських бібліотек, які дали можливість рекламувати 

бібліотеки, поширювати бібліотечні новини, стали джерелом 

професійної інформації, майданчиком для професійного 

спілкування. 

 2 канали бібліотек на Ютуб (Канали мають разом 41 

передплатника, 23505 переглядів; представлено 177 відео про 
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діяльність бібліотек ОМЦБС та репортажів місцевих телеканалів 

про цікаві заходи в бібліотеках);  

 7 бібліотек ведуть свої сторінки на Фейсбуці, на яких у 2017 році 

вже розміщено 216 повідомлень. Найбільше передплатників має 

сторінка «Олександрійська міська ЦБС», де розміщуються анонси 

заходів на тиждень, інформація про проведені заходи.  

 Свій аккаунт на Pinterest має ЦМБД ім. Ю. Гагаріна -  «Детская 

библиотека». 

Використовуємо і традиційні наочні форми реклами, задіявши 

вікна та вітражі приміщень.  

Вікна Центральної міської бібліотеки ім. О. Пушкіна, що виходять 

на центральну площу міста, використовується як інформаційна зона. 

Люди зупиняються біля вікон, роздивляються, цікавляться новинками. 

Ну як тут не зайти в бібліотеку?  

Великі віконні вітрини ЦМБД та ЮБ використовуються для 

оформлення виставок-інсталяцій. Тут не тільки розміщують книги, але й 

створюють з різних елементів чудові просторові композиції, до складу 

яких входять побутові предмети, макети квітів та дерев, ляльки, 

фрагменти текстової інформації тощо. Працівники дитячої бібліотеки 

використовують вітражі як місце для виставки дитячих малюнків та 

виробів декоративно-прикладного мистецтва. Зараз у вікнах розміщено 

малюнки дітей на конкурс «Дитячі мрії». Конкурс, організований разом 

з галереєю «Ваш АРТ», тривав 3 місяці. Приємною несподіванкою для 

нас і для самих учасників стало те, що спонсори конкурсу вирішили 

нагородити усіх дітей призами та дипломами переможців. 

Проектна діяльність. Гранти 

Проектна діяльність стала потужним механізмом розвитку 

бібліотек ЦБС в цілому та дозволила впроваджувати нові форми і 

методи в роботу, розширити рамки діяльності бібліотек. Розпочалась 

вона ще у 2001 році і триває й досі. 

Грантові проекти ОМЦБС, які втілював у життя колектив ЦБС на 

чолі з Городецькою Жанною Феодосіївною:  

1. 2001-2010 рр. - «Мережа громадянської освіти». Створений за цим 

проектом Інформаційно-ресурсний центр у Центральній 

бібліотеці ім. О. Пушкіна 10 років надавав змогу своїм читачам 

безкоштовно користуватись послугами  Інтернет-зв'язку і, в 

першу чергу, орієнтувався на обслуговування громадських 
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організацій. 

2. 2003-2005 рр. - «Інтернет для читачів публічних бібліотек» 

(LEAP-ІІІ). Кошторис проекту склав понад 16 тисяч доларів США, 

що забезпечило придбання 6-ти робочих станцій та програмного 

забезпечення для  них, оплату послуг провайдера, а також 

тренінги для співробітників та користувачів. 7 серпня 2003 р.  

відкрито перший в місті Молодіжний Інтернет-центр на базі ЮБ з 

7 комп’ютерами.  В рамках реалізації проекту LEAP-ІІІ, на 

зекономлені кошти та за рахунок власних надходжень - 20 травня 

2005 року було відкрито Дитячий Інтернет-центр в Центральній 

міській бібліотеці для дітей ім. Ю. Гагаріна, який має 5 робочих 

станцій, принтер та сканер. 

3. 2005р. - «LEAP- Connect» та  

4. 2007рр. - «LEAP- Connect-ІІ». Перемога цих проектів дала змогу 

профінансувати  телекомунікаційне з'єднання Молодіжного та 

Дитячого  Інтернет-центрів ще протягом 2 років. 

5. 2010 р. - «Організація нових бібліотечних послуг з використанням 

вільного доступу до Інтернету» (Програма «Бібліоміст»). Завдяки 

цій перемозі чотири бібліотеки міста отримали 15 комп’ютерів з 

встановленим ліцензійним програмним забезпеченням, 4 

комплекти периферійного обладнання (принтери, сканери, 

мережеве обладнання, пристрої безперервного живлення). Це дало 

змогу збільшити  комп'ютерний парк двох існуючих Інтернет-

центрів та відкрити ще два: в Центральній бібліотеці  ім. О.С. 

Пушкіна та в бібліотеці-філії №3 з обслуговування дітей. 

6. 2010р. - «LEAP-2010: оновлення комп’ютерів і програмного 

забезпечення для успішних Інтернет-центрів» (фінансова 

підтримка Відділу преси, освіти та культури  Посольства США в 

Україні). Отримали 3 комплекти комп'ютерної техніки з 

ліцензійним програмним забезпеченням (2-для Молодіжного, 1– 

для Дитячого Інтернет-центрів). 

7. Березень-липень 2011 р. Перемога в обласному конкурсі  від 

Обласної служби з актуальних питань жіноцтва (ОЖІС) в рамках 

проекту «Розвиток і підтримка мережі громадянської освіти в 

Кіровоградській області». Це - спільний проект Центральної 

бібліотеки ім. О. Пушкіна та міського громадського об’єднання  

«Віра», він мав назву «З людьми і для людей». Фінансування 
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проекту здійснювалось за участю Обласної служби з актуальних 

питань жіноцтва.  

8. 2013 р. - 11 раунд Конкурсу проектів співпраці бібліотек з 

місцевими громадами (Рада міжнародних наукових досліджень та 

обмінів (IREX) в рамках програми «Бібліоміст»). Проект-

переможець: “Рекламна агенція «Бібліо-стиль»” Центральної 

міської бібліотеки для дітей ім. Ю. Гагаріна охопив декілька 

напрямків: розробка та пошиття фірмового бібліотечного одягу 

(святкової уніформи); ребрендінг фірмового логотипу бібліотеки 

та оновлення веб-сайту;  декорування території навколо 

бібліотеки деревами та квітами; створення 3-D малюнку на фасаді 

бібліотеки; створення релакс-зони та «живого куточка» в Кімнаті 

казок при бібліотеці. Також проект включав цілу низку 

різноманітних заходів для користувачів. 

9. 2013 рік - 5 раунд конкурсу «Організація нових бібліотечних 

послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» 

(Програма «Бібліоміст»). Завдяки перемозі в цьому конкурсі та за 

грантовою угодою з програмою «Бібліоміст» Олександрійська 

міська ЦБС  отримала 16 комп'ютерів з ліцензійним програмним 

забезпеченням та 5 БФП для п'яти бібліотек-філій системи. За 

умовами конкурсу (про співфінансування), міська  влада 

Олександрії виділила ЦБС кошти в розмірі 46 тис. 300 грн.  для 

придбання 7 комп'ютерів, 1 ноутбука, проектора, екрана зі 

штативом та сканера. Таким чином в 9-ти бібліотеках ЦБС 

обладнано Інтернет-центри. 

10. 2016 рік –  конкурс проектів Української бібліотечної Асоціації  

(УБА)  «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах 

європейської інформації в бібліотеках» за підтримки 

Європейського Союзу та Фонду «Еразмус+». В ЦБ ім. О. Пушкіна 

24 квітня 2016 року міський голова урочисто відкрив Пункт 

європейської інформації. Дія проекту розрахована на 2 роки 

(2016-2018 рр.). Б-ка також отримала Електронну книгу 

Pocketbook, коркову дошку для оголошень, друковані та 

електронні видання про ЕС. 

11. 2017 рік – пройшли другий етап відбору, зустрічались 25 травня в 

ЦБ з  грантодавцями та сподіваємось на перемогу за Проектом 

«Розвиток громад» від Корпусу Миру США, Агентства ООН у 
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справах біженців та Європейського Союзу, спрямований на 

соціальну адаптацію вимушених переселенців у приймаючих 

громадах.  

Таким чином, за рахунок 10 грантів: 

 на комп'ютеризацію бібліотек ОМЦБС залучено коштів в 

сумі 28 тис. доларів та  189 тисяч 273 грн.;  

 За 14 років в Інтернет-центрах  безкоштовне навчання 

пройшли понад  5 тис. користувачів; 

 комп'ютерами оснащені 11 бібліотек ЦБС (з 13-ти). 

 

 

Соціокультурна діяльність на благо громади  

Одним із головних напрямків успішного функціонування 

бібліотек в місцевій громаді є соціокультурна діяльність. 

Традиційно, бібліотекарі системи проводять активну роботу з 

поширення читання серед членів громади шляхом створення проектів та 

програм щодо підтримки читання, відродження його традицій у сім’ї, 

проводять просвітницько-інформаційну роботу з молодими сім’ями. 

 Такі програми створені майже у всіх бібліотеках ЦБС: 

  «Мій край – моя історія жива» - програма ЦБ ім. О. Пушкіна на 

2017 – 2021рр.; 

 «Європа в моєму регіоні» -  програма ЦБ ім. О. Пушкіна на  2017-

2018рр.; 

 «Я - українець» - цільова комплексна програма бібліотеки-філії 

№8 для юнацтва на 2015-2017рр.; 

 «Академія молодого подружжя» - цільова комплексна програма 

бібліотеки-філії №8 для юнацтва на 2015-2017 рр.; 

 «Надаємо крила» - цільова програма ЦМБД ім. Ю. Гагаріна на 

2014 – 2017рр.; 

 «Вік – життю не завада» -  програма ЦБ ім. О. Пушкіна на 2017-

2021рр.;  

 «Я - громадянин, я - патріот, я - житель свого міста» - цільова 

програма ЦМБД ім. Ю. Гагаріна на 2015 – 2018рр.; 

 «Літо на книжкових островах» -  програма літнього читання  

ЦМБД ім. Ю. Гагаріна (літо 2017 р.) 

Бібліотеки-філії, без перебільшення, стали центрами культурного 

життя для своїх громад. Жодне свято не проходить в селищі 
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Олександрійське та селі Пантаївці без активної участі бібліотекарів і 

читачів бібліотек-філій № 2 та 4.  

Бібліотекарі філії №10, що знаходиться в мікрорайоні Перемога, 

дарують своїм користувачам велику кількість свят, веселощів, 

незвичних для формату бібліотеки заходів, навіть офіційні заходи в ЗНЗ 

№10 та ДНЗ мікрорайону не проходять без участі бібліотекарів, які 

об’єднують громаду спільними флешмобами, народознавчими святами 

та іграми. 

Клуби та гуртки в бібліотеках сприяють творчому розвитку 

особистості, розширенню кругозору користувачів бібліотек, їх 

змістовному дозвіллю.  

В бібліотеках системи працюють 17 читацьких об’єднань та 2 

школи. 

До послуг читачів 12 клубів за інтересами, 2 гуртки, літературно-

музична вітальня, літературно-ігрова студія, Літературний ліцей. 

З червня 2016 року  на базі бібліотеки для юнацтва працює Школа 

для малечі «Англійська з пелюшок», де діти від 1-го, 2-х років мають 

змогу мимовільно та невимушено вивчати англійську мову.  Адже саме 

в ранньому дитинстві усі свідомі і підсвідомі процеси дитини 

активізуються на головному завданні - вивченні мови. Бібліотекар ЮБ 

Ірина Гармаш, викладач школи, подала на конкурс УБА «English Fest у 

бібліотеці»  відео-ролик «Англійська з пелюшок і до…», на жаль, він не 

отримав призового місця, але був відмічений колегами. 

Вища народна школа 

Вища народна школа, яка є і в багатьох бібліотеках області, в 

ОМЦБС створена у 2012 р., успішно  збирає під своїм дахом людей 

поважного віку, які отримують необхідні сьогодні знання, щоб стати 

повноцінними учасниками сучасного життя. 

В 2016-2017 навчальному році - 166 слухачів Вищої народної 

школи навчаються за 8 напрямками: «Англійська мова», «Основи 

комп’ютерної грамотності», «Туристичне краєзнавство», «Декоративно-

прикладне мистецтво», «Поезія рідної землі», «Садівництво, 

городництво», «Лікувальна фізкультура», «Основи пенсійного 

забезпечення». 

Заняття з «Основ комп’ютерної грамотності» проходять у 5 

бібліотеках-філіях (ЦБ, ЦМБД, ЮБ, філіях №№5,10), в яких навчаються 

9 груп по 8 осіб у кожній. 



206 

 

Програма Вищої Народної школи розрахована не тільки на 

навчання слухачів, але й на культурний відпочинок. Протягом всього 

навчального періоду  вони зустрічаються не тільки під час занять, але й 

на святах, вечорах, під час концертно-розважальних програм, які для 

них готують працівники бібліотек. Також, під час виїзних екскурсій, які 

передбачені за програмою напрямку «Туристичне краєзнавство» до 

різних  мальовничих місць Кіровоградської та інших сусідніх областей. 

Соціальне партнерство бібліотек та організацій, закладів 

Протягом багатьох років розвиваються та зміцнюються контакти 

бібліотек ЦБС з громадськими об’єднаннями міста, навчальними 

закладами, установами, з представниками творчих кіл міста та органів 

влади.  

Налагоджено співпрацю з 70-ма організаціями та закладами міста: 

дошкільними навчальними закладами, загальноосвітніми навчальними 

закладами міста, ВНЗ та ПТУ, позашкільними закладами, з різними 

організаціями, у т.ч. громадськими, творчими колективами, 

Кримінально-виконавчою інспекцією, ЗМІ.. 

Проекти на допомогу соціально незахищеним категоріям користувачів 

Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей. 

Відповідно до міської Комплексної програми соціальної підтримки 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам'яті 

загиблих, у бібліотечних закладах міста постійно проводяться 

культурно-мистецькі та інформаційно-просвітницькі заходи для цієї 

категорії.  

Крім цього, бібліотеки надають безкоштовно усі бібліотечні 

послуги членам сімей загиблих учасників АТО та безкоштовно 

навчають комп’ютерній грамотності учасників АТО та членів їх сімей.  

На базі Дитячої бібліотеки, психологами Центру соціальних 

служб для дітей сім’ї та молоді та Благодійного фонду допомоги воїнам 

АТО та їх сім’ям (м. Київ) проводяться тренінги із соціальної та 

психологічної адаптації. Дітей з цих сімей запрошують на благодійні 

ранки та свята. 

Вимушені переселенці з 2014 року стали постійними 

користувачами наших бібліотек. На початок 2017 р. в місті 

зареєстровано 1 600 вимушених переселенців зі Сходу України та 

Криму (з них: 81 дитина, 716 пенсіонерів та 8 студентів ВНЗ).  
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           В Центральній міській бібліотеці для дітей діє Цільова 

комплексна програма «Надаємо крила». Протягом року бібліотекарі 

запрошують цих дітей на різноманітні благодійні заходи з 

обов’язковими атрибутами – подарунками та солодощами. 

В центральній міській бібліотеці ім. О. Пушкіна з вересня 2016 

року  один раз на місяць збирається ініціативна група переселенців, які 

після 3-х засідань об’єднались в ГО «Перемога» та розпочали активну 

діяльність з написання грантових заявок.  

Хочеться згадати Вадима Павленка, переселенця з Донецька, який 

у 2015 році за активної допомоги бібліотекарів ЦБ отримав грант від 

Міжнародного Агентства з міграції.  

У 2016 році бібліотекарі допомогли керівникові Центру розвитку 

молоді «Нове покоління» Валентині Чугуєвець з написанням проекту за 

програмою «КРИМ-SOS».  

З лютого 2017 року щомісячно в ЦБ ім. О. Пушкіна збирається 

ініціативна група переселенців, члени ГО «Перемога» та ГО «Нова 

хвиля», щоб  підготувати  нові грантові заявки.  

Бібліотеки системи і надалі будуть докладати багато зусиль, щоб 

бути привабливими і цікавими для користувачів, йти в ногу з часом, і 

навіть на крок попереду, розширюючи сферу своїх послуг, вдаючись до 

найрізноманітніших заходів, оновлюючи дизайн приміщень; надаючи 

населенню міста як інформаційну підтримку, так і допомогу 

громадянам у вирішенні соціальних проблем.  

 

 

 

Для кого виставки у бібліотеці? 

Світлана Ушакова, 

завідуюча відділом мистецтв  

ОУНБ ім.Д.І. Чижевського 

Відділ мистецтв обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім.Д.Чижевського – це простір для кожного, хто прагне краси і знань. 

Це - місце зустрічі читача з книгою, глядача з витвором мистецтва, 

користувача з інформацією. В усі роки відділ був і залишається 

осередком сучасного мистецького простору для містян, важливою 
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ланкою для згуртування громади і провадження ініціатив, які знаходять 

схвальний відгук від людей. 

Присутністю художніх виставок у бібліотечній діяльності 

сьогодні нікого не здивуєш. Виставки в стінах ОУНБ ім. Д.І. 

Чижевського перестали бути інновацією. Бачимо як ця, ще не так давно 

«не бібліотечна» форма роботи, стала звичним явищем у бібліотечній 

справі. Саме виставка надає бібліотечний стиль книгозбірні, є її 

візитівкою, відображає стиль бібліотеки і потенційні можливості її 

персоналу. Виставка долучає відвідувача до мистецько-культурної 

спадщини, створює умови для розвитку інтелекту та художнього смаку, 

виробляє основи критичного мислення, дає можливість усвідомлення 

себе і оточуючого світу. 

Більше 30-ти років наш відділ займається мистецькою 

виставковою діяльністю – відбирає та створює експозиції з творів 

живописців, скульпторів, графіків, архітекторів, художників 

декоративно-ужиткового мистецтва, фотохудожників, аматорів 

народного мистецтва.  

Виставки завжди мали великий успіх завдяки багаторічній 

співпраці з партнерами відділу мистецтв – Національною спілкою 

художників України, Художньо - промисловими майстернями, 

Картинною галереєю (тепер Обласний художній музей), дитячою 

художньою школою – фахівцями образотворчого мистецтва середньої 

та вищої шкіл Це здатність фахівців до співтворчості, вміння працювати 

в команді, оскільки бібліотекар є експозиціонером, який працює в 

тандемі з художником, створюючи образ експозиції у конкретному 

бібліотечному просторі. Організація виставки – важливий трудомісткий 

процес. Та саме численні виставки сприяли зародженню творчої 

співпраці і близької дружби з художниками – Володимиром Волоховим, 

Федором Лагно, Надією Падурською, Людмилою Кривенко, Ларисою 

Гарбузенко, Ларисою Кулініч.  

Окремим напрямком стали виставки - меморії - експозиції творів 

художників, які пішли з життя дуже рано, не встигнувши здійснити 

задумане – Андрія Ліпатова, Віктора Калинки, Григорія Гнатюка, Юрія 

Ботнара, Віктора Осипенка, Володимира Кир’янова. Працівники відділу 

мистецтв вважають потрібним відновлення цих імен у мистецькому 

просторі краю, аби віддати їм належну шану. 
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Заохочуємо до виставок і молодих художників, серед яких Юрій 

Шаповал та Дмитро Тарасенко. Це - нові імена сучасного 

образотворчого мистецтва, які тільки ідуть до визнання. 

Захоплюючою, вражаючою видається робота книжкових виставок, 

підсилених аттрактивним (приваблюючим) ефектом з виразним 

образним рішенням головної ідеї виставки. Для цього потрібні особливі 

якості фахівця – креативність мислення, творче бачення, естетичний 

смак. Тут, вочевидь, бачимо роботу бібліотекаря – експозиціонера. 

Все більше часу бібліотекарі віддають підготовці та проведенню 

освітніх, просвітницьких тематичних виставок, масових інформаційних 

заходів  та акцій. Важливий процес, що вимагає від бібліотекаря 

навичок координатора, менеджера, досвід фахівця, який повинен знати 

запити та орієнтуватися у арт-маркеті сучасного мистецького простору є  

довиставкова робота. 

Відвідувач бібліотечних виставок завжди має змогу безкоштовно 

отримати послугу бібліотекаря - гіда, бібліотекаря - співрозмовника. 

Екскурсійний супровід бібліотечних виставок є обов’язковим, виставка 

«працює» тільки з компетентним коментарем фахівця у контексті 

сучасних мистецьких течій. 

Проведення художніх виставок привертає увагу активних людей, 

молоді, стимулює посилення контактів бібліотеки з творчими спілками 

та спільнотами, громадськими організаціями міста. Мешканці обласного 

центру сприймають бібліотеку не лише як книгозбірню, а й як центр 

культурного життя міста, проявляють ініціативу щодо представлення 

власних творчих напрацювань. 

Вплив цифрових технологій на сферу виставкової діяльності 

бібліотеки - незаперечний. Прийшов Веб 2.0 - використання розробок, 

які дозволяють створювати співтовариство, здатність створень 

індивідуальних сайтів і персональних зон (особисті файли, зображення, 

відео, блоги).  

Прийшов SKYPE і не забарилися нові форми заходів: онлайн- 

презентації, онлайн-інтерв’ю з авторами творів тощо. Безперечно, 

бібліотечна виставкова діяльність буде постійно змінюватись, завдяки 

використанню нових технічних і комунікативних можливостей. 
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Українсько-польські паралелі в бібліотечному просторі 

 

Наталія Чуприна, 

                                                              бібліотекар відділу обслуговування користувачів 

ОУНБ ім. Д.Чижевського 

  

Соціальне партнерство як необхідний інститут цивільного 

суспільства стало однією з основних функцій обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені Д.І.Чижевського (м.Кропивницький), 

прогресивною формою її взаємодії з користувачами та організаціями. 

Особливо яскраво цей аспект відображається у  співпраці нашого 

закладу з товариствами, об`єднаннями, організаціями, зокрема, у 

взаємодії з польською спільнотою. 

Наразі фонди нашої книгозбірні мають раритетні автентичні 

польські видання. Ця колекція представлена рукописами, стародруками, 

рідкісними книгами XVІІІ - початку ХХ ст., виданими в Польщі, а також 

польською мовою в різних містах Європи. Окрім того, в бібліотеці 

зберігаються видання з приватної бібліотеки польського композитора 

Кароля Шимановського, прижиттєві видання Марії Конопницької, 

Генріха Сенкевича ХІХ та початку ХХ ст., твори історика Тадеуша 

Корзона, литовського історика, який писав польською мовою, Теодора 

Нарбута, альбоми з питань мистецтва та ін. 

Варто сказати, що до історії літературного процесу Центральної 

України увійшла низка відомих польських письменників та літераторів 

польського походження. Одні з них народилися в Херсонській та 

Київській губерніях, інші перебували певний час на території нашої 

області. Серед них - відомий польський поет Адам Міцкевич. Збірка 

його листів зберігається у відділі рідкісних та цінних видань. 

Значна частина публікацій, що надійшли до цього відділу, 

зберігаються ще від часу заснування Єлисаветградської публічної 

бібліотеки з 1899 року. Книги польською мовою були передані та 

подаровані бібліотеці визначними діячами нашого міста та їх 

нащадками. Інші видання потрапили до фондів разом з відомою 

колекцією О.Ільїна в 1994 році. 

Одним із важливих інформаційно-ресурсних центрів бібліотеки є 

Польський культурний центр (ПКЦ), який функціонує з 2010 року. 

Метою його відкриття є ознайомлення громадськості з внутрішньою і 
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зовнішньою політикою Республіки Польща, з її суспільно-політичними 

та соціально-економічними перетвореннями, з історією, економікою, 

життям, культурою й традиціями польського народу. 

Польський культурний центр відразу почав інтенсивно працювати 

завдяки, насамперед, активності поляків-волонтерів Яцека Шиморека та 

Лідії Бонковської, які вели курси з вивчення польської мови, а також 

завдяки допомозі Дольношльонської воєводської бібліотеки ім. Т. 

Мікульського, яка безкоштовно надіслала нашій бібліотеці чудову 

добірку книг польською мовою. 

Курси з вивчення польської мови, які працюють в ПКЦ, щороку 

відвідують близько 100 осіб різного віку. Нинішні заняття спрямовані на 

засвоєння мовних знань усіма бажаючими та особами, які етнічно 

пов`язані з Польщею. Традиційною формою моніторингу рівня 

підготовки охочих оволодіти польською мовою є Польський диктант в 

Україні. 

В Польському культурному центрі проходять також конференції, 

зустрічі, презентації, концертні програми, демонструються художні та 

документальні фільми тощо. 

За роки роботи ПКЦ учасниками заходів стали: настоятель римо-

католицької парафії Святого Духа в Кропивницькому отець Йосип 

Павлюк, засновник та перший голова Об’єднання поляків 

Кіровоградщини «Полонія» Володимир Мощинський, нинішній голова 

Об`єднання поляків Кропивницького Олександр Полячок, вчитель 

польської мови, громадський діяч, ініціатор польсько-української 

взаємодії в галузі культури Збігнев Липинський та ін. 

В рамках роботи Польського культурного центру традиційно 

відбуваються щорічні Травневі зустрічі, які ввібрали в себе 

різноплановий синтез знаменних подій: День Конституції Республіки 

Польща, День матері, беатифікації Іоанна Павла ІІ (Кароля Войтили). 

Програма урочистостей передбачала цікаві розповіді про історію та 

культуру Польщі, про її визначних особистостей. Ліричний настрій 

концертних імпрез створювали витончені поезії, колоритні пісні, 

виконані учнями Кіровоградського облкомплексу (гімназії-інтернату-

школи мистецтв) та НВК «Кіровоградського колегіуму», де також 

успішно вивчається польська мова. 

Значними подіями в житті міста, бібліотеки, польської спільноти в 
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2012 2013рр. стали міжнародні наукові конференціі «Шимановський і 

його мала батьківщина» та “Родина Блюменфельдів: на перехресті 

культур”. В рамках цих заходів проведені презентації видань. Зокрема, 

фахівцям музичного мистецтва, молодіжній аудиторії світ польської 

культури відкрився книгами “Кароль Шимановський. Твори для скрипки 

і фортепіано” та монографією Софії Шимановської “Розповідь про наш 

дім”. В цьому контексті цікавою для гостей заходу стала й виставка-

інсталяція “Єлисаветградська музична родина Блюменфельдів”, 

присвячена 150-річчю відомого композитора, диригента, піаніста та 

педагога, ректора Київської консерваторії Фелікса Блюменфельда. 

Цікавими та знаковими стала й популяризація таких видань: 

- «Поляки на Кіровоградщині» (збірка статей та матеріалів) за участі 

Генерального консула Республіки Польща у м. Києві Гжегожа 

Опалінського. До цієї книги увійшла й стаття бібліотечних фахівців 

Наталії Зеленської та Оксани Ткаченко «Колекція польських видань у 

відділі рідкісних і цінних документів Кіровоградської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського»; 

• книга Сергія Шевченка «Кіровоградщина в українсько-польських 

зв’язках. Ч. 1. Освіта і наука (1820-і – поч. 2000-х років)»; 

• збірка статей «Долі поляків на Кіровоградщині» за участі 

керівника консульського відділу посольства Республіки Польща в 

Україні Едварда Добровольського та консула того ж відділу Дороти 

Дмуховської; 

• тритомна монографія Терези Хилінської «Кароль Шимановський 

та його епоха» (Краків, 2008). Починаючи з кінця 1950-х років, авторка 

книги проводила грунтовну роботу з віднайдення, систематизації та 

видання кореспонденції і літературної спадщини Кароля 

Шимановського. Значну фактографічну допомогу їй надали члени 

Об`єднання поляків Кіровоградщини “Полонія”. Цікаво, що творчість 

К.Шимановського привертає увагу музикознавців не лише своєю 

різнобарвною стилістикою, вишукано-інтелектуальним шармом, 

витонченим емоційним наповненням, але, зокрема, й тим фактом, що 

ледь не половина всіх його творів була написана в Україні. 

Важливою сторінкою співпраці бібліотеки з польською 

спільнотою стала презентація 2014 року програми вищої та середньої 

освіти в Польщі “Освіта в Польщі. Чому і навіщо?” за участі 
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представників Агенства “Погляд-NEXT”. Особливу зацікавленість серед 

присутніх викликала лекція президента міжнародної Освітньої 

Програми EVROSTUDENT (м. Краків) Дениса Мінакова. 

Такі традиційні сходини учасники ПКЦ з успіхом проводили і в 

наступному, 2015 році. Особливого резонансу серед відвідувачів 

польського культурного центру в цей час набувають літературно-

музичні вечори в рамках фестивалю польської культури, презентації 

книжкових виставок (зокрема, “Європа в портретах та досягненнях: 

Польща”; “На шляху до свободи: боротьба за незалежність”), 

всеукраїнські диктанти з польської мови. 

Надзвичайно динамічно протікало життя в Польському 

культурному центрі й у 2016-му році. Саме тоді бібліотека спільно з 

управлінням освіти міста Кропивницький та “Полонії” успішно 

започаткувала й провела серед слухачів курсів з вивчення польської 

мови конкурс читців польської поезії мовою оригіналу. 

В польському культурному центрі відбуваються й інші 

інформаційно-промоційні заходи, як, наприклад, зустріч “Подорожуючи 

Польщею”. Вона  проведена для слухачів курсів польської мови навесні 

2017 року. За допомогою презентацій гості заходу з цікавістю 

мандрували по країні, розповідаючи про культуру й традиції Республіки 

Польща, віртуально відвідуючи її міста та старовинні замки, 

спілкуючись виключно польською мовою. Показ відеофрагментів 

супроводжувався жвавими розповідями, презентацією книжкової 

експозиції, присвяченій темі зустрічі. Атмосферу дружньої розмови 

оздоблювала художня палітра польських пісень і віршів у виконанні 

хорового колективу “Полонії” під керівництвом О.Полячка. 

З яскравим і колоритним забарвленням проходять й інші спільні 

заходи бібліотеки і «Полонії». Слід сказати, що наші партнери 

володіють багатогранним талантом при виконанні українських 

щедрівок, російських колядок, польських національних піснеспівів. Їхнє 

поліетнічне мистецтво завжди заворожує гостей культурних програм не 

лише на новорічно-різдвяних святкових шоу-марафонах, організованих 

бібліотекою, але й на камерних концертах, творчих зустрічах: “Щедрий 

вечір у бібліотеці Чижевського”, “Українські вечорниці”, “Маланки” та 

інші свята. 

Велику популярність серед мешканців міста завойовують Музичні 
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фестивалі імені Кароля Шимановського, які щороку традиційно 

проводить бібліотека спільно з музеєм музичної культури ім. Кароля 

Шимановського та низкою інших культурно-освітніх закладів. У відділі 

мистецтв бібліотеки часто проходять концерти, на яких звучать твори 

польських композиторів Ф.Шопена, С.Монюшки, К.Шимановського. 

Поглибленому і всебічному розкриттю інформації про Польщу 

сприяють і книжкові виставки-інсталяції, відкриті перегляди літератури. 

До таких належать експозиції “Найславетніший поляк” (до 270-річчя з 

дня народження Тадеуша Костюшка); “Відродження польської держави” 

(до Дня незалежності Республіки Польщі); “Україна - Польща: спільна 

історія і культурні зв`язки”; “Урядовий закон Польщі” (до Дня 

Конституції Республіки Польща) тощо. Цікавою формою популяризації 

художньої польської літератури й мистецтва є літературні композиції, 

інсталяції, присвячені ювілеям Станіслава Лема (“Планета по імені 

Лем”), Елізи Ожешко (“Гуманістична творчість Елізи Ожешко”), Генріха 

Сенкевича (“Світло і тіні Генріха Сенкевича”) та ін. 

Отож, літературними виставками польських письменників, 

проведенням різноманітних масових заходів, переглядами художніх і 

документальних фільмів відзначаються знаменні й пам`ятні дати 

дружньої для України держави. Завдяки співпраці з міжнародним 

фестивалем документального кіно про права людини Docudays UA, і 

відкритому Docuклубу, клубу документального кіно про права людини, 

слухачі курсів з вивчення польської мови з цікавістю переглянули й 

обговорили фільм “Щоденник подорожей”. 

Значного резонансу серед відвідувачів кіноклубу «Екран», який 

працює в бібліотеці понад 30 років, набули польські фільми мовою 

оригіналу «Земля обітована», «Катинь», «Л.Валенса. Людина з надії» 

Анджея Вайди та ін. 

Отже, соціальне партнерство бібліотеки сприяє популяризації 

 культури і традицій польської громади міста й області, підвищенню 

статусу бібліотеки як культурно-інформаційної установи, завдяки чому 

створюється позитивний суспільний мікроклімат у регіоні, зростає 

популярність бібліотеки серед громади. 
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Проектна діяльність – в організації  бібліотечних сервісів 

Надія Чуянова,  

директор Олександрійської  

районної ЦБС 

 

Життя не стоїть на місці. Те, що сьогодні є інновацією, завтра 

вже стане практикою, або взагалі, - вчорашнім днем. Щоб йти в ногу з 

часом, його треба випереджати! У сучасному інформаційному 

суспільстві проектна діяльність допомагає бібліотекам шляхом 

оволодіння технологіями проектного менеджменту розвивати і 

впроваджувати перетворення та вдосконалення бібліотечної роботи, 

сприяти інноваційному розвитку бібліотеки, досягти максимального 

задоволення сучасних інформаційних потреб користувачів. 

Модернізація бібліотеки шляхом покращення її матеріального 

стану, впровадження у практику обслуговування користувачів сучасних 

інформаційних технологій, формування бібліотеки відкритого доступу 

не тільки підвищить ефективність збереження та використання 

інформаційно-бібліотечних ресурсів, а й значно вплине на престиж, 

привабливість бібліотеки та університету загалом.  

Отже, участь у проектній діяльності, вміння презентувати 

бібліотеку, бажання заявити про себе та свій заклад - мотивація до 

подальшої проектної діяльності. Оволодіння принципами, функціями, 

технологіями проектного менеджменту є однією із запорук прискорення 

перетворень у бібліотеках, їх розвитку та інтеграції у світовий 

інформаційний простір. 

 Щоб бути центром тяжіння для читацької аудиторії та місцевої 

громади, Олександрійська районна  бібліотечна система знаходиться у 

постійному пошуку нових ідей та рішень. 

Актуальною на сьогоднішній день є проектна діяльність 

бібліотек, що стимулює фахівців шукати нетрадиційний підхід до 

створення якісно нових послуг, які б сприяли  задоволенню постійно 

зростаючих потреб сучасних користувачів. Можна з упевненістю 

стверджувати, що проектна діяльність сприяє розвитку бібліотечних 

сервісів. 

Стартом у даному напрямку була участь у проекті  «Протидія 

торгівлі людьми» за підтримки Міжнародної організації з міграції 

(МОМ) (2006 рік). 



216 

 

  Проте, більше можливостей ми отримали, ставши учасником 

Програми «Бібліоміст». Цей проект став тригером активної проектної 

діяльності. Це 15 сучасно обладнаних робочих місць з доступом до 

мережі Інтернет, WiFi – зона, послуги ксерокопіювання та сканування. 

Участь у проектах Програми «Бібліоміст» дала можливість покращити 

бібліотечне обслуговування, впровадити нові послуги, що 

задовольняють потреби місцевої громади та підвищити професійний 

рівень бібліотечного фахівця. 

Сьогодні сукупність інформаційних потоків навколо кожної 

людини настільки велика, різноманітна і розгалужена, що вимагає від 

неї не тільки знання законів інформаційного середовища, а й уміння 

орієнтуватися в них. Тому роль бібліотеки у формуванні інформаційної 

культури  користувачів є неоціненною. 

 Розуміючи надзвичайну можливість цієї проблеми, наша 

бібліотечна система з натхненням взяла участь у проекті «Програма 

медіаграмотності для громадян», який  виконувався  за підтримки 

Міністерства закордонних справ та міжнародної торгівлі Канади 

(DFATD Canada), у партнерстві трьох організацій: Академія української 

преси, IREX та StopFake. Метою проекту є посилення стійкості 

громадян перед дестабілізуючою силою впливу неправдивої інформації.  

В ході проекту для студентів Олександрійського аграрного 

технікуму Білоцерківського аграрного університету, Олександрійського 

училища культури, для бібліотечних працівників району були проведені 

одноденні тренінги з медіа грамотності «Не потони в інформаційному 

дощі». Учасники тренінгу на прикладах відео та навчального матеріалу, 

показу презентацій отримали базові знання у сфері медіа, аналізували 

свій медіа - простір, навчалися свідоміше підходити до питань медіа 

споживання, на прикладах виявляли пропаганду, фейки та маніпуляції в 

медіа, а також ознайомилися з практичними маркерами та 

інструментами, які будуть їм допомагати в цьому, розвивали навички 

критичного мислення та аналізу інформації, що надходить з різних 

видів медіа, дізналися про механізм і наслідки використання 

стереотипів і мови ненависті в медіа. 

На сьогодні тема прав людини є дуже актуальною, адже щодня у 

різних куточках України права громадян навмисно чи мимоволі 

порушуються. Не дивлячись на те, що створено безліч організацій для 
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захисту прав людей, захиститися від порушень все ж неможливо, проте 

можна значно зменшити їх кількість. 

У 2015 році Олександрійська центральна районна бібліотека ім. 

Д.І.Чижевського пройшла конкурсний відбір у проекті «Кампанія за 

права людини в Україні з використанням інструментів Міжнародного 

фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA» 

Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини 

Docudays UA та програми «Бібліоміст». В результаті  при бібліотеці 

було створено кіноклуб Docudays UA «Ракурс». Головна мета діяльності 

цього клубу – сприяти активізації діалогу про права людини в 

українському суспільстві шляхом медіа-інструментів та підвищення 

рівня поінформованості громадян України в галузі прав людини. 

Кінопокази проводяться 1 раз на 2 місяці для учнівської та студентської 

молоді. Після перегляду фільмів проходять обговорення порушених 

тем, панельні дискусії, диспути, тощо. 

Тож, відкриття кіноклубів Docudays UA на базі бібліотек – це 

чудова можливість додати ще одну сучасну послугу та залучити більше 

користувачів до бібліотек. Це посилює роль сучасної бібліотеки як 

центру громади.    

 Справжньої демократії у суспільстві не буде до тих пір, доки 

жінки та чоловіки не матимуть рівного представництва та рівної 

відповідальності у прийнятті державних рішень. 

Проект Олександрійського гендерного інформаційного центру 

«Активна жінка - успішна громада» тривав шість місяців, з вересня 2015 

року по лютий 2016 року. Мета проекту -  мотивувати жінок-активістів 

усвідомити, що головні рішення в облаштуванні їхнього життя 

приймаються на місцевому рівні. 

В населених пунктах Олександрійщини: Нова Прага, 

Олександрівка, Добронадіївка, Червона Кам’янка було створено 

«Центри громадських ініціатив» на базі бібліотек-філій вищезгаданих 

сіл. Близько 65-ти жінок в центрах під час психологічних, 

інформаційних тренінгів, консультативно - інформаційних годин 

опанували методики розвитку лідерських якостей, міжособистісного 

спілкування, адвокаційної діяльності та електронного урядування в 

територіальних громадах. 

Головним індикатором успішності проекту для нас стало те, що 

новостворені «Центри громадської ініціативи» показали перші реальні 
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результати. Під час  ярмарку ідей «Від ідеї – до результату», було 

презентовано цікаві, креативні,  громадські ініціативи від активних 

жінок сіл Добронадіївка, Червона Кам’янка, Олександрівка, селища 

Нова Прага. 

 Спричинене російською збройною агресією явище вимушених 

внутрішніх міграційних процесів призвело до того, що, виїжджаючи з 

території проведення антитерористичної операції та анексованої 

території Криму у пошуках безпечного перебування, найбільше 

страждає найуразливіша категорія населення – діти. 

Метою  проекту «Територія «Support life» було сприяння 

соціальній адаптації дітей внутрішньо переміщених осіб з Криму, 

Донецької та Луганської областей, які зараз проживають в селах 

Головківці, Войнівці, Березівці, селищах Приютівка, Нова Прага. 

Результатом проекту стало успішне функціонування Територій 

«Support life» в бібліотеках Олександрійщини. Діти та підлітки 

Олександрійського району отримали простір для вільного спілкування з 

однолітками, розвитку й вдосконалення своїх творчих та 

інтелектуальних здібностей; навчилися ефективно будувати соціальні 

контакти та здорові стосунки, продуктивно організовувати своє 

дозвілля.  

Правові потреби у віддалених громадах у більшості випадків 

залишаються незадоволеними, і питання рівного доступу до правосуддя 

залишається відкритим. 

Проект «Сільським громадам – належний рівень правової 

допомоги»  

в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських 

ініціатив» за фінансової підтримки Європейського Союзу мав на меті 

створення системи доступної та безоплатної правової допомоги 

найбільш незахищеним і соціально-вразливим категоріям населення, 

підвищення рівня обізнаності населення щодо прав на отримання 

безоплатної правової допомоги. забезпечення більшої відкритості 

діяльності органів влади й інших розпорядників публічної інформації. 

Партнером в реалізації проекту виступає громадська організація 

«Спілка угорських бібліотекарів Закарпаття». Наразі проект 

продовжується в Олександрійській центральній районній бібліотеці ім. 

Д.І.Чижевського та трьох бібліотеках-філіях Олександрійського району, 

відповідно до угоди про спільну діяльність. 
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Інвалідів у нашому суспільстві сприймають по-різному: одні до 

них абсолютно байдужі, інші жалісливі, треті, їх менше, активно 

допомагають їм.  

Проект «Сенсорна кімната - світ розвитку особливих дітей» мав 

на меті забезпечити надання реабілітаційних послуг дітям 

Олександрійського району, які мають інвалідність, затримку психічного 

розвитку, опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі, 

діти, які мають статус внутрішньо - переміщеної особи та діти учасників 

АТО, шляхом створення сенсорної кімнати при Олександрійській 

центральній районній бібліотеці ім. Д.І.Чижевського 

Проектна діяльність нашої бібліотечної системи сприяє 

впровадженню інноваційних бібліотечних сервісів, які спрямовані на 

інформаційне забезпечення місцевої громади, популяризацію 

просвітницьких та культурно-освітніх знань для населення. Зокрема, це 

безкоштовний доступ до Інтернет – ресурсів, групове та індивідуальне 

навчання користувачів роботі на ПК (зокрема, пенсіонерів, молодь, 

людей з обмеженими фізичними можливостями),безкоштовні он-лайн 

консультації спеціалістів, електронна розсилка документів, 

виготовлення інформаційної продукції, організація заходів, що 

відповідають потребам місцевої громади, діяльність інформаційного 

бібліотечного центру та ін. На базі бібліотеки створено Пункт доступу 

громадян (ПДГ) до офіційної інформації органів влади, що допомагає 

користувачам ознайомитися з місцевою та урядовою офіційною 

інформацією. 

Користуються популярністю е-послуги. Громадяни активно 

використовують можливість замовлення та придбання квитків на всі 

види транспорту. Бібліотека пропонує і он-лайн спілкування за 

допомогою програми Skype. 

Діалогу бібліотекарів з користувачами сприяють і блоги. Це - 

ресурси з корисною та цікавою інформацією.  

Підтримка комунікативних зв’язків «користувач – бібліотека» 

відбувається через соціальні мережі . Аудиторії цих сайтів достатньо 

чисельні, а це дозволяє налагодити діалог з реальними користувачами 

бібліотек та залучати потенційних. Соцмережі використовуються 

книгозбірнями для популяризації ресурсів і послуг, приверненню уваги 

громади до бібліотеки. 
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Як показує досвід нашої бібліотечної системи, проекти 

дозволяють створювати та освоювати нові інформаційно-бібліотечні 

технології, найбільш ефективно використовувати бібліотечні ресурси, 

активно взаємодіяти з зацікавленими партнерами. В результаті проекти 

перетворюються в фактор, який зумовлює успіх і розширення 

бібліотечної діяльності. 

 Тож, як бачимо, палітра бібліотечного життя багата і 

різноманітна. Використовуючи всі наявні інформаційні 

можливості,працівники намагаються створити ту неповторну 

бібліотечну ауру, кольорову гаму якої складають і цікава книга, і 

новітні технології, і привітні посмішки бібліотекарів. 

Під час радикальних змін найбільш адекватним механізмом 

управління стає проектна діяльність, яка є визначальною 

характеристикою організації роботи в бібліотечних закладах, що 

вимагає постійних інновацій, ініціативи, управлінських рішень. Саме 

проектний менеджмент, або управління проектами, на думку більшості 

фахівців, стає важливою й актуальною сферою діяльності, що дозволяє 

бібліотекам розвиватися. 

Бібліотеки об’єднують людей та ідеї у світі, в якому знання є 

силою та роблять усіх сильнішими!!! 

 

 

 

Формування нового світогляду громадян з питань 

енергоефективності та енергозбереження 

Ніна Шмакова, 

завідуюча відділом  

нових інформаційних технологій 

Світловодської ЦМБ 

 

Виховання дбайливого ставлення молодого покоління до використання 

енергоресурсів та привернення уваги до проблеми енергозалежності 

України. 

      Один з напрямків роботи, за яким працює відділ нових 

інформаційних технологій Світловодської централізованої міської 

бібліотечної системи, проводиться згідно з програмою “Бібліоміст” та 
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проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа", яка має на меті 

підвищення енергетичної безпеки нашої держави. 

       Людство дедалі більше усвідомлює необхідність перетворення 

свого життя на здорове й безпечне. Нагальною потребою ХХІ століття є 

формування такого способу життя, який став би основою 

довготривалого та ощадливого розвитку. 

       Для цього необхідне усвідомлення всіма членами суспільства 

глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем 

навколишнього середовища.  Завдання, яке ставимо ми  як працівники 

бібліотеки -  це формування у своїй свідомості та у свідомості 

користувачів стійкі енергозберігаючі звички у повсякденному житті.  

       Кожному члену суспільства необхідно володіти інформацією про 

енергозбереження та енергоефективність. Для розуміння цих основних 

понять та отримання досвіду з енергозберігаючої діяльності були 

розроблені методики  проведення тренінгів для різних категорій 

користувачів бібліотек: для старшокласників, дітей молодшого 

шкільного віку та пенсіонерів. 

       Для молодших школярів методика проведення тренінгу створена на 

основі освітньої програми для стійкого розвитку, яка є інноваційним 

навчанням, спрямованим на виховання свідомих членів суспільства, 

формування розуміння взаємозв'язку і взаємозалежності людини і 

природи. 

        У першому блоці тренінгу, мотиваційно-організаційному, 

відбувається введення в тему для формування в учасників стійкої 

мотивації до активної роботи та кращого засвоєння наданої інформації 

за допомогою ознайомлення з причинами вивчення теми та 

обґрунтування її важливості. (Використання електронної презентації з 

яскравими спец-ефектами,  відеосюжету про стан навколишнього 

середовища,  інтерв'ю з учасниками). Діти разом з тренером 

розглядають тему про цінність природи для життя людини, основні 

ресурси, їх обмеженість і не відтворюваність. 

       У другому блоці, «Ознайомлення з проблемою у довкіллі», діти 

розглядають екологічні проблеми рідного краю та причини їх 

виникнення, досліджують власні звички і стиль життя; опрацьовують в 

групах шляхи розв'язання поставленої проблеми (пізнання дійсності та 

обмін соціальним досвідом); здійснюють вибір дії щодо власного 

способу життя.  
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      Використовуються такі інтерактивні методи навчання як робота 

учнів у малих групах, парах, уявний мікрофон, обговорення у 

загальному колі. 

       В третьому блоці, «Виготовлення творчих проектів «Рослини - 

зелені друзі», «Вода - джерело життя», «Вчимося бути дбайливими 

господарями», «Збережемо обличчю планети посмішку» проводиться 

підсумкова робота дітей та створення екологічного проекту. Учні 

об'єднуються в групи для виготовлення творчого продукту з метою 

популяризації екологічно доцільних свідомих звичок і стилю життя. 

       В малих групах учасники працюють над роздумами про свій внесок 

у справу збереження ресурсів планети, визначають бажані зміни у стилі 

свого життя та планують подальші дії. 

       Наприкінці тренінгу кожна команда спільно захищає свій проект,  

висловлюється власна позиція щодо дбайливого ставлення до природ-

них ресурсів. 

       Для отримання зворотнього зв’язку від учасників тренінгу, 

пропонується кожному з них по колу назвати три речі: що нового я 

дізнався; що навчився робити; про що хотів би розповісти друзям. 

      Для старшокласників методика має на меті надати знання з теми 

енергозбереження та сприяти створенню нового менталітету - 

відповідального енергоощадливого громадянина. 

       Протягом тренінгу тема енергозбереження розкривається на 

матеріалі як різних країн, так і місцевому, опрацьовується учасниками 

на практиці (виконання практичних завдань та проектів), обов'язково 

обговорюється в малій групі та всіма учасниками спільно. Робота над 

виконанням завдань пов'язана з прийняттям кожним учасником тренінгу 

самостійного рішення щодо власного способу життя. 

      Основні принципи проведення тренінгу ґрунтуються на створенні 

умов, необхідних для формування в учасників тренінгу впевненості у 

власних силах і можливостях та відповідальності за результати своїх 

дій; прийнятті рішень щодо власного стилю життя і їх виконання; 

забезпечення психологічного комфорту через доступність змісту 

надання  знань з теми тренінгу (за принципом вибору кожним 

учасником тих кроків, які він хоче і може здійснити);  створенні 

умов для появи в учасників ентузіазму і почуття задоволення від 

групової роботи, що досягається завдяки постійному позитивному 

зворотному зв'язку з тренером. 
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        Після теоретичного інформаційного матеріалу, представленого на 

великому екрані, за допомогою яскравої та ефектної електронної 

презентації проводиться обговорення в широкому колі. Практичний 

блок розрахований на виконання практичних завдань в групах: 

«експерти» використовують отримані знання 1-го блоку та надають  

експертну оцінку будівлі власної школи з переліком недоліків стосовно 

енергозбереження; «професіонали» використовують принципи 

енергозбереження, розробляють план дій з виконання робіт щодо 

створення умов  для енергоефективності будівлі школи; «представники 

місцевої влади» використовують принципи енергозбереження та 

створюють проект реконструкції житлових та інших будівель міста на 

відповідність енергоефективності. 

        Тренер під час виконання практичної роботи в групах допомагає 

учасникам у формулюванні їх намірів, ставить додаткові запитання, 

надає зворотній зв’язок. Але головними складовими елементами 

методики проведення тренінгу є самонавчання учасників через 

діяльність, прийняття ними самостійних рішень в заданій ситуації. 

      Розуміння основних понять енергоефективності та 

енергозбереження, досвід діяльності, отриманий учасниками, є 

важливим елементом підготовки їх до життя в сучасному суспільстві. 

      Активна робота старшокласників під час тренінгу викликає зміну їх 

ставлення до використання енергоресурсів, а отже, і зміну цінностей. 

Очікуваним результатом чого  є поступова зміна моделей поведінки 

всіх, хто брав участь у тренінгу. 

      Для пенсіонерів тренінг розроблений з метою надання інформації 

про те, як зробити свій власний будинок енергоефективним та які саме 

заходи необхідно провести у своїх будинках, щоб використовувати 

менше кількості енергії при підвищенні рівня їх комфортності. 

      Для цього дорослі учасники тренінгу проводять експертний аналіз 

приміщень, в яких проживають та розглядають покроковий підхід до 

вирішення проблем енергозбереження.  

      «Як заощаджувати більше, а платити менше»? На таку тему 

проводиться обговорення з обміном досвідом учасників та простими й 

одночасно корисними порадами тренера.  

      Наприкінці заходу всім пропонується анкетування «Мій стиль 

життя». Тема анкетування поєднала в собі екологічний, економічний і 

соціальний аспекти стилю життя + дії в сім’ї для того, щоб кожен 
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учасник міг провести самодослідження власного стилю  життя і 

господарювання своєї родини та прийняв рішення про те, які дії в 

напрямі енергозбереження буде запроваджувати найближчим часом і в 

майбутньому. 

      Участь у тренінгу сприяє розвитку таких ключових компетентностей 

як громадянська - здатність критично мислити, використовувати моделі 

поведінки, які задовольняють спільні інтереси особистості та громади; 

соціальна - здатність уважно слухати інших, ефективно спілкуватись і 

співпрацювати в малій групі; уміння вчитися - здатність думати, 

порівнювати, проводити нескладні самостійні дослідження щодо 

використання ресурсів та їх збереження у сім'ї, місті; загальнокультурна 

-  здатності застосовувати самовиховання, зорієнтоване на систему 

загальнолюдських цінностей, для реалізації моделей екологічно 

доцільної та ресурсозберігаючої поведінки та розв'язувати доступні і 

соціально значущі практичні проблеми, пов'язані з екологічними 

проблемами довкілля та суспільного життя. 
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СТОРІНКА ФАХІВЦЯ 

 

 

Сучасні форми і методи залучення до читання та бібліотеки 

( З досвіду роботи бібліотек України) 

Любов Дубина, 

головний бібліотекар 

науково-методичного відділу 

                                                                                                    ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Концепція роботи сучасної бібліотеки – це створення в бібліотеці 

«третього місця, тобто місця, де можна спілкуватися з цікавими 

людьми, місце, куди хочеться прийти, де людині завжди будуть раді. 

Бібліотека  сьогодні – не лише установа, яка видає книжки, а центр 

громади, де  можна отримати різні послуги, навіть ті, на які люди не 

очікують. 

Публічним бібліотекам потрібно відповідати вимогам часу і 

потребам громади. Головне завдання публічних бібліотек - бути 

корисними і цікавими місцевому населенню. Робота з місцевою 

громадою майже завжди пов’язана з краєзнавством. Традиційні форми 

краєзнавчої роботи публічних бібліотек під впливом часу повинні 

змінюватися, ставати більш яскравими і ефективними, наближеними до 

жителів і завжди проводитися за їх участю. Краєзнавча робота бібліотек 

завжди пов’язана з визначними особистостями краю.  

Так, у Сумах бібліотека організувала Родинне свято «Золото 

нашого міста»  - де вшановували кращих сімейних пар, які прожили у 

шлюбі понад 50 років та зробили свій вклад у розвиток міста. Адже 

історія міста - це історія людей, що його будували та збагачували. 

Бібліотекарі допомагали написати та оформити історії сімей, особливо 

людям поважного віку,  зафіксувати спогади про історію міста.  

Запорізька ЦБС провела захід  «Рід, родина - життєвий скарб 

людини», розрахований на популяризацію зразкових родин Запоріжжя 

та підкреслення ролі родини. 

 А от бібліотека-філія №23 Херсонської ЦБС реалізувала 

пошуково-дослідницький проект «Відомі українські родини».  

Сьогодні книгозбірні виконують музейну функцію, тобто в 

арсенал сучасного бібліотечного краєзнавства входить пошук 

старовинних обрядів, напівзабутих звичаїв усної народної творчості, 



226 

 

предметів народного побуту. Так з’являються музейні, етнографічні 

куточки, міні-музеї, музейні кімнати історії села, навіть інноваційні 

типи бібліотек, а це - бібліотеки-музеї, які демонструють свою 

несхожість та унікальність. 

Бібліотеки організовують виставки, що дозволяють користувачам 

бути активними учасниками: виставка-кросворд «Любіть своє місто», 

виставка-пошук «Колесо історії», виставка-гербарій «Цілющі трави 

рідного краю», виставка-подорож «У похід по рідному краю», виставка-

фантазія «Час натхнення, творчості пора», виставка-знайомство 

«Херсонська зіркова галерея в інтер’єрі світу», виставка-вшанування 

«Культурне дерево світу з херсонським корінням», фотовиставка 

«Квітни, мій краю!». 

Новацією бібліотекарів стає біблотечно-краєзнавчий туризм, а 

саме: розробка туристських маршрутів рідним містом, їх популяризація 

з використанням новітніх технологій, Інтернету, мультимедійного 

обладнання. Бібліотекарі  допомагають громадським краєзнавчим 

об’єднанням у розробці нових маршрутів, забезпечують інформаційну 

підтримку.  

Розробка маршрутів може бути в екологічному, історичному, 

меморіально-мистецькому спектрі. Крім цього, розробляють цікаві 

маршрути визначними місцями рідного міста, вулицями, парками як 

реально, так і віртуально. Віртуальні екскурсії можуть бути  з реальним 

гідом. Основу віртуально - краєзнавчої екскурсії можуть складати 

презентації, наповнені фотографіями різних років, усні коментарі до 

них. 

Як бібліотеки використовують регіональні заходи для 

популяризації літератури? Наприклад, працівники Ніжинської міської 

бібліотеки, що на Херсонщині, під час одного із щорічних Покровських 

ярмарків розгорнули експозицію «Бібліотечно-огірковий стратегічний 

продзапас», присвячену ніжинському огірку. Гостям ярмарку 

пропонували книги рецептів консервування та квашення огірків, 

літературу про народні медичні та косметичні засоби, до складу яких 

входить огірок. Любителям смачних страв пропонували варення з 

огірків, салати та мариновані огірочки з різних рецептів. 

Яким чином залучати громаду до читання та до бібліотеки? 

Сьогодні досить популярний серед бібліотек досвід, коли  відома 

особа читає вголос книгу для дітей чи дорослих -  «Зірка читає казку» 

або «Зірка читає книгу». Таке читання можна супроводжувати 
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елементами театралізації, відео та музичними уривками, презентаціями, 

книжковими виставками, іграми, загадками, вікторинами. 

Театралізована подача матеріалу дозволяє глибше розкрити зміст твору 

та більш емоційно його сприймати. 

Крім цього можна читати вголос за ролями п’єси, наприклад, 

Вільяма Шекспіра.  

Відвідувачі активно користуються в бібліотеці Wi-Fi. Його пароль 

можна використати для розробки квесту. Для цього необхідно 

закодувати доступний пароль до Wi-Fi, а дізнатися новий можна на 

виставці-квест «Wi-Fi мовою класиків», присвячену ювілярам - 

класикам: І.Франку, М.Гоголю (дата спалення другого тому «Мертвих 

душ») і т.д. Виставка-квест включає в себе інтерактивні, ігрові моменти 

та роботу з книгою. На таких виставках важлива індивідуальна робота 

бібліотекаря з кожним читачем. На виставці можна представити 

маловідомі факти про ювіляра. Кодом до Wi-Fi може стати важлива дата 

з життя ювіляра. 

Стають популярними серед користувачів  заходи клубного 

характеру, пов’язані з читанням: 

- щотижневі книжкові посиденьки з читанням вголос для дорослих 

«ПроЧитання»; 

- щомісячні зустрічі з переказами нехудожньої літератури. 

«ПроЧитання» - це визначена тема чергових посиденьок з  добіркою 

книг. Учасники за чаюванням читають одне одному вголос невеликі 

уривки з книг (5-7 сторінок), це можуть бути власні книги. Читання 

виключно за бажанням, артистизм і виразність – у кого як вийде. Теми 

зустрічей придумують самі учасники. Це може бути окремий жанр 

(детектив), тематика сюжету ( про любов, мандрування та ін.), 

художники, науковці в літературі, література певної країни. 

Зустрічі з переказами нехудожньої літератури - на кожній зустрічі 

звучить три перекази по 20 хв. та 10 хв. на питання з невеликими 

обговореннями кожного. Переказуються будь-які нехудожні книги. 

Завдяки короткій розповіді можна зацікавиться тим, що раніше було 

нецікавим або незрозумілим та зрозуміти, чи варто витрачати час на 

читання цілої книги. Переказують зміст як професіонали, так і 

дилетанти, досвідчені розповідачі та новачки.  

Чоловіки – це пасивна категорія у плані читання. Як їх залучати до 

цього процесу? Для чоловіків доцільно організувати виставку 

літератури «Книги для успішних чоловіків». Необхідно виставити не 
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тільки кращі художні твори, але й літературу для починаючих власний 

бізнес, на допомогу рибалкам і домашнім майстрам, про те, як стати 

хорошим батьком.  

До чоловічих свят можна створити відео - колаж «Видатні чоловіки 

в портретах великих художників». 

На сайті бібліотеки - створити рубрику «Книги для справжніх 

чоловіків», де розмістити книги, які будуть принадою (спокусою), щоб 

залучити чоловіків до читання. 

В соціальних мережах «Вконтакті» - створити групу для 

обговорення книг, молодіжних проблем. 

При комплектуванні бібліотеки новими книгами в прайсах 

видавництв обирати книги, які можуть сподобатися молодим чоловікам. 

Можна організувати фестиваль читацької активності «Золотий 

формуляр» та провести його в День бібліотек. Потрібно виробити умови 

для номінантів: у формулярі повинно нараховуватися не менше 40-50 

книг, а сам читач бути активним учасником бібліотечного життя.  

Конкурс читання проводиться протягом року.  

Номінації  фестивалю - «Золотий формуляр» - чоловіка, жінки, юнака 

або підлітка, дитини.  

В процесі підготовки фестивалю організатори шукають нових 

цікавих людей як в номінації, так і для нагородження. Фестиваль – це 

можливість розповісти не тільки про кращих читачів, а й про успішних 

людей, які досягли успіху завдяки книгам. Девіз фестивалю – «Читання 

– шлях до успіху!». 

Працівники  бібліотеки імені І. Багряного, що у місті Києві, 

започаткували нову форму роботи - «Читацькі збори» - це зустрічі 

колишніх читачів і активних читачів-ветеранів. 

 Бібліотека може організовувати промоакції для залучення нових 

користувачів. 

Промоакція – рекламний інструмент, який дозволяє голосно 

заявити про бібліотеку, тобто вступити в безпосередній контакт з 

користувачем. 

Алгоритм проведення таких акцій: 

- розробка теми майбутньої акції; 

- вивчення тематичного матеріалу; 

- залучення до роботи партнерів та друзів бібліотеки; 

- реклама акції; 

- оформлення роздаткових рекламних матеріалів; 
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- формування подарунків; 

- проведення акції. 

Постійно діюча акція солідарності «Читацький квиток до вимоги»: 

постійний користувач бібліотеки оплачує читацький квиток, але не 

забирає його. Проплачений квиток розміщується в резерві і чекає 

майбутнього користувача. Його власником стає відвідувач, який з 

певних причин не може його оплатити сам.  

Можна виділити один день в бібліотеці, коли постійно будуть 

проходити незвичні заходи, наприклад АРТ середа «Паперова 

вечоринка». В цей день усі бажаючі мають можливість виготовити 

власними руками різні вироби з паперу і залучити до цього місцевих 

умільців. Сам бібліотекар може організувати майстер-клас з палітурної 

справи, показати, як продовжити життя книги. 

Останнім часом бібліотеки пов’язують свої заходи з 

міжнародними святами та подіями.  

16 листопада відзначається Міжнародний день толерантності. 

УБА розробила методичні рекомендації щодо відзначення його 

бібліотеками. Матеріал розміщений на сайті УБА за посиланням: 

http://ula.org.ua/ua/news/3542-metodychni-rekomendatsii-do-vidznachennia-

mizhnarodnoho-dnia-tolerantnosti-u-bibliotekakh 

  Закарпатська ОУНБ провела тематичні танцювальні вечори до 

Міжнародного дня танців. На них відвідувачі побачили різні види 

танцю, а також спробували свої сили у різноманітних майстер-класах, 

які давали хореографи: рок-н-рол, танго, сальса, і, навіть, танець 

живота. 

За статистикою лівші складають 5-15% від усього людства.13 

серпня відзначається Всесвітній день лівші (шульги). До цього свята 

можна організувати виставку «Геніальні лівші». Лівші можуть 

безкоштовно записатись до бібліотеки і отримати привітання та 

подарунки. 

До Всесвітнього дня шоколаду (липень) - акція «Шоколадний день 

в бібліотеці». Його програма включає конкурси, вікторини, презентації, 

відеоролики «Вся правда про шоколад», пізнавальні «шоколадні 

історії», «Шоколадне караоке», книжково-ілюстративні виставки 

«Гормон радості», «Шоколад – їжа богів», «Все в шоколаді». 

20 липня відзначається Міжнародний день торта, присвячений 

дружбі і миру між людьми, країнами, народами. Лучан та гостей міста 

запрошують знайомитись, обмінюватись рецептами приготування 

http://ula.org.ua/ua/news/3542-metodychni-rekomendatsii-do-vidznachennia-mizhnarodnoho-dnia-tolerantnosti-u-bibliotekakh
http://ula.org.ua/ua/news/3542-metodychni-rekomendatsii-do-vidznachennia-mizhnarodnoho-dnia-tolerantnosti-u-bibliotekakh
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тортів, відгадати назви національних солодких страв країн Європи, 

разом скласти святкову інсталяцію із книг.   

Щорічно цей день проходить під гаслом «Я прийду до тебе з 

тортом». 

«Ресторанний день» - це міжнародна акція, яка проходить декілька 

разів на рік, де кожен бажаючий може відкрити одноденний «ресторан».  

Сьогодні користувачі вимагають від бібліотек доступ до сервісів 

електронного навчання, облаштування простору для спільної роботи,  

промоції їх художніх чи інтелектуальних продуктів у світовому 

інформаційному просторі. Бібліотеки можуть та повинні надавати 

подібні послуги, що цілковито відповідає їхній місії. 

Прикладом є бібліотечна відеостудія «Кіноторба» Центральної 

дитячої бібліотеки м. Львова, де можна  навчитись: 

 створювати оригінальні сценарії; 

 спробувати себе в ролі режисера; 

 набути акторської майстерності; 

 розкрити свої таланти художника-оформлювача, співака чи 

танцюриста; 

 набути навичок роботи з різноманітними ІТ-програмами 

(відеозйомка, відео- та звукомонтаж, створення музичного 

супроводу); 

 продемонструвати відзняті сюжети всьому світу, викладаючи їх у 

соціальні мережі та на YouTube. 

  Крім цього, тут проводять творчі зустрічі з відомими львів’янами 

та залучають їх до зйомок; направляють відзняті фільми на участь у 

фестивалях аматорського кіно в Україні та за кордоном; здійснюють 

веб-пошук однодумців-кіноаматорів та  спілкуються з ними в 

соціальних мережах. 

   «Жива бібліотека» працює так само, як і звичайна: читачі 

приходять, заповнюють формуляр, вибирають книгу і читають її 

протягом певного часу. Різниця лише в тому, що книги «Живої 

бібліотеки» – це живі люди зі своїми унікальними «сюжетами».   

       Техніка роботи: читач знайомиться з правилами «Живої 

бібліотеки», переглядає каталог (тека з логотипом, перелік «книг», 

коротка інформація, внизу – основні стереотипи), реєструється в 

бібліотеці (заповнює картку читача), формуляр книги, після читання – 

оціночну анкету. Читачеві дається 30 хв., протягом яких «жива книга» 
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розповідає свою історію, ділиться проблемами. Таке спілкування сприяє 

взаєморозумінню і формує толерантне ставлення до людей. 

        З ким можна поспілкуватися? - "учасник замісної терапії, колишній 

споживач наркотиків", "людина, що пережила домашнє насильство", 

"монітор зони АТО", "волонтерка, що працює з вимушеними 

переселенцями" та інші, а також вже очікувані трансгендери, 

біженці/ки, феміністи/ки, мусульмани/ки, лесбійки, іноземні студенти, 

геї, роми, колишній в'язень, правозахисниці/ки та інші. 

Не книгами єдиними живуть нині бібліотеки. Запорізькі 

бібліотеки поступово переходять на новий рівень роботи. На базі трьох 

бібліотек Запоріжжя втілюються цікаві проекти, що реалізуються на 

грантові кошти.  

Так, у запорізькій бібліотеці ім. Марка Вовчка з квітня поточного року 

читачі безкоштовно розминаються на тренажерах та оздоровлюються. В 

окремій залі встановлено шість тренажерів, на яких одночасно можуть 

тренуватися три особи. 

  Завдяки встановленню тренажерів зросли імідж і популярність 

бібліотеки. 

У Запорізькій обласній бібліотеці запрацював безкоштовний 

коворкінг-центр. Окрема зала на четвертому поверсі бібліотеки вміщує 

близько тридцяти осіб. Передбачається, що на початку коворкінг 

матиме розкладні меблі, 12 ноутбуків, фототехніку, проектор та міні-

кухню. 

Відвідувачі коворкінгу можуть працювати, користуватися 

Інтернетом, грати у міні-гольф, ходити на курси фотомистецтва, 

комп’ютерної грамотності, відвідувати різноманітні майстер-класи, 

кіноклуби, літературні вечори та ін. 

Щоб потрапити до цього центру необхідно мати при собі 

читацький квиток. На початку коворкінг працюватиме за графіком 

бібліотеки, а далі розширить свою роботу до 21-ї години. 

Біля Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва на початку 

наступного року планують відкрити книжковий дворик. Так, на 

прибудинковій території бібліотеки, замість кущів та буряну з’являться 

квіти, мала сцена, стилізовані лави та полички для книг.  

Місцева влада пообіцяла забезпечити майданчик світлом, а 

ввечері за арт-об’єктами спостерігатиме патрульна поліція, аби уберегти 

їх від вандалів. 
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Вже навесні книжковий дворик порадує тутешніх мешканців і читачів 

бібліотеки своїми заходами. 

Нововведення у книгозбірнях свідчать про те, що поняття 

бібліотеки, як місця збору книжок залишається позаду, попереду – 

сучасна бібліотека, місце, де збирається громада. 

 

 

 

Ретроконверсія карткового каталогу в електронну форму  

(досвід роботи ОУНБ ім. Д.І.Чижевського) 

Ольга Кулик, 

завідувач відділу каталогізування     

ОУНБ ім. Д. І. Чижевського 

 

     Ретроконверсія або ретроспективна конверсія має на меті 

промисловий (у великих об’ємах) переклад текстових даних із графічної 

форми в цифрову машиночитану форму шляхом сканування і 

автоматичного розпізнавання, або вручну. 

     У бібліотечному світі вже накопичено чималий досвід ретроконверсії 

карткових та друкованих каталогів. Прийнято розглядати три можливих 

способи конверсії карткових каталогів: конверсія шляхом введення з 

клавіатури; імпортування машиночитаних баз даних з зовнішніх 

джерел; сканування традиційних каталогів з подальшим переведенням 

графічних образів в текстові і форматуванням відповідно до прийнятого 

формату машиночитаної каталогізації. 

     Конвертування бібліографічних записів шляхом ручного введення 

доцільне тільки в невеликих бібліотеках і рідко використовується у 

великих бібліотеках з огляду на декілька причин, зокрема високу 

вартість конвертованого запису, тривалість процесу конверсії, значну 

кількість помилок вводу тощо. 

     Наразі при ретроконверсії каталогів великого обсягу найчастіше 

використовується спосіб, що базується на використанні сканерів і 

програм розпізнавання символів. Однак ефективність цього способу 

безпосередньо залежить від фізичного стану каталогу, особливостей 

оформлення бібліотечних карток та роздільників, пов’язаних наприклад, 
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з історичними змінами стандартів бібліографічного опису, традиціями 

ведення системи каталогів в конкретній бібліотеці тощо. Для провідних 

державних бібліотек це основний шлях ретроконверсії, адже з огляду на 

унікальність фондів вони не можуть скористатися чиїмись вже 

готовими напрацюваннями. Тому всі професійні інформаційно-

бібліотечні системи мають програмні продукти для ретроконверсії 

каталогів шляхом сканування. 

     З усього сказаного стає зрозумілим, що зовсім не випадково, 

глобальна інформатизація бібліотек розпочалась із створення 

електронних каталогів на поточні надходження. По перше, 

автоматизувати процес каталогізації нових надходжень значно 

простіше, по друге, нові надходження користуються підвищеним 

попитом і бібліотека повинна оперативно забезпечити користувачів 

інформацією про них, а електронний каталог в цьому плані набагато 

ефективніший від карткового. А ретроконверсія карткових каталогів у 

машиночитані масиви і дотепер є одним із пріоритетних завдань усіх 

бібліотек світу: від невеликих публічних бібліотек до найбільших 

національних, оскільки визначальною рисою цифрової бібліотеки є 

наявність інструментів, які поєднують ресурси багатьох бібліотек. 

Електронний каталог і є таким інструментом, оскільки саме він дозволяє 

локалізувати потрібні користувачу видання або на традиційних носіях, 

або на електронних. 

     Кінцева мета ретроконверсії карткових каталогів – надання 

оперативного доступу до бібліографічних масивів, що відображають 

документи, одержані бібліотекою за минулі роки. 

     Зараз багато говорять про електронні бібліотеки. І саме 

ретроконверсія карткових каталогів є одним із важливих процесів 

роботи у створенні електронної бібліотеки. Це розуміння відображено в 

концепції створення електронних бібліотек  в Скандинавських країнах 

(а саме, в Данії). Ця тема дуже гостро звучить і для Великобританії. У 

Великобританії в 90-х роках  були проведені дослідження, які виявили 

масштаби проблем ретроконверсії і необхідність формування 

національної стратегії в цій галузі. Ці дослідження підтверджують що 

ретроконверсія суттєво підвищує доступність фондів ( є такі данні, що 

обертаність окремих видань підвищується до 6).  Ну а далі, по списку 

найбільш розвинутих бібліотечних держав. І мабуть, зовсім не 

випадково, така потужна структура як OCLC (Online Computer Library 
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Center) і зараз в якості одного із самих розвинутих сервісів пропонує 

ретроконверсію. До відома, OCLC  - це одна з найбільш поширених у 

світі бібліотечних мереж. Мережа була створена в 1967 році з метою 

обміну бібліографічними записами між бібліотеками США. OCLC – це 

найбільший інформаційний конгломерат. Більше 60000 бібліотек у 112 

країнах і територіях використовують послуги OCLC для пошуку, 

придбання, каталогізації, позичання і збереження бібліотечних 

матеріалів. 

     Таким чином, на місцевому або національному рівнях 

обґрунтуванням для проведення робіт по ретроконверсії карткових 

каталогів повинні стати наступні пріоритети: 

- представлення більш оперативного доступу до фонду; 

- інтеграція бібліографічних записів на документи за минулі 

роки з записами на поточні надходження: 

- покращення бібліотечного сервісу, економія коштів 

- більш ефективне і довгострокове планування використання 

коштів, вкладених у формування бібліотечного фонду; 

- більш ефективна робота МБА ( без повного електронного 

каталогу система МБА перевантажена запитами, які можна 

задовольнити на місцевому рівні). 

     Сама ретроконверсія вимагає значних фінансових витрат на 

придбання устаткування, оплату спеціалістів-комп’ютерщиків, а також 

високої кваліфікації бібліотечних працівників, зайнятих у цьому 

процесі. Отже бібліотеки рангу обласних і нижче не мають можливості 

на сьогоднішній день здійснювати ретроконверсію своїх фондів 

самостійно і в повному обсязі. Мова може йти лише про часткову і 

поетапну ретроконверсію, як і у нашому випадку. Існує декілька 

варіантів переводу карткового каталогу в електронний варіант. ОУНБ 

ім. Д. І. Чижевського використала 3 варіанти. 

      Перед початком ретроконверсії було вивчено стан Генерального 

алфавітного каталогу, особливості організації фонду у відділі зберігання 

і реставрації бібліотечних фондів, структуру фонду відділу рідкісних і 

цінних документів, особлива увага була приділена колекції О. Ільїна. 

Була розроблена стратегія поетапної ретроконверсії, кінцевою метою 

якої мала бути повна ретроконверсія карткового каталогу в 

машиночитану форму і, врешті, відмова від друкованих читацьких 

каталогів (що ми і зробили у 2009 році, відмовившись від друкування 
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карток для читацьких каталогів), переведення довідково-

бібліографічного обслуговування користувачів у комп’ютерну форму. 

Генеральний алфавітний службовий каталог продовжуємо вести 

паралельно в картковій формі, оскільки він є юридичним документом.     

      Було визначено основні етапи ретроконверсії: на першому етапі 

разом із початком комп’ютерної обробки документів було вирішено 

вносити в базу даних всі надходження дублетних примірників, які 

виявлялися шляхом звірки нових надходжень з Генеральним 

алфавітним службовим каталогом, на картках якого робилася відповідна 

позначка. В березні 1997 р. були започатковані перші три бібліографічні 

бази даних (БД) : «КНИГИ» , «Періодика» та «Іноземна література». На 

далі мова йтиме про конверсію в БД «КНИГИ» карток Генерального 

службового алфавітного каталогу. Вибір каталогу для ретроконверсії 

визначався значимістю його для користувачів, а саме Генерального 

службового алфавітного каталогу книг, який відображає весь фонд 

бібліотеки. Одним із стратегічних рішень в питаннях електронної 

каталогізації було запровадження обов’язкової предметизації кожного, 

без виключення документу, що потрапляє до електронного каталогу, та 

запобігання скорочень кількості елементів бібліографічного опису в ЕК. 

Предметні рубрики визначались з використанням АПП до таблиць ББК, 

а також предметних рубрик з друкованих карток Книжкової палати, з 

яких в основному складався на той час наш Генеральний службовий 

алфавітний каталог. Ще одним важливим моментом було те, що 

предметні рубрики формувались виключно українською мовою. 

Перший час, коли всі бібліографічні записи створювалися «з нуля», а 

кількість елементів опису збільшилась чи не вдвічі, значно зросла 

тривалість обробки документів. Опис здійснювали тільки «de visu», 

ніякого опису з карток на першому етапу ретроконверсії не 

допускалось. Бібліографічний опис видання створювався згідно ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 « Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 

вимоги та правила». Норми, визначені ДСТУ зробили можливим 

характеризувати один документ в 35-40 параметрах, що дало додаткову 

інформацію. Але не звертаючи увагу на зростання трудомісткості та 

збільшення часу на створення електронного запису, ми і наші 

користувачі дуже швидко відчули реальні переваги такого підходу - 

пошукові можливості наших каталогів значно зросли завдяки 

збільшення точок доступу до електронних записів, з’явилися 
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можливості використання складного, багатоаспектного пошуку, про які 

неможливо було говорити відносно каталогу карткового.  

Обов’язковій каталогізації підлягали всі надходження до бібліотеки, 

незалежно від року видання, в тому числі книги минулих років взамін 

загублених читачами, книги з обмінно-резервного фонду, подарункові. 

Другим етапом ретроконверсії було здійснення електронної 

каталогізації видань колекції О. Ільїна, яка включала як сучасні видання 

так і раритети 16-17 ст. і навіть рукописні книги, щоправда порівняно 

„нові” – 18-19 ст. Приблизно третину колекції становили видання другої 

половини 20 ст., але не всі з них були наявні у фонді нашої бібліотеки.      

         Відсутність можливостей придбання потужного сканера та 

програмного забезпечення для створення імідж-каталогу, а також 

наявність у Генеральному алфавітному службовому  каталозі великого 

масиву друкованих карток Книжкової палати, зумовили вибір шляху 

нашої подальшої роботи, тобто вже третього етапу ретроконверсії, який 

розпочався з осені 2002 року. Після створення нашими 

автоматизаторами  спеціальної програми-конвертора і деякої доробки в 

системі ІРБІС стало можливим копіювання готових описів книг 

російською мовою з CD-ROMy „Російська національна бібліографія”, 

який щорічно випускається Російською книжковою палатою. CD-ROM, 

яким ми скористалися, вміщує 800 тисяч бібліографічних записів на 

книги за період 1980-1997 рр. Відбір записів із CD-ROMу виконувався у 

форматі UNIMARC і зберігався в файлі формату ISO-2709, після чого 

такий файл імпортувався до нашої БД „КНИГИ” і кожен запис 

коригувався у відповідності з українськими правилами каталогізації. 

     А саме: коригуванню підлягали класифікаційні індекси згідно 

варіантів таблиць ББК і ТБК, прийнятих у нашій бібліотеці, 

формувались українською мовою предметні рубрики, заносились 

інвентарні номери  всіх наявних примірників, заповнювались поля 

кодованої інформації, необхідні для машинного розпізнавання записів і 

обміну інформацією. Зазначимо ще раз, що використання готових 

записів, навіть за умови обов’язкового коригування, є значно зручнішим 

і швидкісним процесом каталогізації, ніж створення запису „з нуля”. 

Згідно нормам: 

 створення бібліографічного запису „з нуля”, в середньому – 15-20 

хв., складні записи – 30 хв. і більше (наприклад, при створенні 

бібліографічних записів на документи із колекції О. Ільїна). 
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 каталогізація за умови імпортування запису – 10 хв. (сюди 

входить і коригування). 

     Підтвердженням цього є практичний досвід ретроконверсіі 

карткових каталогів у нашій бібліотеці. Якщо до ретроконверсії за 

перші 5 років існування база даних „КНИГИ” зростала щорічно в 

середньому на 5 тисяч нових записів (відповідно кількості нових 

надходжень) і на осінь 2002 р., тобто на початок третього етапу 

ретроконверсії, налічувала 26 тисяч записів, то з початком 

ретроконверсії за допомогою імпортування записів із CD-ROMy 

„Російська національна бібліографія” база даних „КНИГИ” протягом 

2002-2009 року зросла до 155000 записів, причому за рахунок 

імпортування  створено 112345 записів. І при тому, кількісний склад 

каталогізаторів (5 осіб) і така ж кількість комп’ютерів залишалась 

незмінними.  

     В 2004-2005 роках паралельно з традиційною ретроконверсією 

карткового каталога, ми здійснили ретроконверсію фонду рідкісних і 

цінних видань, книги з якого увійшли до Державного Реєстру 

національно-культурного надбання. І систематизацію, предметизацію і 

опис яких ми здійснювали безпосередньо з книг «de visu». Кількісний 

склад такої ретроконверсії становив 6211 тисяч нових назв. 

     Четвертий етап нашої роботи - ретроконверсія карткового каталогу 

шляхом клавішного вводу текстової інформації з оригіналів карток в 

базу даних відповідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила». А саме,   

бібліографічний опис всіх видань, які не були внесені на попередніх 

етапах ретроконверсії і в першу чергу найбільш цінних книг виданих до 

1980 року: енциклопедій, словників, наукових праць, а також видань що 

становлять бібліографічну цінність, в першу чергу краєзнавчого 

характеру. Але, звичайно ж, в першу чергу виявлення і опис цінних 

україномовних видань, наявних в бібліотеці. Бібліографічний опис 

здійснювався з карток. При потребі, деякі описи здійснювали “de visu”. 

Цей процес ми розпочали в лютому 2011 року. А з грудня 2012 року 

згідно наказу директора, з метою прискорення ретроконверсії 

карткового каталогу, наш відділ був посилений 2,5 штатними 

одиницями. Що значно прискорило процес ретроконверсії карткового 

каталогу. Для порівняння, у 2011 році за рахунок ретроконверсії було 

створено 14310 нових записів, у 2012 році - 31610 нових записів. 
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         Якщо взяти загальний фонд документів ОУНБ ім. Д. І. 

Чижевського на 01.01.2017 р., то він складає 791010 примірників. Із них 

по видам документів: 

- книги - 562001 

- періодика - 201678 

- брошури, ноти, аудіовізуальні видання і т. ін. - 27331. 

         Успішно  закінчивши ретроконверсію Генерального алфавітного 

службового каталогу в БД «КНИГИ», з  квітня 2017 року ми розпочали 

автоматизовану каталогізацію нотних видань («БД нотних партитур»), 

фонд яких налічує більше 17000 тисяч,  але з різних причин 

Генеральний алфавітний каталог на них не був складений. 

Бібліографічний опис здійснюємо тільки «de visu» згідно  ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги 

та правила».  

         Насамкінець підсумовуючи все сказане, ще раз хочу наголосити на 

тому, що за всі ці роки, за рахунок ретроконверсії наша БД “КНИГИ” 

збільшилась на 310000 тисяч нових записів, що становить 82 % від 

загальної кількості бібліографічних записів в ЕК. 

        Завершальним етапом ретроконверсії має стати фронтальне 

редагування пошукових словників назв, авторів, предметних рубрик та 

створення в майбутньому відповідних авторитетних файлів. І саме 

питання створення авторитетних файлів пошуку в комп’ютерних 

бібліографічних базах даних (електронних каталогах) на мій погляд має 

бути предметом вирішення на загальнодержавному рівні, так само як 

впровадження в практику роботи публічних бібліотек України 

класифікаційних таблиць УДК.  

       Як і в кожній новій справі, у справі комп’ютеризованої обробки 

документів і ретроконверсії карткового каталогу в ЕК виникало багато 

питань, які доводилося вирішувати в робочому порядку: це і подолання 

«карткового стереотипу мислення», і нові правила створення 

перехресних посилань на зміну назви продовжуваних видань 

(безпосередньо в бібліографічних записах, а не на окремих картках, як 

раніше), і опис видань, одне з яких є доповненням до іншого, і проблема 

формальних заголовків (заголовків форми для однотипних видань, у 

більшості церковних, таких як Святці), яка так і не була до кінця 

вирішена. Але найбільш трудомісткою проблемою з якою ми зіткнулися 

в процесі переводу карткового каталогу в ЕК – це необхідністю 
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ресистематизації досить об’ємної частини фонду бібліотеки. Це 

пов ’язано з систематичною розстановкою фонду у відділі 

книгосховища. Фахівці знають, що після 1945 року українські публічні 

бібліотеки пережили 3 зміни систем класифікації документів і зараз нас 

чекає 4-та – перехід на УДК. Відповідно у відділі зберігання і 

реставрації бібліотечних фондів нашої книгозбірні фонд був 

розташований трьома масивами: за таблицями ББК, за таблицями БК за 

ред. З. Н. Амбарцумяна, та за таблицями БК за ред. Л. Н. Троповського. 

Тому було прийнято рішення ресистематизувати за таблицями З. Н. 

Амбарцумяна частину фонду, що була систематизована за таблицями Л. 

Н. Троповського. Це такі розділи: техніка, фізкультура і спорт, історія 

зарубіжних країн, частково літературознавство і художня література. 

Загалом, за 2016 р. і перший квартал 2017 р. з відділу книгосховища 

було піднято, ресистематизовано і описано «de visu» 3500 документів.  

        Створення електронного каталогу, а особливо забезпечення 

доступу до нього через сайт бібліотеки у мережі Інтернет і його 

функціонування в режимі ON LINE докорінно змінили спілкування 

користувачів пошуковою системою ОУНБ. Як уже було сказано, 

розширились параметри пошуку бібліографічної інформації. А з 

початком функціонування ЕК в режимі ON LINE набагато розширилась 

аудиторія споживачів бібліографічної інформації. Зокрема публічні 

бібліотеки нижчого рівня можуть запозичувати бібліографічні записи з 

нашого каталогу для створення власних електронних баз даних. І наші 

районні бібліотеки активно користуються цією можливістю. 

Користувач, не виходячи з дому, може скористатись нашим ЕК і прийти 

до бібліотеки з готовим замовленням, або замовити у нас книги по 

МБА, попередньо відібравши їх за допомогою електронного каталогу. 

        Узагальнюючи публікації в фаховій пресі і власний досвід 

ретроконверсії карткового каталогу у машиночитану  форму, хочу іще 

раз підкреслити важливість ретроконверсії традиційних каталогів 

найбільших загальнонаціональних і регіональних українських бібліотек 

як для створення національного банку даних про бібліотечні фонди 

країни, так і для комп’ютеризації процесів каталогізації у невеликих 

бібліотеках – міських, районних, сільських. 

         В реаліях нашого часу за відсутності державної програми розвитку 

IT технологій у бібліотеках, нами була обрана оптимальна методика 
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ретроспективної конверсії, виходячи із фінансових, технічних і 

кадрових можливостей нашої бібліотеки. 

         У планах відділу каталогізування на 2008 рік – це продовження 

електронної каталогізації фонду нотних видань, впровадження таблиць 

УДК в практику роботи нашої бібліотеки, яку ми вже розпочали з 1 

серпня 2017 року, а також методичний супровід комп’ютерної обробки 

документів та ретроконверсії карткових каталогів бібліотеками області 

та впровадження УДК в практику їх роботи.  
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Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: європейські 

орієнтири. За матеріалами міжнародної конференції 

Єлизавета Літвінова, 

заступник директора 

з наукової роботи 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Вже сьомий рік поспіль Українська бібліотечна асоціація (УБА) 

спільно з Національною академією керівних кадрів культури і мистецтв 

наприкінці лютого – початку березня організовує та проводить 

конференцію у смт Славське Львівської області, присвячену проблемам 

інформаційно-бібліотечної освіти. Цього року науково-практична 

конференція «Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: 

європейські орієнтири» проходила 1–4 березня 2017 р. та була 

підтримана Міністерством культури України. 

Представники обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. 

Чижевського м. Кропивницький також взяли участь у цій конференції. 

Склад її учасників був високо професійним та різноманітним. Це - 

доктори та кандидати наук, професори, доценти, викладачі провідних 

культурно-мистецьких вищих навчальних закладів, зокрема, 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Харківської 

державної академії культури, Київського національного університету 

культури і мистецтв, Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв, 

а також бібліотекарі-практики: від представників національних 
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бібліотек (Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Національної 

наукової медичної бібліотеки України) до районних та сільських 

бібліотек. 

У ключовій доповіді «Державна бібліотечна політика: орієнтація 

на реформи та розвиток у європейському контексті» президент 

Української бібліотечної асоціації, директор Інституту публічного 

управління та кадрової політики Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв Ірина Шевченко окреслила основні проблеми 

сучасної бібліотечної галузі, визначила можливі перспективи її 

розвитку, а також орієнтири для майбутніх дискусій. 

Програма конференції, крім основних сесій, передбачала 

проведення бібліотечних майстерень. Цьогорічні бібліотечні майстерні 

працювали за чотирма напрямами. Кожен з учасників конференції 

обирав свій напрямок відповідно до власних професійних інтересів. 

Головною умовою було працювати в команді і працювати на результат. 

Усі свої напрацювання представники команди кожної з майстерень 

презентували під час спільного засідання на третій день конференції. 

Перша майстерня працювала над проектом освітнього стандарту і 

наближала нас до європейської бібліотечної освіти. Модератор групи: 

Алла Соляник, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, 

завідувач кафедри документознавства та книгознавства Харківської 

державної академії культури, член Президії УБА. Під час засідання 

зазначалось, що стандарти підготовки бакалаврів спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є рамковими. Фахівці 

дослідили програми 20 зарубіжних вищих навчальних закладів і взяли 

за взірець стандарт Великої Британії. Виявилося, що на сьогоднішній 

день затребувана спеціалізація «Інформаційна аналітика», тому її 

включили до програми «Менеджмент бібліотечно-інформаційної 

діяльності». Студентам пропонується проходження практики з цієї 

спеціалізації в таких закладах як: Національний інститут стратегічних 

досліджень, Український інститут національної пам’яті, Центр 

політико-правових реформ тощо. Але, поряд з тим, є й проблема: на 

сьогодні поки що немає викладачів в штатах вузів з цього напрямку.  

У другій майстерні оновлювали навчальну програму з адвокації та 

розробляли план заходів з реалізації Програми адвокаційної діяльності 

УБА з урахуванням Міжнародної адвокаційної програми ІФЛА. 
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Модератор групи: Віра Загуменна, кандидат педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри інформаційних комунікацій та 

бібліотекознавства Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв, голова Секції з бібліотечно-інформаційної освіти УБА. Серед 

запропонованих рекомендацій були такі: 

- Позиціонування бібліотеки як простір для освітньої, 

навчальної, дозвіллєвої діяльності; 

- Моніторинг змін у структурі бібліотечної мережі; 

- Публікації матеріалів у ЗМІ з досвіду реорганізації бібліотек, 

розробка інформаційного буклету «Дієва бібліотека – успішна 

громада» для об’єднаних територіальних громад; 

- Розробка переліку структурних компонентів стандартів для 

бібліотек різних рівнів; 

- Підвищення обізнаності громади про потенціал бібліотеки. 

У третій майстерні опрацьовували питання підготовки 

бібліотекарів до впровадження УДК і наближали нас до європейської 

бібліотечної практики. Модератор групи: Олег Сербін, доктор наук із 

соціальних комунікацій, директор Наукової бібліотеки ім. М. 

Максимовича Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка, голова Секції університетських бібліотек УБА. В ході 

обговорення було надано такі рекомендації: 

- Створення Центрів компетенції на місцях (цими центрами 

можуть бути регіональні тренінгові центри); 

- Закупівля та розподіл між бібліотеками дисків з УДК через 

Державну програму «Українська книга»; 

- Долучення фахівців університетських бібліотек до методичної 

допомоги з систематизації за таблицями УДК; 

- Налагодження дієвих контактів з керівництвом ОТГ у 

здійсненні заходів щодо впровадження УДК; 

- Запровадження одно- або дводенних тренінгів в Центрах 

компетенцій; 

- Здійснення дистанційного навчання шляхом проведення 

вебінарів, підготовки методичних матеріалів з даного питання; 

- Задіяння розгалуженої мережі УБА для концентрації зусиль 

щодо упровадження УДК. 

Четверта майстерня розробляла моделі організації бібліотечних 

мереж в об’єднаних територіальних громадах з урахуванням 
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європейських стандартів та українських реалій. Модератор групи: Надія 

Синиця, директор Хмельницької ОУНБ, член Президії УБА. Треба 

зазначити, шо на сьогоднішній день в Україні створено 368 об’єднаних 

територіальних громад, бібліотек в них -1108. Лідери – Тернопільська та 

Хмельницька області. Зважаючи на це, постає питання організації 

мережі публічних бібліотек в цих громадах, їх структури, штатів, 

звітності і, врешті-решт, гарантій працівникам у випадку проведення 

реорганізації ЦБС. Останнім часом пропонується створення ЦРГ 

(центрів розвитку громад), де б, поряд з музеями, клубами, студіями 

бібліотеки були у складі таких Центрів. Але тоді є ризик перетворення 

бібліотек на структурний підрозділ цих Центрів, що унеможливлює 

наявність бібліотечних філій.   

Під час конференції відбувалася ціла низка цікавих та креативних 

заходів і подій, зокрема, Віківишкіл від Тетяни Якушко, заступника 

директора з інформаційних технологій Державної бібліотеки України 

для юнацтва,  дозвіллєва програма «Життя – це мандри» або 

«БібліоТревел»: мандруємо бібліотеками України, мандруємо 

бібліотеками Європи, мандруємо бібліотеками світу» від Георгія 

Саприкіна.  

Кожна конференція у Славську – це неповторна творча, 

позитивна, робоча та дружня атмосфера, котра надихає на подальшу 

плідну та ефективну роботу. 

 

 

 

Бібліотека і туризм у новому часі 

Марія Охріменко, 

головний бібліотекар 

науково-методичного відділу 

Заслужений працівник культури України                              

 

    Сьогодні, зі стрімким розвитком сфери послуг у бібліотеках, є 

необхідність у розширенні краєзнавчої діяльності як такої, що надає 

консультативні послуги, а також організовує дозвілля своїх 

відвідувачів. 

   Ні для кого не секрет, що бібліотеки є інформаційними 

скарбницями. Майже в кожній бібліотеці є краєзнавча література – від 
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полички «Краю мій – ти частка Батьківщини» до краєзнавчих куточків 

та відділів. Тому й не дивно, що бібліотеки, збираючи та 

систематизуючи краєзнавчі матеріали, акумулюють знання про 

особливості своєї місцевості.    

   Працівники бібліотек ведуть пошукову роботу серед мешканців 

населених пунктів, збирають матеріали про цікаві факти з історії 

конкретної місцевості, формують альбоми, порт-фоліо. 

Використовуючи цей арсенал, бібліотеки своїми формами і методами 

популяризують свій рідний край (історію, традиції, обряди, пам’ятні 

місця) через призму його туристичної самобутності. Серед 

напрацьованих форми роботи умовно поділяються на бібліотечні і 

туристичні. Бібліотечні це: години цікавої інформації, презентації 

видань, ігри, вікторини, виставки, години краєзнавства, майстер-класи, 

інші. 

   Найбільш поширеними є книжкові виставки: «Будь благословенна, 

земле рідна», «Відкрий для себе рідне село», «Зелений дивосвіт 

Кіровоградщини», «Туристичними стежками краю», «Феєрія мандрів». 

 Необхідно зазначити, що сучасні виставки повинні дозволяти 

читачам не тільки бути пасивними спостерігачами, але й активними 

учасниками: виставка-кросворд «Любіть своє місто», виставка-

вікторина «Чи знаєте ви рідний край?», виставка-пошук «Колесо 

історії», виставка-альманах «До рідного краю серцем прихилюся», 

виставка-подорож «У похід по рідному краю».     

  На виставках крім книг можуть бути представлені схеми, 

путівники, рекомендаційні списки літератури, інформація про знакові 

місця населеного пункту, околиці, вулиці, дані про відомих людей, 

вироби місцевих умільців, знахідки туристичних вояжів.     

   Останнім часом процес взаємодії туризму і бібліотек  набуває 

ширшого значення для місцевої громади, бо це дозволяє вирішити 

декілька завдань: виконати навчально-просвітницьку і виховну 

функцію; забезпечити дозвіллеві потреби населення; сприяти розвитку 

туристичного бізнесу і залученню інвестицій у розвиток регіону. Сфери 

співпраці і розвитку туристичних послуг можуть базуватись саме на 

розвинутій краєзнавчій функції і значному досвіді краєзнавчої 

діяльності бібліотек.   

      Туристичні форми включають: екскурсії, туристичні походи, 

прогулянки історичними місцями, тощо.           
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  Базою бібліотек для організації та проведення роботи з 

туристичного краєзнавства є бібліотечні фонди, які роками формуються, 

оновлюються, зберігаються. Це - книги, брошури, неопубліковані 

матеріали, папки конволюти, карти, схеми, плакати, рекламні буклети, 

листівки. Доповненням до фондів є періодичні видання краєзнавчої 

тематики.   

  Саме туристичне краєзнавство здатне репрезентувати багатство 

національної історико-культурної спадщини рідного краю, зацікавити 

нею широкі верстви населення, насамперед, молодь, відродити 

унікальні об’єкти старовини. Воно формується на перехрестях 

географічного, історичного та етнографічного краєзнавства. Про це слід 

пам’ятати бібліотечним працівникам, які мають намір долучитися до 

розвитку місцевого туристичного краєзнавства.  

    Серед ключових завдань, які стоять нині перед українським 

туристичним краєзнавством і вимагають цілеспрямованої уваги з боку 

держави, громадських організацій, науковців, практиків краєзнавчої 

справи, а також бібліотечних працівників, слід назвати такі:  

     - активізація масового краєзнавчо-туристичного руху; 

     -  збереження та відтворення традиційної етнокультури української 

нації; 

    -  популяризація об’єктів історичної пам’яті народу.   

    До об’єктів, на популяризацію яких потрібно звернути увагу, 

відносяться у широкому розумінні, туристичний потенціал території 

(України, області), а у вузькому – туристичний комплекс рідного краю 

(району, міста, села). 

   Розвиток бібліотек як майданчика для туристичних послуг може 

здійснюватись у таких напрямках: 

- збір матеріалів про визначних особистостей регіону, запис спогадів 

місцевих жителів; 

- створення і розробка різноманітних туристичних маршрутів, що 

ґрунтуються на краєзнавчих ресурсах бібліотек; 

- формування різноманітних електронних баз даних про цікаві та 

унікальні туристичні об’єкти регіону (готелі, транспорт, музеї); 

- створення віртуальних турів за експозиціями місцевих музеїв, по 

цікавих історичних місцях; 

- надання туристам довідково-інформаційних послуг у туристичній 

сфері як у бібліотеці, так і онлайн; 
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- співпраця з туристичними фірмами щодо ініціювання нових 

туристичних маршрутів та допомога екскурсоводам у змістовному 

наповненні екскурсій; 

- популяризація зеленого туризму, як виду відпочинку, сприяння 

самоорганізації сільських садиб, як можливість додаткового 

заробітку для сільського населення; 

- організація семінарів, практикумів для початківців, що мають 

бажання займатися туристичним бізнесом; 

- надання доступу до Інтернету туристам та використання скайп-

технологій  для спілкування з рідними під час туристичних 

подорожей; 

- залучення волонтерів та громадських організацій до екскурсійної 

роботи; 

- потужна реклама місцевого туризму у бібліотеці. 

  Особливі перспективи відкриваються для тих бібліотек, які мають 

доступ до мережі Інтернет. Використовуючи її переваги, бібліотечні 

працівники разом з місцевими туристично-краєзнавчими організаціями 

можуть підготувати та розмістити  на спеціальному сайті всю наявну 

інформацію щодо туристичних ресурсів краю (екскурсійні маршрути у 

екологічному, історичному, меморіально-мистецькому спектрі, 

пам’ятки історії та природи, нариси про видатних людей краю, 

маршрути вихідного дня, розповідь про зелений або сільський туризм 

тощо). Крім цього бібліотекарі стають помічниками у створенні 

екскурсійних маршрутів як реально, так і віртуально. Віртуальні 

екскурсії можуть бути як автономними, так і з реальним гідом. Основу 

віртуально-краєзнавчої екскурсії можуть складати презентації, 

наповнені фотографіями різних років.  

Новацією у краєзнавчій роботі є також розвиток напрямку 

екотуризм у бібліотеці, який дозволить розширити знання про 

унікальність живої природи краю. Якщо район є принадним для 

туристів, у бібліотеці має бути оформлена постійно-діюча виставка-

подорож «Туристичними шляхами краю». Наприклад, екскурсія «Зелена 

історія міста» на маршруті передбачає залучення експертів з 

екологічних питань. Зелені зони міста розглядаються у комплексі їх 

графічного положення, історичних подій, особливостей грунту, 

рослинного покриву.  Такі екскурсії дозволяють не тільки розширити 

краєзнавчі знання, але й зрозуміти, наскільки важливі для міста парки і 

сквери.  
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  Слід зазначити, що сьогодні вже багато бібліотек України 

долучилися до місцевого туристичного краєзнавства і досить успішно 

працюють в цьому напрямку. Так, у бібліотеці-філіалі №18 

централізованої бібліотечної системи для дорослих міста Миколаєва за 

ініціативи краєзнавчого інформаційного центру створено культурно-

мистецьку вітальню «Український світ» та музей українських 

старожитностей, які стали окрасою бібліотеки і місцем тематичних 

екскурсій для городян та гостей міста. Тут демонструються старовинні 

тканини, вишиті рушники, традиційний український посуд в усіх 

різновидах, саморобні хатні та польові знаряддя праці, писанки, 

вишиванки, вироби із соломи.  

   Херсонська обласна універсальна наукова імені Олеся Гончара 

разом з Херсонською міською громадською організацією 

«Інформаційний центр підтримки малого і середнього бізнесу та 

інновацій» ініціювали та успішно впроваджують партнерський проект 

екскурсій нового покоління «Міфи та бувальщини міста «Річкової 

зірки». В рамках проекту вони намагаються адаптувати вже існуючі 

екскурсійні маршрути і створити нові, пристосовані до потреб 

користувачів з обмеженими можливостями. Це -  подорожі після 

робочого дня майже в сутінках, потім у темряві. Серед присутніх були 

незрячі, отже екскурсанти перебували майже в однакових умовах, а гід 

звертав увагу на звуки, запахи, елементи архітектури, які можна 

«подивитись» руками. 

   А обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки має досвід 

проведення літературної екскурсії «БібліоБус», під час якої читачі 

бібліотеки подорожують на автобусі вулицями Херсона разом з 

письменниками. Окрім письменників в екскурсії були задіяні фахівці 

краєзнавчого та художнього музеїв. Вони розповідають читачам про 

пам’ятні місця, з якими пов’язані важливі події та людські долі творчих 

особистостей. 

   Працівники централізованої бібліотечної системи м. Хорол 

провели виїзний семінар - творчу майстерню для бібліотечних 

працівників  «Бібліотечне краєзнавство як ресурс туризму». Семінар 

проходив у вигляді туристичної мандрівки кращими бібліотеками-

філіями району. Бібліотекарі взяли на себе роль екскурсоводів, тому 

будували свої розповіді, використовуючи різні форми краєзнавчої 

роботи: оглядові екскурсії «Літературне краєзнавство: майстри 

поетичного слова краю», історичні та літературні екскурси «Видатні 
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постаті села», «Сторінки минувшини рідного краю у фонді 

бібліотеки»,  медіа-мандри, театралізацію легенд рідного краю, 

літературні розвідки про видатних людей краю «Творчий доробок 

краєзнавця». Після екскурсій відбулося обговорення на тему «Роль 

бібліотек в інформаційній підтримці розвитку туризму». Кожен з 

бібліотечних працівників ділився досвідом своєї роботи, презентував 

найбільш ефективні форми пошуково-краєзнавчої роботи. 

   «Ваш гід – бібліотека»: під такою назвою пройшов обласний 

конкурс серед публічних бібліотек Харківської області на кращу 

краєзнавчу роботу. В конкурсі взяли участь: центральні, міські, 

селищні. сільські бібліотеки. Мета конкурсу: популяризація 

туристичних можливостей рідного краю серед громади, краєзнавців, 

організаторів туристичної справи для подальшого розвитку туризму як 

активної форми відпочинку людей, задоволення їх культурно-

пізнавальних, оздоровчо-спортивних потреб. Конкурс проходив  за 

такими номінаціями: «Стежками рідного краю», «Кращий туристсько-

краєзнавчий посібник», «Туристична галерея на Інтернет сторінках», 

«Краща віртуальна екскурсія». Переможці конкурсу, які посіли 1,2,3 

місця в кожній номінації були нагороджені дипломами та призами. За 

матеріалами конкурсних робіт був створений Інтернет-ресурс.   

    Більшість зарубіжних бібліотек, що мають унікальні будівлі та 

колекції, пропонують включати екскурсії до бібліотек у туристичні 

маршрути.   Сьогодні переважна більшість  бібліотек пропонує 

користувачам безкоштовний доступ до Інтернету і бажано туристам 

прорекламувати цю послугу, щоб вони знали, що є можливість написати 

електронний лист, скористатись програмою  Skype для спілкування з 

рідними під час туристичних послуг. Наприклад, Національну 

бібліотеку Білорусі щорічно відвідують 150 тис. туристів, у бібліотеці 

створено розвинуту інфраструктуру туристичних і розважальних 

послуг. Це є джерелом додаткового фінансування бібліотеки. 

  З нагоди свята – Всесвітнього дня туризму, що відзначається 

щорічно 27 вересня, Міжнародного року розвитку туризму – 2017 р., 

який Генеральна Асамблея ООН оголосила на 70-й сесії у бібліотеках 

пропонується:  

      для різних категорій користувачів використовувати форми роботи, 

які добре зарекомендували себе у бібліотечній практиці: 

- цикли тематичних вечорів, оглядів і бесід, акції; 
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- місячники, декади, презентації літератури, дні інформації 

туристичної тематики; 

- вікторини, фотоконкурси з номінаціями «Диво лісове», «Явища 

природи», «Рідкісний кадр», «Стоп - кадр». 

  Можна провести фотосесію в бібліотеці «Фотографія з 

улюбленою книгою про природу»; віртуальні екскурсії унікальними 

природними місцями краю, створення банків фактографічної 

інформації «Рідкісні рослини і тварини краю», «Пам’ятки природи». 

  Історико-культурні екскурсії краєм такі як «Культурна спадщина 

нашого краю» передбачає комплексний характер визначення теми, в 

рамках якої можливе проведення творчого краєзнавчого квесту (ігри з 

випробуванням ерудованості, кмітливості, витривалості). 

  Можна також організувати:  

- день туристичної книги; 

- презентації інформаційних ресурсів з туризму;  

- туристичні новини: сторінками періодичних видань; 

- вечір-зустріч «Поради бувалих туристів»; 

- тур фірми – за круглим столом; 

- фотовиставки – фотоконкурси «З далеких подорожей 

повертаючись».  

   Книжкові виставки з туризму можуть розкривати такі тематичні 

напрямки:  

- Святі і пам’ятні місця; 

- Пішохідні маршрути; 

- Природа і околиці; транспорт; 

- Відпочивай; 

- Корисна інформація; 

- Турфірми; Тури.    

         Радимо також запрошувати до бібліотек користувачів, які 

відвідали інші країни, для цікавих розповідей про побачене.  

    Отже, слід зазначити, що сьогодні бібліотеки займають гідне 

місце у громадському житті регіону.  

   Глибока, змістовна робота з питань туристичного краєзнавства, 

інформаційна діяльність, просвітницькі заходи роблять публічні 

бібліотеки помітними у соціокультурному просторі регіону, формують 

образ відкритого закладу культури, сприяють  інтелектуальному, 

культурному та творчому розвитку особистості, організації змістовного 

дозвілля.    
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НАУКОВІ РОЗВІДКИ, ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Фонд гравюр ( ритин) відділу рідкісних і цінних документів 

 ОУНБ ім. Д.Чижевського 

 

Наталія Зеленська, 

завідуюча відділом 

рідкісних і цінних видань 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Гравюра (від нім. Graben – копати) - це вид графічного мистецтва, 

що припускає створення різними способами друкованих форм - дощок 

(так іменуються і металеві друкарські форми) для тиражування 

зображення шляхом друку (у тому числі і ручного) з її рельєфних 

поверхонь. Гравюра вважається одним з наймолодших видів 

образотворчого мистецтва. В Європі гравюра виникла в ХІV –XV ст. На 

Сході, в Китаї гравюра виникла ще у VIII ст., але залишилась локальним 

явищем, що не вийшло за межі країни.  

Для друку спочатку використовували різні матеріали: тканину, 

дерево, шкіру, картон. Але всі вони обмежували тираж. 

Гравюра як відтиск на папері набула поширеності в епоху 

дешевого паперу. В Європі папір почали варити у 12 ст., до цього 

гравюри друкувались на пергаменті, на атласі, на шовку, на полотні. Це 

було дорого і непрактично. 

 Відразу після появи гравюри з’явились і колекціонери цього виду 

мистецтва, завдяки яким для людства збереглись роботи граверів  ХІV –

XV ст.  

Кожен відтиск з друкарської форми вважається авторським 

твором. 

В середині XV століття з’явилася різцева гравюра на металі. 

Тривалий час вважалося, що винахідником цієї техніки був 

флорентійський ювелір Мазо Фінігуерра, перша гравюра якого 

датується 1458 роком; але ця теорія була спростована більш ранніми 

екземплярами. Нині найдавнішою різцевою гравюрою на міді 

вважається гравюра «Бичування Христа», яка була виконана в 1446 році 

невідомим німецьким майстром. 

Оскільки як гравюра на дереві, так і різцева гравюра на міді лише 

виключно в руках видатних майстрів представляла собою закінчені 
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твори, то на початку XVI століття виникає ще один вид гравюри на 

металі, який став улюбленим жанром для багатьох великих художників 

- це офорт. Основна його перевага - легкість у виготовленні, чого не 

можна сказати ні про різцеву гравюру, ні про ксилографію. Справа в 

тому, що якщо в двох пойменованих техніках потрібно прорізати 

вручну лінії на дереві або металі, то в офорті всю цю важку роботу 

виконує кислота. Металева дошка (в XVI частіше залізна, в XVII-XVIII 

мідна, пізніше - цинкова), уживана для звичайного різцевого 

гравірування, покривається спеціальним ґрунтом, стійким до впливу 

кислоти. На дошку, за допомогою гострої сталевої голки, проникаючи 

крізь м’який ґрунт, наноситься малюнок. Після цього дошка 

поміщається в азотну кислоту, завданий голкою малюнок протруюють 

до бажаної глибини. Після цього  ґрунт змивається з дошки, втирається 

фарба і робиться відбиток. 

Перша дата в історії гравюри практично збігається з першою 

датою в історії друкарства. Прихід гравюри до Європи лише не набагато 

випередив винахід Іоганном Гутенбергом друкування книг. Перші 

зразки західноєвропейської гравюри, виконані в техніці обрізної 

гравюри на дереві, з’явилися в XIV-XV ст. 

Колекції гравюр мають всі музеї світу, однак найвідоміших у світі 

збірок оригінальних рисунків та друкованої графіки вважається 

колекція музею Альбертіна, або Галерея Альбертіна у Відні. За 

останніми даними колекція налічує понад 65 тис. малюнків митців 

минулого і близько 1 000 000 гравюр. Хронологічні межі зібрання - від 

15 ст. і до сучасності.   

Фонд гравюри відділу рідкісних і цінних документів ОУНБ 

ім.Д.І.Чижевського складає 105 одиниць збереження, які надійшли до 

бібліотеки з колекцією Олександра Ільїна у 1994 році.  

Це твори західноєвропейських майстрів XVIІI ст. - Історичні та 

жанрові гравюри, портрети, пейзажі. 

З них  92 гравюри – це ілюстрації Жана Мішеля Моро Молодшого  

до творів Вольтера виконані ним і різними граверами.  

  Моро Жан-Мішель (Moreau, 1741-1814), прозваний Молодшим - 

брат Луї-Габріеля, талановитого французького гравера і рисувальника. 

Жан -Мішель навчався у живописця і гравера Л.-Ж. Ле Лоррена. Ще у 

сімнадцятирічному віці був запрошений разом з учителем до Санкт-

Петербургу (1757-1759). Після повернення до Парижа поступив на 

навчання до гравера Ле Ба.; з 1770 - офіційний гравер і рисувальник при 
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дворі короля Людовика XVI і член Академії мистецтв. У 1785  році 

відвідав Італію, після цього, як вважають мистецтвознавці, відбувся 

переворот в його творчості на гірше. 

 На початку своєї кар'єри Моро працює над репродукціями картин 

і малюнків інших майстрів у техніці гравюри, що користувалося в ту 

епоху великим попитом. Потім починає створювати самостійні твори. 

Графічна спадщина Моро Молодшого величезна - близько 3000 

малюнків, офортів (почасти він працював над перекладом в гравюру 

малюнків сам, частково йому допомагали Пата, Хелман, Романа та ін.) 

Блискучий рисувальник, Моро зобразив останнє 30-річчя старого 

режиму. Його твори можна розділити на декілька розділів: серії, 

присвячені подіям історичного характеру; хроніка побуту, звичаїв, 

костюмів епохи; ілюстрації до літературних творів, майстерно виконані 

віньєтки і т. д. 

Моро залишив справжній "літопис в гравюрі" мінливої моди свого 

часу: «Пам'ятник костюму» в декількох серіях, створюваних в 1777-

1778 і 1783 роках. 

Він ілюстрував твори французького письменника Р. де Ла 

Бретона, присвячені життю світської придворної молоді (Дама при дворі 

королеви), а також пісні композитора Б. де Лаборда (1773), твори 

філософів Ж.-Ж. Руссо (1774-1783), Вольтера (1782-1789). 

До повного видання (70 т.) творів Вольтера 1784-1789 рр., 

виданого Келем на кошти письменника П.-О.Бомарше, Моро виконав 93 

малюнки. Ці малюнки гравійовані 23 майстрами серед яких Ж.-Ш. 

Бакуа, Р.Делоне, А.-Ж. Дюкло, Н.Ле Мир, Й.С. Хельман та ін.  

Твори Жана Мішеля Моро зберігаються в державному музеї 

образотворчих мистецтв ім. О.С.Пушкіна в Москві, в Державному 

Ермітажі (С-Петербург), Третяковській галереї, Британському музеї та 

багатьох музеях Америки, Європи, Австралії і в приватних колекціях. 

Крім того, в колекції є 13 портретів історичних діячів Франції, 

Німеччини, Росії, Данії: Аржантель Огюстен де Ферриоль
1
, Габриэль 

Эмілі Ле Тоннелье де Бретеиль, маркиза Дю Шатле
2
, Карл XII

3
, 

                                                           
1
 французский дипломат граф Шарль де Ферриоль (1700-1788). 

2
 французький математик і фізик . Була музою і натхненницею Вольтера . 

3
 король Швеції (1697—1718). 
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Людовик Великий
4
, Даламбер

5
, Людовик XV

6
, Фредерік ІІ

7
, Катерина ІІ, 

Петро I, Жан де Дюнуа
8
, Агнеса Сорель

9
, Карл VII

10
, Генріх IV

11
. 

Гравюри виконані з портретів видатних художників Франції.  

Художники: 

Дефрен Жан Флоран – франц. художник (1754-?). 

Шарль Лебрен (фр. Charles Le Brun; 24 лютого 1619 - 22 лютого 

1690) - французький художник 17 століття, відомий організатор 

Академії мистецтв та її перший директор. Робив релігійні композиції, 

виконував декоративні твори в садибах аристократів і короля, писав 

портрети. 

Моріс Кантен де Латур (фр. Maurice Quentin de La Tour; 1704-

1788) - французький портретист, працював переважно пастельними 

олівцями. 

Шарль Андре ван Лоо (Карл Ванлоо), 1705 – 1765 рр. Був одним з 

найвідоміших художників свого часу, виконував замовлення королів (в 

т.ч. і Катерини II), його роботи зберігаються в Ермітажі. Працював у т. 

зв. «Великому стилі» і був одним з яскравих представників цього 

напрямку, найталановитішим історичним живописцем XVIII ст., 

майстром декоративних композицій, які стали гордістю французького 

рококо. 

Шарль Амедей Філіп ван Лоо (Charles Amedee Philippe van Loo, 

1719, Ріволі - 1795, Париж) - прославлена династія французьких 

художників нідерландського походження, що влаштувалися в Парижі в 

1662 році, нащадки жанрового живописця Яна ван Лоо, син якого, 
                                                           
4
 Людовик Великий Дофін (1661-1711) - єдина законна дитина Людовика XIV від Марії-

Терезії Іспанської, його спадкоємець (дофін Франції). Помер за чотири роки до смерті 

батька і не царював. 
5
 Жан Лерон Д'Аламбер (1717 - 1783) - французький вчений-енциклопедист. Широко 

відомий як філософ, математик і механік. Член Паризької академії наук (1740), Французької 

Академії (1754), Петербурзької (1764) та інших академій. 
6
 офіційне прізвисько Улюблений (1710 — 1774) — король Франції (1715-1774). 

7
 ( 1534 - 1588 ) - король Данії і Норвегії з 1559, з династії Ольденбургів. 

8
 (1402 - 1468) - граф де Дюну і де Лонгвіль, прославлений французький воєначальник часів 

Столітньої війни, соратник Жанни д'Арк. Родоначальник будинку Орлеан-Лонгвіль, який 

припинився в 1694 році. 
9
 Агнеса Сорель або Аньєс Сорель (1421 - 1450) - куртизанка XV століття; Дама де Боте; 

кохана французького короля Карла VII. 
10

 Карл VII, Звитяжний король Франції (1422—1461 рр., коронувався в 1429). 

11
 Генріх IV ( 1553 — 1610) — король Франції, перший з династії Бурбонів. 

 



255 

 

історичний художник і жанрист Якоб ван Лоо, до того як приїхати до 

Франції, де він утвердився як портретист, працював в Амстердамі в 

традиціях національного мистецтва. 

Луї Каравакк (Людовик; фр. Louis Caravaque; 31 січня 1684 , 

Марсель - 9 (20) червня або 15 (26) червня 1754, за іншими відомостями 

1752, Санкт-Петербург - французький живописець, який переселився 

при Петрові І в 1717 в Росію і став придворним художником, одним з 

найбільш значущих представників россіки
12

 .  

Поурбус Франс Молодший  - нідерландський художник. Син 

Франса Поурбуса Старшого, Франс Молодший навчався у нього 

живопису. У 1591 р. був прийнятий в гільдію св. Луки в Антверпені. 

Потім Поурбус вирушив через Брюссель до Італії, вступив там у 

придворні живописці герцога Мантуанського. Нарешті, він дістався до 

Парижа, де до смерті працював при дворі Генріха Наваррського. 

Поступаючись своєму батькові в теплоті колориту і соковитості кисті, 

він проте висловив себе вельми вправним майстром, і теж - в 

портретному жанрі.  

Гравери: Жан Баптист Фосейо, Ланглуа, Пьер Габриэль (1754-

1810), П'єр-Александр Тардье (1756-1844), Н.Ф.Мав’є. 

Розмір гравюр 90 х 142 мм. 

Жан Мішель Моро-молодший. 

 

1.  
«Катилина» Вольтер. Трагедія «Каталина, или 

Спасённый Рим». (1752 р.) 

3240 1784 

2.  
«Орфелин в 

Китае» 

Вольтер. «Китайський сирота». 

Трагедія в трьох діях. (1755 р). 

3241 1786 

3.   «Орест» Трагедія «Орест». (1750 р.) 3242 1784 

4.  

«Нанина» Вольтер «Нанина, или 

Побеждённый предрассудок». 

(1749р.) 

3243 1788 

5.  

«Женщина с 

правом» 

Вольтер. 

«Дружини, коріться своїм 

чоловікам, або  

Жінки, коріться своїм чоловікам».  

(1768 р.) 

 

3244 1784 

                                                           
12

 Россіка - термін, що використовується у вітчизняній історії мистецтва для 

позначення західноєвропейських художників, які працювали в Росії у XVIII в.  
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6.  
«Семіраміс» Вольтер. Трагедія «Семіраміда».  

(1748 р.) 

3245 1783 

7.  «Ханжа» Вольтер (1747 р.) 3246 1785 

8.  «Храм слави»  Вольтер. П’єса. (1745 р.) 3247 1785 

9.  
«Принцеса 

Наваррська» 

Вольтер. Драма. (1745 р.) 3248 1785 

10.  

Генріада («Ліга, 

або великий 

Генріх») 

Епічна поема Вольтера. (1728 р.) 3249 178? 

11.  
«Орлеанська 

Діва» 

Поема Вольтер (1694-1778 рр.) 3250 Б.р. 

12.  
«Орлеанська 

Діва» 

Поема Вольтер (1694-1778 рр.) 3251 1788 

13.  
 «Самсон» Лібрето опери «Самсон і Даліла». 

Вольтер.  (1732 р.) 

3252 1785 

14.  
«Орлеанська 

Діва» 

Поема В.Шекспіра. (1694-1778р 

р.) 

3253 1789 

15.  «Сократ» П’єса на три дії. Вольтер. 3254 1785 

16.  
«Орлеанська 

Діва» 

Поема Вольтер (1694-1778 рр.) 3255 Б.р. 

17.  
«Орлеанська 

Діва» 

Поема Вольтер (1694-1778 рр.) 3256 Б.р. 

18.  
«Орлеанська 

Діва» 

Поема Вольтер (1694-1778 рр.) 3257 1789 

19.  
«Орлеанська 

Діва» 

Поема Вольтер (1694-1778 рр.) 3258 1788 

20.  «Генріада» Епічна поема Вольтера. (1728 р.) 3259 1782 

21.  «Генріада» Епічна поема Вольтера. (1728 р.) 3260 1782 

22.  «Генріада» Епічна поема Вольтера. (1728 р.) 3261 1782 

23.  

«Генріада» Епічна поема Вольтера. (1728 р.) 

Моро – молодший, Жан-Мишель; 

гравер Хелман Ісидор Станіслас 

Анр1 (1743–1809)  

3262 1782 

24.  «Генріада» Епічна поема Вольтера. (1728 р.) 3263 1782 

25.  «Генріада» Епічна поема Вольтера. (1728 р.) 3264 1782    

26.  
«Барон Отранто»  Барон Отранто. Опера-буф в трьох 

діях. (1769 р.) 

3265 1785 

27.  
«Дві бочки» Комічна опера в трьох актах. 

Вольтер. (1773р.) 

3266 1785 

28.  
«Софонісба 

(Софоніба)» 

Софонісба (Софоніба). (1774 р.) 3267 1786 

29.  
«Пелопіди» Трагедія Вольтера (1771 р.) 

 

3268 1786 
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30.  
«Закони Міноса» Закони Міноса. Трагедія. Вольер. 

(1773 р) 

3269  1785 

31.  «Дон Педро» Трагедія. Вольтер. (1775 р.) 3270 1786 

32.  «Ірена» П'єса «Ірена». Вольтер. (1776р.) 3271 1786 

33.  
«Агафокл» Трагедія „Агафокл”. Вольтер. 

(1778 р.) 

3272 1789 

34.  «Генріада» Епічна поема. Вольтер. (1728 р.) 3273 1782 

35.  
«Орлеанська 

Діва» 

Поема. Вольтер. (1694-1778 рр.) 3274 Б.р. 

36.  
«Простак» 

(Інженю) 

Повість.  Вольтер.(1767 р.) 3275 1786 

37.  «Шотландка» Комедія. Вольтер. (1760 р.) 3276 1784 

38.  «Танкред» Повість. Вольтер. (1761 р.) 3277 1784 

39.  

«Право сеньйора» П’єса Вольтера. (1762 р.) не була 

виконана до 1779 року, після його 

смерті Вольтера. 

 

3278 1785 

40.  «Олимпії» Трагедія Вольтера. (1762 р.) 3279 1784 

41.  «Триумвірат» П’єса Вольтера. (1764 р.) 3280 1786 

42.  «Скіфи» П’єса  чия? (1767 р.) 3281 1785 

43.  
«Шарло» Комедія «Шарло, або Графиня 

Живрі» (1767 р.) Вольтера.  

3282 1785 

44.  «Хранитель» Комедія Вольтера. (1769 р.) 3283 1785 

45.  
«Гебри, або 

Терпимість», 

Трагедія Вольтера. (1769 р.) 3284 1785 

46.  «Смерть Цезаря», Трагедія Вольтера.  (1792 р.) 3285 1782 

47.  «Альзіра» Трагедія Вольтера. (1736 р.) 3286 1783 

48.  «Аделаїда» «Аделаида Дюгеклен» ? (1734 р.) 3287 1785 

49.  «Заіра» Трагедія Вольтера.  (1732 р.) 3288 1782 

50.  «Еріфіл» Трагедія  Вольтера. (1732 р.) 3289 1787 

51.  
«Брут» Трагедія. Вольтера.  (1731р.)  

гравер Делоне, Николя.  

3290 1783 

52.  
«Нескромний» Комедія Вольтера.  (1724 р.) 

Гравер Жан Дамбре 

3291 1783 

53.  
«Маріамна»  Трагедія Вольтера. «Ірод і 

Маріамна». (1724р.) 

3292 1782 

54.  
«Едіп» Трагедія Вольтера. (1718р.) 

 

3293 1783 

55.  
«Задіг, або доля» Повість Вольтера. (1747 р.)  

Гравер: Антуан-Жан Дюкло 

3294 1784 

56.  

«Таніс та Целіда» Вольтер. Трагедія «Таніс та 

Целіда». (1733). Гравер Моро-

молодший . 

3303 1785 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1776
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57.  

«Герцог де Фуа» Вольтер. «Амелі, або Герцог де 

Фуа». 

Трагедія (поставлена в Парижі в 

1752 р.), гравер  Моро-молодший 

3304 1785 

58.  
«Кандид» Філософська повість Вольтера. 

(1759 р), гравер  Моро-молодший 

3305 1787 

59.  
«Біле і чорне» Вольтер. «Біле і чорне». (1764р.), 

гравер  Моро-молодший. 

3306 1787 

60.  

«Мемнон» Мемнон, або розсудливість 

людська. Новелла Вольтера. 

Гравер  Моро-молодший. 

3307 1784 

61.  
«Ханжі» Вольтер. Ханжі: повчальна історія. 

Гравер  Моро-молодший.   

3308 1783 

62.  

«Гертруда, або 

виховання 

дівчини» 

Вірш Вольтера.  3309 1783 

63.  
«Що подобається 

дамам»  

Вольтер. Казка. (1764 р.) 3310 1787 

64.  
«Орлеанська 

Діва» 

Поема Вольтер (1694-1778 рр.) 3311 1789 

65.  

«Орлеанська 

Діва» 

 

Поема Вольтер (1694-1778 рр.) 3312 1788 

66.  
«Орлеанська 

Діва» 

Поема Вольтер (1694-1778 рр.) 3313 1788 

67.  
«Орлеанська 

Діва» 

Поема Вольтер (1694-1778 рр.) 3314 Б.р. 

68.  
«Задіг» Роман Вольтера «Задіг або 

доля».1747 р. 

3315 1784 

69.  
«Принцеса 

Вавілонська» 

Повість Вольтера (1768 р.) 3316 1787 

70.  
«Принцеса 

Вавілонська» 

Повість Вольтера (1768 р.) 3317 1787 

71.  «Бідолаха» Вірш Вольтера. (1758) 3318 1782 

72.  «Простак» Повість Вольтера (1767р.) 3320 1782 

73.  
«Людина в 40 

талерів» 

Вольтер. (1768 р.) 3321 1786 

74.  
«Кандид» Філософська повість Вольтера 

(1759 р.), гравер  Моро-молодший 

3322 1787 

75.  
«Кандид» Філософська повість Вольтера 

1759 р.), гравер  Моро 

3323 1787 

76.  
«Кандид» Філософська Вольтера. (1759 р.), 

гравер  Моро-молодший. 

3324 1787 
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77.  «Генріада» Епічна поема Вольтера. (1728р.) 3325 Б.р. 

78.  
«Орлеанська 

Діва» 

Поема Вольтера. (1694 р.) 3326 Б.р. 

79.  
«Орлеанська 

Діва» 

Поема Вольтера. (1694 р.) 3327 Б.р. 

80.  «Генріада» Епічна поема Вольтера. (1728р.) 3328 Б.р. 

81.  
«Орлеанська 

Діва» 

Поема Вольтера. (1694 р.) 3329 Б.р. 

82.  
«Орлеанська 

Діва» 

Поема Вольтера. (1694 р.) 3330 Б.р. 

83.  
«Орлеанська 

Діва» 

Поема Вольтера. (1694 р.) 3331 Б.р. 

84.  
«Орлеанська 

Діва» 

Поема Вольтера. (1694 р.)                    3332 Б.р. 

85.  
  «Орлеанська 

Діва» 

Поема Вольтера. (1694 р.) 3333 Б.р. 

86.  
«Орлеанська 

Діва» 

Поема Вольтера. (1694 р.) 3334 Б.р. 

87.  «Зулим»  «Зулим 3335 1785 

88.  «Пандора» «Зулим 3336 1783 

89.  «Блудний син» Вольтер. Комедія. (1736р.) 3337 1783 

90.  «Жанна Д’арк» Вольтер. Поема(1762 р.) 3340 Б.р. 

91.  «Меропа» Вольтер. Трагедія. (1743р.) 3345 1783 

92.  
«Магомет» Вольтер. «Философские повести». 

(1740 р.) 

3346 1763 

Портрети 

93.  

Аржантель 

Огюстен де 

Ферриоль (1700-

1788), граф 

Художник Дефрен Жан Флоран. 

Гравер Жан Баптист Фосейо. 

3295 1788 

94.  

Габриэль Эмили 

Ле Тоннелье де 

Бретеиль, маркиза 

Дю Шатле 

Художник  Луар Анн Марі, 

Гравер Ланглуа, Пьер Габриэль 

(1754-1810). 

3296 1786 

95.  

Карл XII Вольтер. История Карла XII.  

Гравер П'єр-Александр Тардье 

(1756-1844) 

3297 1785 

96.  

Людовик Великий Художник Лебрьон Шарль, 

Гравери Моро-молодший, 

Ж.Б.Фосейо. 

3299 1784 

97.  

Даламбер  Гравюра з портрету Даламбера 

художника Ла Тура, гравер 

Н.Ф.Мав’є. 1772 р. 

3300 1788 
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98.  

Людовик XV Гравюра з портрета Людовіка XV, 

художника К.Ванлоо. Гравер 

Ж.Б.Фосейо 

3301 1785 

99.  

Фредерік ІІ Гравюра Ланглуа з портрета 

«Фредерік ІІ» художника Ванлоо 

Шарля Амеде Філіпа. 

3302 1785 

100.  Катерина ІІ Авторство не встановлено. 3338 1788 

101.  
Портрет Петра I   Луи Каравакк (1716), 

Гравюра Ланглуа (1783р.) 

3339 1783 

102.  Жан де Дюнуа Гравюра Ж.Б. Фосейо 3341 1789 

103.  

Портрет Агнеси 

Сорель 

Портрет Агнеси Сорель: розмір: 

9.0 x 14.0 см: період1788 р. 

Автори: Н. Maв’є, Ж. М. Моро. 

3342 1788 

104.  

Портрет Карла 

VII 

 

Гравер Н. Maв’є 3343 Б.р. 

105.  

Генріх IV Гравер П’єр-АОлександр Тард’є 

(1756-1844р.) з портрету 

фламандського художника 

Поурбуса Франса молодшого 

(1569 - 1622). 

3344 1783 

  

 

 

Театр корифеїв: краєзнавчі дослідження 

Світлана Приймак,  

                                                    завідуюча відділом соціокультурної діяльності  

ОУНБ ім. Д. Чижевського  

 

Кіровоградський академічний обласний український музично-

драматичний театр ім. Марка Кропивницького – феномен історичний, 

оскільки веде початок з невичерпного джерела Театру Корифеїв 

(Кропивницького - братів Тобілевичів), соціокультурний, адже охоплює 

пласт суспільно-мистецького життя другої половини ХІХ – початку ХХІ 

сторіччя і врешті національний, бо у вкрай несприятливих умовах 

пригнічення в Російській імперії всього українського захистив право 

глядача дивитися українські вистави на високопрофесійній сцені, а нині 

є однією з провідних театральних установ нашої держави. 
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Завданням даної статті є розкриття фондів обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Д. Чижевського м. Кропивницький, де 

досліджуються історія, розвиток, акторські здобутки Кіровоградського 

академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. 

Марка Кропивницького (далі - обласний театр ім. М. Кропивницького). 

Увага акцентується насамперед на краєзнавчих та рідкісних виданнях, 

автор також намагається охопити не лише діяльність трупи Корифеїв, 

але й долю єлисаветградського-кіровоградського Театру як окремої 

соціокультурної царини.  

 Обласному театру ім. М. Кропивницького пощастило на 

дослідників – краєзнавців, професіоналів своєї справи. Микола 

Смоленчук, Віктор Ярош, Валентина Тобілевич, Микола Хомандюк, 

Володимир Босько, Володимир Шурапов, Микола Галицький, Олег 

Бабенко - за цими іменами стоїть вагомий пласт знайдених і поданих 

читачу документів, свідчень, фотографій, афіш, які дозволяють відкрити 

для себе його духовну скарбницю. А ще численні дослідження 

краєзнавців, студентів і викладачів місцевих вузів, з певною 

періодичністю вміщені у різних випусках видань «Наукові записки / 

Міністерство освіти України, Кіровоградський державний педагогічний 

університет ім. В. Винниченка (Сер. "Філологічні науки": 

Літературознавство)» і «Кіровоградський краєзнавчий вісник / 

Кіровоградська обласна спілка краєзнавців». 

 Саме явище виникнення Театру було описане в кількох виданнях, 

які складають бібліотечний фонд рідкісних краєзнавчих видань. «До 

постройки в Елисаветграде в 1867 году постояннаго театра 

инженерным полковником Г. В. Трамбицким на отведенном ему в 1865 

году городским управлением, со взысканием в городской доход 76 руб., 

городском месте и ныне принадлежащаго ротмистру В. Т. 

Кузмицкому, театральныя представления приезжими драматическими 

труппами актеров давались во временнопостроенных ими деревянных 

балаганах. Первыя такия театральныя представления в 

Елисаветграде, по словам старожилов были в 1830 годах и происходили 

во временнопостроенном деревянном балагане на городском плацу, на 

углу Преображенской и Невской улиц, на месте котораго в настоящее 

время построены временныя деревянныя лавки и находится часть 

базара. В означенном временном театре давались представления 

приезжей из Харькова труппой Штейна, а впоследствии 

Жураховскаго». Пропонована Вашій увазі цитата міститься в 
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оригінальному першоджерелі "Исторический очерк г. Елисаветграда", 

що зберігається у фондах ОУНБ ім. Чижевського. Книга складена і 

видана в 1897 році на той час міським головою Олександром 

Миколайовичем Пашутіним. До слова сказати, в розділі Театр тодішній 

міський голова подає звернення полковника Трамбицького до 

Єлисаветградської міської думи з проханням «в недозволении другому 

лицу в городе делать приспособления каких либо построек на 

театральныя представления собственно для игры актеров», на що 

отримує офіційну відповідь з Херсонського губернського правління 

«что монополия в помещении для театральных представлений не 

может быть предоставлена ииженер-полковнику Трамбицкому по 

неимению на это в законе разрешения». Разом з тим в нарисі згадуються 

знамениті на той час провінційні актори – Петров, Рибаков, які не 

належать до когорти Корифеїв, і жодного слова про дійсно зіркових 

Кропивницького, Старицького, Садовського, Карпенка-Карого... Немов 

яскравий приклад прислів’я, що велике бачиться на відстані. 

В журналі «Русская мысль», №12 за 1906 рік вміщено статтю 

літературознавця, педагога і громадської діячки Софії Русової «К 

двадцатипятилетию украинского театра» (збірник «Театр як доля. Іван 

Тобілевич (Карпенко–Карий). - Кіровоград, 2012»). В цій статті Софія 

Федорівна пише: «Театр в 80-тые годы был для Украины 

единственным местом, где звучала ее литературная родная речь, и 

многие украинцы после талантливых спектаклей Кропивницкого и 

семьи Тобилевичей начинали говорить своїм забытым, всюду гонимым 

языком, и во многие души вдохновенная игра М. Заньковецкой заронила 

первую искру национального самосознания и благородного стремления 

служить своей глубоко-несчастной Украине». Це свідчить про 

розуміння істинного призначення театрального мистецтва.  

У фонді відділу рідкісних і цінних видань обласної бібліотеки ім. 

Д. Чижевського є кілька книг «з історією». Насамперед, відома праця 

О.С.Суворіна «Хохлы и хохлушки» (СПб.: 1907). Це видання – по суті 

рецензія на гастролі трупи Кропивницького у Санкт-Петербурзі 1886-

1887 рр. театрального критика, журналіста і, за словами театрознавця 

Анатолія Новикова, «визнаного естета і неприхованого українофоба» 

Олексія Суворіна, який мав мужність визнати, що «в малоруській трупі 

такий ансамбль, якого немає на александринській сцені», що в цьому 

колективі «є такі обдаровання, які були б першими на імператорських 

театрах». Вельми високо поцінував Суворін також майстерність  
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керівника трупи, зауваживши, що «Кропивницький не тільки 

незрівнянний актор, а й такий самий незрівнянний режисер… Усе на 

своєму місці і все вчасно». Це видання потрапило до ОУНБ в складі 

славнозвісної колекції скандально відомого Олександра Ільїна. 

Принагідно хочу відзначити увагою унікальне мистецтвознавче 

дослідження  Володимира Корнійчука, яке вийшло в Києві 2015 року 

«Марія Заньковецька. Світова велич генія національного». Разом з тим, 

що автор вперше досліджує психологічні особливості творчості 

актриси, використовуючи спогади сучасників та кращі здобутки 

новітніх дослідників, розкриває особливості її виняткового і 

дивовижного обдарування, ми зустрічаємо велич її визнання навіть у 

сучасників. Так, Людмила Черняхівська-Старицька пише у 1908 році: 

«Коли б М. К. (Марія Костянтинівна Заньковецька – авт.) була хоч 

російською артисткою, вона б мала б далеко більше діамантів, перлів, 

самоцвітного каміння. Пишніше, може б, відбувся і її ювілей, то 

правда..». Це ще раз підтверджує вищенаведену думку, що Україна на 

той час мала світочів національної культури. Навдивовижу, вони не 

зрадили і не продали чужій імперії свій талант, як це часто буває навіть і 

зараз.  

А ще перлиною цього відділу є 7-томне видання творів Марка 

Кропивницького, що вийшло в Держвидавництві України у 1929 році. 

Редактор, автор вступної статті та приміток, перший український 

театрознавець, знищений сталінським режимом Петро Рулін, так подає 

спогади Кропивницького про театр: «Театральне провінціяльне діло, це 

незупинна війна: з темпераментами, смаками, поглядами, примхами, 

капризами, самодурством, товстолобієм, з годиною і епідемією…». На 

форзаці першого тому – підпис простим олівцем «З бібліотеки Попова 

П.М., літературознавця, чл.-кор. АН УРСР». Виявляється, цей 

семитомник придбаний в одній з букіністичних крамниць Києва за 

кошти місцевого краєзнавця й істинного патріота українства Федора 

Плотніра, який всю свою компенсацію за працю остарбайтера під час 

Другої світової витратив на книжкові подарунки. 

Розгортаючи мереживо часу до 50-60-х років минулого сторіччя, 

шукаючи дослідників Театру, вияскравлюється ім’я науковця, 

літературознавця, переслідуваного радянською владою Миколи 

Смоленчука. Вагомість його доробку лише зараз повною мірою можуть 

оцінити колеги й послідовники Миколи Кузьмовича. Кожен дослідник, 

хто писав про театр і Корифеїв, займався глибоким дослідженням 
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документальних джерел, проте лише Микола Кузьмович, який жив на 

Бобринеччині, ходив стежками геніїв, вдихав терпкі пахощі полину 

Вічного Степу, зміг торкнутися тих нематеріальних свідчень – 

розуміння духу епох. Варто відзначити увагою збірку Миколи 

Смоленчука «Скарби золотого поля: вибрані краєзнавчі розвідки, есеї та 

статті», де автор майже вперше використовує багато нових і раніше 

невідомих фактів, пов’язаних з видатними українськими митцями. У 

статті «Шлях до створення української професіональної трупи», 

написаної у 1982 році, до сторіччя першої постановки «Наталки-

Полтавки», автор зазначає: «Можна сказати одразу, що театр 

корифеїв – не історія однієї чи кількох труп, а органічне складне 

плетиво діяльності багатьох театральних колективів, що охоплює 

процес майже піввікового розвитку українського театру». Гортаючи 

сторінки історії, в той час, коли на батьківщині театру його розвиток 

практично не досліджувався, автор переймається тим, щоб зафіксувати 

факти, знайти людей, які знали корифеїв особисто. І це Смоленчуку 

вдається у біографічній повісті «Степи полинові» (1961 рік), яка 

охоплює першу половину життя Марка Кропивницького і закінчується 

показом того, як він вирішує віддати всього себе служінню театру. І 

друга повість «Ой літав орел» (1969 рік), де розкривається творча 

лабораторія Кропивницького як актора і разом з тим автора широко 

відомих драматургічних і музичних творів. (Ці видання містяться у 

відділі краєзнавства з дарчими авторськими надписами письменнику-

земляку Володимиру Базилевському: «Хай буде прикладом нам, 

Володимире Олександровичу, його (Марка Кропивницького – авт.) 

одержимість і відданість улюбленій справі». М. Смоленчук, 1971). 

Після виходу цих повістей, наприкінці 1971 року Смоленчук 

отримує листа від нащадка корифеїв – Андрія Тобілевича з проханням 

«Візьміться ради бога написати щось подібне про Івана Карповича. Це 

маловідомий або зовсім невідомий матеріал». І дослідник занурюється 

не лише в творчу лабораторію Карпенка-Карого, але й загалом в його 

життя, яке не збагнути, якщо відірватися від біографії драматурга і його 

взаємовідносин з навколишньою дійсністю. Це вже потім, на межі 

сторіч, з’являться ґрунтовні томи дослідження, а тоді, в 50-60-х роках це 

була «земля незвідана». У подальшій науково-дослідницькій спадщині 

Смоленчука немало цікавих сторінок присвячено учням і вихованцям 

Кропивницького: Марії Заньковецькій, Миколі Садовському, Панасу 

Саксаганському та іншим славнозвісним акторам. Можна багато 

говорити про унікальність наукової спадщини для наступних поколінь 
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дослідників Театру Кропивницького, проте наведу один факт. Микола 

Смоленчук розумів важливість збереження спогадів людей, які знали 

Корифеїв особисто, а їх залишилася жменька. Так у вищезгаданій збірці 

«Скарби золотого поля», серед інших, містяться спогади (1968 р.) 

заслуженого артиста Української РСР Вадима Левицького, який 

починав свій творчий шлях у трупі корифеїв. Це неймовірний талан – 

по-дружньому спілкуватися з живим свідком епох, на жаль, таких 

свідчень записано мало, а історія не любить забуття, чимало цінностей 

втрачено назавжди.   

Серед визначних дослідників - знавців творчої спадщини театру 

корифеїв виділяється театрознавець, журналіст і головне - один з 

ініціаторів та засновників 1982 року меморіального музею Марка 

Кропивницького у Кропивницькому та його завідувач Віктор Ярош. 

Декілька тисяч зібраних ним експонатів, у числі яких – друковані 

видання кінця ХІХ – поч. ХХ ст., оригінальні фотографії корифеїв, їхні 

меморіальні речі стали основою музейного фонду. Наукові розвідки, 

знахідки, цікаві знайомства з продовжувачами традицій театру корифеїв 

знаходили відображення у його статтях на сторінках обласних видань. 

З-під пера Віктора Яроша у 1986 році (перевидання 2006 р.) у 

дніпропетровському видавництві «Промінь» виходить кишеньковий 

путівник-фотоальбом «Меморіальний музей М.Л. Кропивницького в 

Кіровограді» з детальними описами експозицій шести залів музею з 

кольоровими фото. Після цього видання вийшла «Театральна 

Кіровоградщина» 1989 року, де в дуже стислій хронологічній формі 

подано розвиток театру за понад сторічну історію. Коротка біографічна 

розповідь про митця «Марко Лукич Кропивницький – видатний діяч 

української культури. До 150-річчя від дня народження» 1990 року. 

Разом з Петром Перепелицею він був упорядником книги «Спогади про 

Марка Кропивницького» (1990). У 1992 році до 110-річчя заснування 

театру невеликим накладом і посередньої поліграфічної якості (в ті роки 

було сутужно не лише з видавництвом) виходить брошура «Стежками 

завіяними». Автору вдалося відшукати і розкрити маловідомі, а то й 

призабуті сторінки життя і діяльності плеяди театральних  митців, 

якими пишається Україна. На картонній сірій вкладці - прижиттєві 

унікальні фото М.Л. Кропивницького, його родини - дітей, онуків і 

правнуків, сцени з вистав і гуртові фото зустрічей.  

До слова, наступний завідувач меморіального музею М. 

Л.Кропивницького Микола Галицький у 2014 році видає збірку 

науково-просвітницьких робіт «Золота духовна скарбниця 
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Кіровоградщини (слово про корифеїв українського театру), цінна тим, 

що тут використані спогади відомих і шанованих земляків – 

Б.Куманського, І. Казнадія, розповіді про акторів-сучасників, які гордо 

несуть почесне звання спадкоємців Корифеїв – Івана Кравцова, 

Володимира Мироновича, Василя Зіноватого, Володимира Трибиненка 

та інших, які визначали обличчя театру у ХХ сторіччі і завдяки кому 

високі традиції якісного театрального мистецтва непохитні й досі. 

Говорячи про спогади, не можна обминути увагою видання М. К. 

Садовського «Мої театральні згадки. 1881-1917». Незважаючи на те, що 

книга вийшла у 1956 році, вона не переобтяжена необхідним на той час 

апелюванням до радянського режиму. Гнат Юра – видатний 

театральний діяч, актор і режисер, корифей українського радянського 

театру, у збірках «Життя і сцена»,  «Моє життя» залишив надзвичайно 

цінні спогади про М. Кропивницького, М. Заньковецьку та плеяду 

талановитих попередників і сучасників.  

Разом з дослідженнями Віктора Яроша знайшла своє місце видана 

у 1992 році брошура Клари Михайлівни Окунькової «Традиції і 

сучасність. Сторінки творчої біографії Кіровоградського обласного 

музично-драматичного театру ім. М. Кропивницького», яка 

відрізняється від інших видань тим, що авторка акцентувала увагу на 

організаційній театральній діяльності. Наприклад, «І.К. Карпенко-Карий 

вважав доцільним розробити макет нової театральної споруди... 

замість непристосованих існуючих приміщень». Через 9 років кандидат 

історичних наук, мистецтвознавець Клара Михайлівна Соколовська 

видає монографію «Театральне життя Єлисаветградщини (історико-

культурологічний аспект)», в її основу покладено об’єктивні історичні 

фактори, що сприяли розвитку української театральної культури, 

зародженню мистецьких осередків і оригінальної драматургії, пошуки 

та експерименти організаційно-творчої діяльності, реформи 

господарської діяльності. Авторка наводить приклади дієвих форм і 

засобів господарювання, наприклад «З метою залучення глядача до 

театру було започатковано новий вид реклами – анонс… Являє інтерес 

ще одна форма залучення глядача – абонентні картки… Про це 

свідчить витяг з листа М. Кропивницького до актора О. Суслова: «В 

анонсі додай, хто бажає абонементуватися не менш як на десять 

вистав, тому робиться уступка в 15%, на меншу кількість вистав 

абонемента не приймати». 

Значна кількість ґрунтовних досліджень, присвячених обласному 

театру ім.Марка Кропивницького, належать перу керівника літературно-
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драматичної частини театру ім. М. Кропивницького, лауреату 

Кіровоградської обласної премії ім. В. Ястребова - Володимира 

Шурапова. Насамперед, це виданий у 2004 році високополіграфічний 

альбом «Театр Марка Кропивницького: минуле і сучасне» до 120-річчя 

театру (як зазначають фахівці це найбільш ґрунтовне видання, яке уже 

стало майже бібліографічною рідкістю). Альбом складається з 12 

розділів і містить документи, фотографії, ілюстрації, уривки з художніх 

і публіцистичних творів, а також листів М. Кропивницького, його учнів 

та послідовників, відомих літературо- та мистецтвознавців, театральних 

діячів, інші матеріали, що свідчать про творчий шлях цього театру та 

його спадкоємців від дня заснування до сьогодення. У 2010 році у 

кіровоградському видавництві вийшов історичний нарис «Марко 

Кропивницький та його спадкоємці». Якщо альбом 2004 року містить 

бліц-повідомлення й унікальний  фото-, документальний матеріал, то 

вищезгаданий історичний нарис – повноцінне історичне дослідження з 

художнім текстом про театральну діяльність М. Кропивницького, І. 

Карпенка-Карого, М.Садовського, М. Заньковецьку, та що особливо 

цінно - хронологічні віхи існування театру на зламах епох 1900-х-2000-х 

років. Золотий фонд Театру ім.Марка Кропивницького: спадкоємці 

корифеїв, удостоєні  високих звань, кропивничанські акторські династії 

і подружжя, вистави кропивничан, гастрольні та фестивальні маршрути 

(1938-2008), хронологія Ю. Меженка артистичної  діяльності 

М.Кропивницького, починаючи з 1875 року. Поряд з цими фоліантами 

невеликими тиражами виходили альбоми-брошури «Театру Марка 

Кропивницького – 120», «130 років театру Марка Кропивницького», ці 

видання теж дуже важливі, адже за рахунок поліграфічної 

привабливості, написані короткою мовою соцмереж з акцентом на 

фотодокументи, були цікаві й доступні широкому загалу громади. 

Використовуючи зібраний в численних архівних джерелах матеріал, 

Володимир Шурапов розповідає про Театр на хвилях місцевого радіо 

Кіровоградської держтелерадіокомпанії в циклі передач радіожурналу 

«Криниця». У 2002 році виходить збірка радіооповідей «Про що 

мовчить сцена...», у 2012 році світ побачила збірка статей «Відверта 

розмова» - мистецькі діалоги з театральним діячем І. Казнадієм. Таким 

чином, завдяки доступному формату, як видавничому, так і через ЗМІ 

Театр відкривався для сучасного читача і глядача. Творчу біографію 

театру досліджував не лише Володимир Шурапов, у 1984 році виходить 

брошура заслуженого артиста УРСР, головного режисера театру В. З. 

Савченка «Мы - кропивничане» з фотографіями діючої театральної 
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трупи й актуальних популярних вистав, описом сучасного театрального 

життя із заявою: «Мы с гордостью носим имя Марка Лукича 

Кропивницкого, продолжая лучшие реалистические традиции его 

театра». 

У 2013 році, до 75-річчя заснування Кіровоградської області, 

виходить літературно-художня серія «Кіровоградщина у дзеркалі часу». 

Перлиною серії є альбом «Театральне мистецтво», авторами-

упорядниками якого виступили вищезгаданий Володимир Шурапов та 

наша колега, завідуюча відділом мистецтв Світлана Ушакова.  

На жаль, формат статті не може передбачити глибоко доскональне 

висвітлення даної теми, тож наведені лише знакові видання, які є 

перлинами краєзнавчих досліджень. У 2012 році у місцевих 

видавництвах виходять збірки: видання голови спілки краєзнавців 

Кіровоградської області Олега Бабенка «Самоцвіти степів полинових. Із 

спостережень над творчістю видатних земляків», в якому містяться 

літературознавчі спостереження над окремими аспектами творчості М. 

Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого, С.Тобілевич. 

Збірник «Театр як доля. Іван Тобілевич (Карпенко–Карий)» з 

унікальними розвідками про Івана Карпенка Карого громадсько-

політичного і державного діяча Сергія Єфремова, філолога і 

театрознавця діаспори Степана Чорнія, філософа, історика, славіста 

Дмитра Чижевського, громадського діяча Олександра Шульгіна 

(«…український театр, що не в одному моєму житті відіграв величезну 

ролю, театр, коли все національне життя було заборонене, не давав 

українцям забути про своє минуле, підносив їх дух і віру у майбутнє» 

(«Український театр в Єлисаветі»), через аналіз творчості Івана 

Карповича розкривають концепцію розвитку новітнього українського 

театру. У 2015 році під час наукового відрядження Кіровоград відвідує 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української 

мови та методики навчання Глухівського національного педагогічного 

університету ім. О. Довженка Анатолій Новиков і дарує до фондів 

обласної бібліотеки ім. Д. Чижевського три видання «Марко 

Кропивницький і Харківщина» (Харків, 2000), «Українська драматургія 

і театр від найдавніших часів до початку ХХ ст.» (Харків, 2011), 

«Український театр і драматургія від найдавніших часів до початку ХХ 

ст.» (Харків, 2015), що містять надзвичайно цінні матеріали – історичні 

розвідки про харківський період життя Кропивницького, і зокрема 

заснування ним першого в країні дитячого театру: «Началося все з того, 

що, дбаючи про долю селянських дітей, митець став запрошувати на 
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свята їх до себе в маєток, де малечу пригощали різними ласощами, 

організовували для них традиційні на той час забави». В статті 

«Діяльність національного театру в оцінці його найвидатніших діячів і 

сучасників» Анатолій Новиков пише: «…восени 1906 року 

виповнювалося 25 років з часу створення у Кременчуці першої 

національної професійної трупи на основі театрального колективу 

Григорія Ашкаренка, а в жовтні наступного, 1907-го, - відповідний 

ювілей відтоді, як у Єлисаветграді було засноване славнозвісне 

Товариство акторів, що згодом дістало неофіційну назву театру 

корифеїв. Це стало поштовхом для публікації низки розвідок. Першою 

такою ластівкою стала невеличка книжечка без зазначення автора під 

назвою «Корифеї української сцени». Вийшла вона російською мовою в 

Києві 1901 року і складалася із шести нарисів про найвизначніших 

національних театральних діячів – М.Кропивницького, М.Старицького, 

І.Карпенка-Карого, М.Садовського, П. Саксаганського, М. 

Заньковецьку». За іронією долі, ця розвідка «Корифеї української 

сцени» на століття була вилучена з наукового мистецького обігу і 

випадково з’явилася в обласній бібліотеці ім. Д. Чижевського у квітні 

2015 року після надання її власником, приватним колекціонером В. 

Могилюком на тимчасову експозицію. На щастя, багато цінних 

досліджень, листівок та інших свідчень епох, які зберігаються в 

особистих колекціях, завдяки дружнім відносинам працівників відділу 

мистецтв з колекціонерами В. Могилюком, Ю. Тютюшкіним, 

користувачі ОУНБ можуть побачити на виставках, наприклад «Дім, в 

якому живе театр» тощо. Щороку в березні, до Дня театру, 

колекціонери презентують ці виставки, завдяки чому громада міста 

знайомиться з унікальними фотографіями та іншими експонатами, які 

розкривають дивовижні грані театрального життя міста ХІХ-ХХ ст. 

Завершити огляд краєзнавчих досліджень, присвячених Театру та 

його визначним акторам, логічно бібліографічним доробком. Фахівці 

Кіровоградської обласної державної  наукової бібліотеки ім. 

Н.Крупської працюють над створенням покажчиків. У 1977 році 

виходить бібліографічний покажчик «Марко Лукич Кропивницький» 

(укладачі – Лідія Шуменко, Інна Погребняк). Тамара Недашковська, що 

досі працює в ОУНБ, і Раїса Коган у 1983 році видають бібліографічний 

покажчик «Віхи історії українського професіонального театру на 

Кіровоградщині», який містить 175 записів в 14 розділах. Крім 

бібліографічних списків про видатних постатей Корифеїв два розділи 

присвячені загальним питанням розвитку українського 
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професіонального театру і театру сьогодення – рецензії на вистави, 

творчі портрети акторів-сучасників та свято театрального мистецтва на 

Кіровоградщині. Серед багатьох аналогічних видань слід відзначити 

науково-довідкове видання Одеської національної наукової бібліотеки 

2011 року, упорядковане Оленою Нуньєс «Корифеї українського театру 

в одеській пресі. Бібліографічний покажчик». У першому розділі 

покажчика «Преса Одеси про український театр кінця ХІХ-початку ХХ 

сторіччя» разом з описами подано цитати і уривки з тогочасних 

періодичних видань, починаючи з 1883 року. Серед позицій, в «Одес. 

обозрении театров» за 16 жовтня 1916 року знаходимо таке «…г. 

Саксаганский, между прочим, сказал: «Пьесы малороссийского 

репертуара никогда не сойдут с подмостков украинских театров, 

только благодаря своей необыкновенной жизненности». Цитата 

пройшла випробування часом у сто років, і пророцтво одного з 

визначних театральних діячів справдилося. Завдяки цій та іншим 

анотаціям кожен читач може зрозуміти значення і велич Театру 

Корифеїв, його історію і місце в культурному житті міста на межі 

століть.  

Майже через 30 років після виходу першого бібліографічного 

покажчика на сайті обласної бібліотеки ім. Д. Чижевського (за адресою 

http://library.kr.ua/kray/abrys/index.html) з’являється глобальний 

бібліотечний он-лайн проект «Єлисаветградський абрис. Персони 

українського театру» - ґрунтовне дослідження працівників відділу 

мистецтв та ін. відділів ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, Кіровоградського 

обласного краєзнавчого музею, Меморіального музею М.Л. 

Кропивницького (усі документи пройшли обробку - цифрову 

реставрацію). У проекті поставлено за мету оновити інтерес до яскравих 

самобутніх митців, які стали візитівкою нашого міста, переосмислити 

життя і творчість драматургів, режисерів, акторів, які були використані 

радянською владою для певних ідеологічних гасел. Оновити, 

перезавантажити - сучасною мовою - персон театрального мистецтва 

Марка Кропивницького, Миколу Садовського, Івана Карпенка-Карого, 

Панаса Саксаганського, Марію Садовську. Покажчики складено за 

новими вимогами до бібліографічного опису (2008 року). Об’ємний 

систематизований матеріал дає можливість майбутнім дослідникам 

починати свої пошуки не з порожнього місця. Ми представили 

біобібліографію М. Кропивницького, чиє життя та творчість живили 

наукові праці та дослідницькі роботи авторів кількох поколінь. У 

розділі „Повнотекстові книги” на сайті ОУНБ ім. Д.Чижевського можна 

http://library.kr.ua/kray/abrys/index.html
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знайти унікальні книги, які стали бібліографічною рідкістю, видання 

української діаспори, випуски листівок, виданих видавництвом 

„Мистецтво” у середині ХХ століття. Представлено „Список 

антрепренерів театральних труп півдня України кінця XIX - поч. XX ст. 

Укладач С.Ушакова”. Цей колосальний проект є даниною вшанування 

пам’яті геніїв українського мистецтва, спонукає суспільство зазирнути у 

своє минуле, а відтак краще зрозуміти майбутнє і місце України в 

ньому.  

В даній статті зроблена спроба охарактеризувати творчий доробок 

та краєзнавчі дослідження з історії обласного театру ім. 

Кропивницького. З одного боку, нам, кропивничанам, землякам і 

нащадкам Корифеїв пощастило з тим, що багато матеріалів знайдено й 

досліджено. Проте, хто знає, скільки ще незвіданого залишилось за 

межею Історії. Тож це невичерпне джерело живитиме не одне покоління 

фахівців у царині українознавства, філософії, культурології та 

небайдужих громадян України. 

 

 

 

Спадщина Михайла Максимовича, історика ХІХ ст.,  

у фонді відділу рідкісних і цінних видань  

ОУНБ ім. Д. І.Чижевського 

Ірина Ритар, 

провідний бібліотекар 

відділу рідкісних та цінних видань 

ОУНБ ім.Д.Чижевського 

 

На сучасному етапі розвитку України, як незалежної і 

демократичної держави одним із найважливіших завдань є  вивчення 

свого минулого, пізнання, що найбільш об’єктивно і різнобічно 

можливе лише через його персоніфікацію. Власне людина, її 

особистість, її розвиток та досягнення у різних сферах суспільно-

політичного і наукового життя є основою національного та державного 

розвитку й прогресу будь-якої держави. 

Історію творить народ, а його провідне ядро складають 

непересічні особистості, призначення яких своїм інтелектом і діями 

осмислювати історичне минуле й прокладати шлях у майбутнє. З цього 
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виникає твердження щодо необхідності  детального й всебічного 

вивчення історії української інтелігенції, оскільки саме вона в 

концентрованому вигляді відображає історію українського народу, його 

культуру у найширшому розумінні цього слова та є його провідником. 

Особливий інтерес становить суспільно-політична діяльність та 

наукова спадщина видатних представників інтелігенції України 19 ст.  

До їх числа належить ім’я  історичного творця Михайла 

Максимовича - одного з перших вчених України демократичного 

напряму, основоположника української етнографії, джерелознавства, 

історіографії як науки, історичної географії, фольклористики. Він був 

дослідником міст і сіл, фундатором археологічного музею, видавцем 

перших в Києві історико-літературних журналів, талановитим 

перекладачем і поетом.  

У відділі рідкісних і цінних видань бібліотеки ім. Д. Чижевського 

зберігається примірник видання «Слово о полку Игореве» 1837 р., 

перекладеного на тогочасну російську мову М. Максимовичем для 

слухачів Київського університету Св. Володимира, де він працював 

професором російської словесності та був його першим ректором. У 

цьому прозаїчному перекладі  Максимович  дуже близько тримався 

оригіналу (орг. видання 1800 р., для порівняння паралельно подав текст 

оригіналу), зумів достатньо вірно передати зміст поеми, зберіг 

особливості давньоруської образності мови, розкрив його істинну 

поетичну красу. Для розуміння завдань перекладу «Слова» цінним є 

така заувага, зроблена ним самим у відгуку на гербелевський переклад: 

«Каждый перевод и прозаический, и стихотворный, то же, что портрет, 

где сходство с подлинником есть главное достоинство»(Собр. соч. т.3, 

стр.568). Максимович, як дослідник, виклав основні положення про 

«Слово» (первообраз самобутньої епічної поезії, цілісний твір, 

пов’язаний  з мовою народної творчості, біблійних книг, літописів і 

грамот) та проблем у декількох роботах. У 1857 р.  Михайло 

Максимович зробив переклад «Слова» українською мовою і видав. 

  Протягом багаторічної наукової діяльності Максимович 

висловлював свої судження майже з усіх питань історії України - 

починаючи від найдавніших часів до сучасної йому епохи.  

  Вчений розпочав розробку Давньоруської держави  дослідженням 

«Откуда идет русская земля, по сказаниям руським»(1837), де розвивав 

тезу про автохтонність східних слов’ян, їхню господарську (переважно 

землеробську) діяльність, що ставила їх на вищий щабель розвитку 

порівняно з завойовниками. Щодо виникнення державних форм життя, 
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запрошення варягів, то його аргументація зводилась в основному до 

заперечення факту запрошення варягів та їх позитивної ролі в історії 

Русі. Багато цікавих спостережень і цікавих думок  стосовно давньої 

історії слов’ян в цілому і українців зокрема, їхньої мови, культури, 

періодизації їх історії зустрічаємо в дослідженні «История древней 

русской словесности»(1839). Максимович був переконаний, що «в 

Новгороде и в Южной Руси до исхода ХІІ века Русью или Русской 

землей собственно называлась только Киевская земля, или Украина». 

Він виступав проти імперської великодержавницької історіографії, яка 

розглядала українську історію лише як ділянку загальноросійського 

історичного процесу, заперечуючи автохтонність українців. Цю тезу 

Максимович кваліфікував як антинаукову. Спираючись на науковий 

аналіз джерел, учений доводив, що Русь – Україна - це пряма 

спадкоємниця давньої Київської Русі. Розвиваючи свою думку, він 

пише: «Мы малороссияне, остались по-прежнему в своей родимой 

стороне, со своими преданиями и обычаями, - мы остались на корню, с 

которого не сильны были сорвать нас никакие вихри и бури, ни же гроза 

Батыева …» 

Фонд відділу рідкісних і цінних видань має І і ІІ томи (1877 р.) із 

трьохтомного  зібрання творів  М. О. Максимовича,  виданих у Києві, 

змістом яких є історія Русі з давніх часів до середини ХІІІ ст., 

Литовської Русі, історії козацтва, історико-топографічні, археологічні та 

етнографічні матеріали. 

У працях про козацтво  Максимович розглядав виникнення 

козацтва як народний рух, переконливо доводив, що козацтво - 

категорія історична і соціальна. На думку дослідника, козацтво 

запорізьке «розливалось с XVI века по Южной Руси, призвело 

обновление целой жизни народной, разлило по ней козацький дух 

свой». Увійшовши в систему польської влади, козацтво стало зерном 

української народної самобутності. Помітно, що Максимович сумує за 

втратою України самобутності в межах Російської імперії. Самобутність 

для нього означає політичну і культурну боротьбу за окремість, 

кінцевим результатом якої постає власна політична організація 

(державність). Опрацювавши велику кількість джерел Максимович дав 

картину військово-територіального устрою козацької України доби 

Хмельниччини, тим самим започаткувавши вивчення проблеми 

розвитку козацької державності - гетьманщини.  Особливо цінними є 

думки вченого про значення Запорозької Січі як зародка козацької 
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державності - навіть з огляду на романтичне трактування козацтва як 

буйного товариства вільнодумних вояків. 

Етнографічний же розділ присвячений малоросійським народним 

пісням, поясненню що таке є «Думи», побутовим пісням та 

дослідженню «Дні і місяці українського селянина».  

Журнали «Кіевская старина» (1882 № 1, 1883 № 5, 1904 № 9) та 

«Исторический вестник» (1882 № 8) (що є у фонді відділу) містять 

автобіографію Михайла Олександровича Максимовича, його альбом, 

два рукописні вірші, листи. Є також сучасне видання листів, що вийшли 

у київському видавництві «Либідь» у 2004 р. Вивчення його листування 

дає змогу краще усвідомити саму епоху і має важливе історичне 

значення, адже Михайло Олександрович був знаковою особистістю, що 

стояла біля витоків формування української свідомості. 

Твори видатного вченого М. О. Максимовича відображають його 

багатогранні наукові інтереси в галузі вітчизняної історії, філології, 

народної творчості та етнографії . Дослідник історії України, 

літературознавець, етнограф Олександр Грушевський висловився про 

Максимовича «еще ни один знаток малорусской старины не располагал 

таким обширным запасом знаний - преимущественно из 

первоисточников». Максимович хотів від історії, «чтобы в ней старина 

южно-русская открывалась в подлинном своем виде до последних 

подробностей, как открылись древние фрески на стенах Киево-

Софийского собора из-под штукатурки XVIII века». Для цього йому 

доводилось за його ж словами «аки пчеле, собирать - добро бы мед, а то 

пергу невкусную, чтобы из нее ссучить восковую свечу на поминовение 

покойникам родины моей».  

Велич М. О. Максимовича як прогресивного мислителя і вченого 

полягає ще й в тому, що його дар розкрився в несприятливих суспільно-

політичних умовах, що вимагали величезних інтелектуальних, фізичних 

і моральних сил. Широта інтересів, знань і праць ставлять Михайла 

Олександровича Максимовича в ряд універсальних мислителів Європи. 

Спадщина його в рівній мірі належить не тільки українській, а й 

світовій духовній культурі. За переконанням вченого, науки слід 

поширювати рідною мовою. Не випадково всі праці його проникнуті 

сильною вірою в геній українського народу, в його щасливу будущину. 
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                    СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Моніторинг соціологічної діяльності бібліотек області  

 

Марія Охріменко, 

головний бібліотекар 

науково-методичного відділу 

Заслужений працівник культури України      

  

Одним із методів виявлення проблем, вивчення і визначення 

шляхів удосконалення існуючих форм роботи є організація 

соціологічних досліджень, які проводяться в бібліотеках. Соціологічні 

дослідження є підґрунтям і важливим аналітичним матеріалом. Це - 

важлива складова моніторингу інформаційних потреб користувачів. На 

основі результатів досліджень з’являється можливість розробити 

рекомендації для  покращення  інформаційного забезпечення потреб 

користувачів, оперативно реагувати на усі зміни, що відбуваються у 

соціокультурному просторі, відслідковувати питання, що вивчаються у 

динаміці. 

 Бібліотеки області беруть участь у загальнодержавних та 

обласних дослідженнях. Так, протягом 2016 року вони брали участь у 

дослідженнях за такими темами: 

- Вивчення використання краєзнавчої літератури у 

бібліотеках області, видання 2013-2015 років (обласне). 

- Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову 

продукцію у публічних бібліотеках України за 2014-2015 роки 

(всеукраїнське). 

- М. Грушевський – український історик європейського 

значення (всеукраїнське). 

- Молодіжна бібліотека: популярність, репутація, бренд 

(всеукраїнське). 

- Проблеми екології та роль бібліотек у формуванні 

екологічного світогляду молоді (обласне). 

- Читання, як складова система підвищення кваліфікації 

бібліотекаря, що обслуговує юнацтво. 

Крім  цього бібліотеки самостійно проводять власні регіональні 

дослідження, що мають практичне спрямування.  Позитивним  в 
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організації соціологічних досліджень є те, що до цієї роботи 

долучаються як центральні, так і  сільські бібліотеки.  

Тематика досліджень різноманітна і має актуальний характер, це: 

роль і місце бібліотек в житті громади, соціальний портрет користувача, 

роль книги у житті користувача, бібліотека очима користувачів, 

соціологічний портрет бібліотекаря очима користувача, основи 

інформаційної культури, краща книга року, книга в родині, 

інформаційно-бібліографічні послуги бібліотеки, втрачений читач, 

інформаційні потреби: ступінь задоволення, що читає наша влада, мій 

улюблений журнал, бібліотекар на селі.  Найбільш поширений спосіб 

проведення соціологічних досліджень у бібліотеках – анкетування, 

опитування, експрес-опитування, тестування. 

  Актуальні та змістовні дослідження проводили в минулому році 

центральні районні та міські бібліотеки області. Так, у центральній 

бібліотеці для дорослих Долинського району було проведене 

анкетування бібліотечних працівників «Толерантність – елемент 

світогляду і культури», яке дало можливість визначити, у чому саме 

полягає роль бібліотеки при формуванні толерантного світогляду 

користувачів. Отримані відповіді засвідчили, що бібліотечні фахівці 

використовують ефективні форми і методи роботи з користувачами, які 

сприяють прищепленню поваги до культури, традицій, поглядів інших 

людей. 

  Болючим питанням сьогодення у переважній кількості бібліотек 

залишається зменшення кількості користувачів. Працівники бібліотек 

постійно вивчають причини втрати читачів.  З цією метою проводяться 

соціологічні дослідження «Втрачений читач» (Кіровоградський район, 

м. Світловодськ). Завдяки проведеному дослідженню були виявлені 

основні причини втрати користувачів, це: зміна місця проживання, 

втрата здоров’я, не зовсім зручний графік роботи закладу, 

незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію, 

відсутня комфортність обслуговування. Прийнято рекомендації щодо 

усунення цих причин. 

 Голованівська  районна бібліотека провела дослідження «Ваше 

ставлення до розміщення фонду в бібліотеці». Головною метою 

дослідження було вивчення та задоволення читацьких потреб щодо 

комфортності умов обслуговування. Проаналізувавши результати 

дослідження, було здійснено цілу низку дієвих змін: на абонементі 
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запроваджено відкритий доступ до найновіших та найцікавіших видань, 

у читальному залі поставлені м’які крісла, організовані тематичні блоки, 

забезпечено Wi-Fi  доступ. 

Результатами дослідження «Ставлення читача до умов 

бібліотечного обслуговування», яке було проведено працівниками ЦРБ 

Вільшанського району стало удосконалення бібліотечного простору. 

Для користувачів виділені певні зони для відпочинку. Ефективно 

використовуються вітрини, де розміщуються нові книги, періодичні 

видання. Щоб вести постійний діалог з читачем, відстежувати його 

потреби, оформлені куточки: «Враження», «Творчість наших читачів», 

«Буккросинг». Діє так звана «стіна зворотнього зв’язку», де читачі 

можуть написати свої побажання.  

Постійним інтересом у відвідувачів користуються «книжкові 

розвали», на яких вони знаходить не тільки цікаве видання, а й 

співрозмовника, який вже читав цю книгу. Якісні зміни, що відбулися в 

бібліотеці, дозволили залучити нові категорії користувачів, збільшити 

час перебування у бібліотечному середовищі. 

 Впровадження  в практику роботи бібліотек сучасних технологій 

підняло на якісно новий рівень обслуговування користувачів. 

Використовуючи ефективні форми надання послуг з доступу до мережі 

Інтернет, бібліотеки проводять окремі соціологічні дослідження з даної 

тематики. 

Так, з метою визначення ролі бібліотеки як інформаційного 

центру в житті громадян, виявлення їх активності у використанні 

мережі Інтернет, визначення стратегії подальшого розвитку бібліотек 

Олександрівська районна бібліотека для дорослих провела дослідження 

«Книга та Інтернет: спільники чи суперники?». В ході дослідження 

виявлено, що найбільшу перевагу користувачі віддали друкованій книзі 

-52%, електронній книзі -12,9%. Третина користувачів поєднують ці два 

види. За результатами дослідження зроблено висновок, що сьогодні 

бібліотека спроможна йти в ногу з часом, використовуючи сучасні 

новітні технології, підтримуючи нерозривний зв'язок з користувачем 

бібліотеки. 

Працівники відділу обслуговування та відділу інформаційних 

технологій Світловодської ЦМБ провели соціологічне дослідження 

«Основи інформаційної культури». За тематикою дослідження 

проведено он-лайн опитування 108 громадян міста з метою рівня  
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обізнаності з інформаційними технологіями та ступінь їх бажання 

навчатися. Вікова категорія: 45-80 років. Опитування дало можливість 

провести відбір та укомплектувати 2 групи для навчання. Анкетування 

допомогло тренерам розробити програму навчання, враховуючи 

потенційні можливості учасників. 

Для того, щоб визначити роль і місце бібліотеки в житті 

сільського мешканця, дуже важливо знати думку її користувачів: що їх 

в першу чергу приваблює в бібліотеці, чого хочуть від неї, які функції 

для них пріоритетні, з чим пов’язують перспективи її розвитку. З цією 

метою Кіровоградська районна бібліотека провела інтерактивне 

опитування користувачів сільських бібліотек  «Соціологічний портрет 

бібліотекаря очима користувача». В опитуванні взяли участь 380 

респондентів з 38 сільських бібліотек. Аналіз відповідей засвідчив, що 

респонденти прагнуть бачити бібліотеки комп’ютеризованими, 

оснащеними якісним зв’язком з Інтернетом, де будуть працювати 

професіонали своєї справи. Користувачу повинен надаватись 

різноманітний та якісний сервіс послуг. 

Проаналізувавши відповіді респондентів бібліотекам району було 

рекомендовано: активно включатися у процеси економічного і 

соціального розвитку села; поліпшити комфорт та привабливість 

бібліотек, застосовуючи креативний підхід; впроваджувати інноваційні 

форми, оновлювати репертуар масових заходів; удосконалювати сервіс 

обслуговування користувачів; постійно підвищувати свій фаховий 

рівень.  

За результатами цього дослідження на базі РБ пройшли творчі 

лабораторії на тему «Методика проведення соціологічних досліджень в 

бібліотеках».  

Дослідження цієї ж тематики  були проведені у бібліотеках міста 

Олександрії «Бібліотека очима користувача», «Наші користувачі про 

нашу бібліотеку».  

Щоб виявити художні смаки та уподобання користувачів та 

отримати «портрет» сучасного читача, працівники Знам’янської 

центральної міської універсальної бібліотеки провели соціологічне 

дослідження «Портрет сучасного користувача». В опитуванні взяло 

участь 86 респондентів, переважна більшість (70,9%) - жінки. Звертає на 

себе увагу той факт, що тільки 40% респондентів задоволені фондом 

бібліотеки,  61,6% - вказали на малу кількість новинок літератури. 
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Респонденти у своїх відповідях звернули також увагу на відсутність 

нових книг, зокрема, з економіки, техніки, психології, філології, 

сучасної художньої літератури. 

Виходячи з результатів дослідження було отримано «портрет» 

сучасного користувача, це - молода жінка 18-25 років, яка відвідує 

бібліотеку декілька разів на місяць. Замовляє літературу в основному за 

шкільною програмою, користується також довідковими виданнями. 

Зроблено висновок: систематично поповнювати книжковий фонд 

бібліотеки новинками літератури, активізувати роботу з популяризації 

творів сучасних українських письменників (буклети, листівки, 

презентації тощо). 

 Важливим питанням сьогодення є питання розвитку села, 

оскільки соціально-економічні зміни останніх десятиліть призвели до 

його занепаду. Тому, актуальною темою соціологічних досліджень в 

минулому році було вивчення стану задоволення інформаційних потреб 

користувачів сільських бібліотек, а також проведено низку досліджень з 

вивчення думки користувачів щодо професіоналізму бібліотекарів, 

якості функціонування бібліотек та їх значимості. 

Так, у Молдовській та Перегонівській сільських бібліотеках 

Голованівського району проведені дослідження «Якою повинна бути 

бібліотека на думку користувача». Метою дослідження стало вивчення 

думки користувачів про бібліотечно-інформаційні послуги, які надають 

ці бібліотеки; визначення шляхів удосконалення якості та комфортності 

обслуговування. 

Відповідно до аналізу досліджень з’ясовано, що фонди даних 

бібліотек лише наполовину задовольняють потреби користувачів; 

переважна кількість громадян хочуть бачити у своєму регіоні 

бібліотеку, оснащену сучасними технічними засобами. 

Результати дослідження націлили працівників бібліотек на пошук 

додаткових джерел фінансування, проведення адвокаційних заходів, 

активізації співпраці з організаціями, які могли б підтримати бібліотеки, 

на створення комфортного бібліотечного середовища. 

«Чи потрібна бібліотека громаді?». Так назвала анкетування 

жителів селища Заваллівська бібліотека-філія Гайворонського району. 

Під цією назвою створено і відеоролик. За результатами анкетування 

завідуюча бібліотекою Пахович Наталя Андріївна виступила на сесії 
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селищної ради, в результаті чого були передплачені періодичні видання 

на суму 5500 грн. за рахунок спонсорських коштів. 

Тут  також проведено експрес-опитування «Чи задовольняють вас 

періодичні видання, передплачені нашою бібліотекою?». За підсумками 

опитування проведено передплату на 4500 грн.  

Єлисаветградградківська селищна бібліотека Олександрівського 

району знайшла свою нішу в соціальній інфраструктурі селища і одним 

із напрямків роботи визначила обслуговування людей з фізичними 

вадами здоров’я, сприяння їх духовному та культурному розвитку. Для 

більш  ефективної роботи в цьому напрямку  бібліотека співпрацює з 

психоневрологічним диспансером. З метою виявлення рівня 

поінформованості людей з обмеженими фізичними можливостями, 

ступінь  володіння ними інформаційними технологіями працівники 

бібліотеки провели дослідження серед пацієнтів диспансеру 

«Інформаційні потреби: ступінь задоволення». Основна увага при 

розробці анкет зосереджувалась на визначенні думки користувачів про 

особливості роботи в мережі Інтернет. В анкетуванні взяли участь 86 

респондентів.  100% опитуваних відзначили, що завдяки бібліотеці вони 

активно користуються Інтернетом, обізнані з основними соціальними 

мережами, пошуковими системами, а Інтернет-центр став для них 

основним джерелом отримання інформації і спілкування. 74%  вказали, 

що бібліотека в повній мірі задовольняє їхні потреби.  

Аби привернути увагу місцевої влади і населення до бібліотеки, 

визначити проблемні питання її функціонування працівники 

Олександрівскої бібліотеки-філії Олександрійського району вирішили 

зробити вивчення громадської думки «Яка бібліотека потрібна 

громаді?». Опитано 60% жителів. Узагальнені результати опитування 

засвідчили, що бібліотека потрібна громаді, переважна більшість 

жителів готові її підтримати. Поряд з цим було відзначено, що в 

бібліотеці не вистачає технічного оснащення, нових книг та 

періодичних видань. Серед основних потреб громадян – комфортні 

місця для читання, ігрові зони для дітей, перегляд відеофільмів, 

здійснення екскурсійних послуг. 

У 2017 році планується проведення загальносистемного 

опитування громадської думки. 

Федіївська сільська бібліотека Бобринецького району провела 

дослідження щодо пошуку шляхів задоволення  читацьких потреб. 
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Завданням дослідження було: визначення відповідності 

бібліотечного фонду сільської бібліотеки потребам , інтересам і запитам 

читачів. 

В результаті проведення дослідження було прийнято рішення 

направити клопотання до Федіївської сільської ради про поповнення 

бібліотечного фонду новою літературою, зокрема історико-краєзнавчої 

тематики та дитячої літератури. Як результат: на сесії сільської ради 

було затверджено рішення про виділення коштів у сумі 10000 грн. на 

поповнення бібліотечного фонду у 2017 році.    

 Разом з більш глобальними дослідженнями бібліотеки області 

проводять й локальні,  які дозволяють розв’язувати більш вузькі 

питання сьогодення. У бібліотеках Маловисківського району – «Краща 

книга року» (Мар’янівська с. б.),  опитування «Книга чи комп’ютер?» 

(Лозуватська с. б.)  Маловисківського району, опитування «Якої книги 

тобі бракує?» (Шпаківська с. б.) Новомиргородського  району, «Що 

читає наша влада?» (Велико-Скелівська с. б.) Світловодського району, 

опитування «Які періодичні видання нам потрібні?» (Гаївська с. б.) 

Добровеличківського району. 

 Крім цього у багатьох бібліотеках проводяться аналізи читацьких 

формулярів - «Хто читає у бібліотеці?», «Соціальний портрет 

користувача». 

 Виходячи з вище викладеного слід відзначити, що бібліотеки 

області проводять значну дослідницьку роботу, результатом якої є 

можливість прогнозувати подальші зміни з надання інформаційних 

бібліотечних послуг, дозволяє відслідковувати питання, що вивчаються 

у динаміці, виявити їх тенденції та використовувати отримані дані в 

подальшому. 

Але поряд з цим у роботі бібліотек з дослідницької діяльності є 

недоліки: 

 у планово-звітній документації деяких бібліотек дослідницька 

діяльність не висвітлюється взагалі, в інших - можна знайти тільки 

перелік назв досліджень без конкретної інформації стосовно 

висновків і результатів; 

 більшість надісланих матеріалів мають тільки описовий характер і 

лише констатують факти, без аналізу і завдань; 
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 результати проведених досліджень в більшості випадків не 

заслуховуються на виробничих нарадах та не впроваджуються в 

практику роботи бібліотек;  

 дуже мало інформації про дослідницьку діяльність на сайтах 

бібліотек. 

Головні недоліки досліджень: поверховість, відсутність 

глибокого аналізу результатів, прогнозів щодо кінцевого результату. 

    Перешкодою в організації проведення досліджень є нестача 

коштів на папір та картриджі для розмноження анкет. 

   Для покращення діяльності бібліотек області з питань 

дослідницької роботи пропонуємо: 

-  висвітлювати діяльність бібліотек з цього напрямку у планово - 

звітній документації;  

- результати проведених досліджень заслуховувати на виробничих 

нарадах, виставляти на сайти бібліотек; 

-  більше уваги приділяти аналізуванню досліджень; 

- висновки досліджень враховувати при плануванні роботи бібліотек.  

 

  

 

                                                                  

Аналітична довідка про соціологічні дослідження 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. 

Чижевського 

м.Кропивницький 

(2011-2015 рр.)  

   Марія Охріменко, 

головний бібліотекар 

науково-методичного відділу 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

Заслужений працівник культури України 

 

Соціокультурні зміни у суспільстві та поширення інформаційних 

технологій потребують постійного вивчення інформаційних 

можливостей бібліотеки та задоволення запитів користувачів. 

Сучасні умови зовнішнього та внутрішнього бібліотечного 

середовища, що динамічно змінюються, визначають необхідність 

постійного вивчення потреб користувачів. Умовами ефективної роботи, 
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оперативного та якісного надання інформації є моніторинг потреб 

користувачів бібліотеки. 

Серед низки методів виявлення інформаційних  потреб 

користувачів провідне місце посідає організація соціологічних 

досліджень. Для проведення соціологічних досліджень відбираються 

теми, які, на погляд ОУНБ, є актуальними. Як центр науково-дослідної 

роботи у бібліотечній галузі регіону, обласна бібліотека намагається 

спрогнозувати стратегію здійснення якісного обслуговування 

користувачів, оперативно корегувати технологічні процеси системи 

надання послуг, запроваджувати в практичну діяльність інновації, котрі 

сприяють прогресивному розвитку бібліотеки. 

Беручи участь у загальнодержавних дослідженнях, бібліотека 

проводить власні регіональні, що мають практичне спрямування. 

Тематика досліджень різноманітна: вивчення кадрового потенціалу 

центральних бібліотек області, запитів користувачів – інженерно-

технічних працівників, використання краєзнавчої літератури, 

матеріально-технічного ресурсу бібліотек, ефективності форм 

нестаціонарного обслуговування, рейтингу популярності краєзнавчої 

книги, ролі і місця публічних бібліотек у житті громади, підвищення 

іміджу бібліотек через рекламу, використання послуг з електронного 

урядування.    

Упродовж 2011-2015 рр. були проведені дослідження за такими 

темами: 

- Вивчення кадрового потенціалу центральних  бібліотек області 

(2011р.) 

 Вивчення запитів користувачів – інженерно-технічних працівників і 

представників сфери бізнесу (2012 р.) 

- Вивчення використання краєзнавчої літератури у бібліотеках 

області, придбаної за кошти департаменту культури, туризму та 

збереження культурної спадщини облдержадміністрації, видання 

2011-2012 років (2013 р.) 

- Вивчення читацького попиту на книги, які були направлені для 

поповнення фондів публічних бібліотек Кіровоградської області, 

виданих за бюджетною програмою «Українська книга» (2014 р.) 

- Матеріально-технічні ресурси бібліотек області для забезпечення 

обслуговування користувачів (2014 р.) 

- Вивчення ефективності форм нестаціонарного бібліотечного 
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обслуговування населення публічними бібліотеками Кіровоградщини 

(2014р.) 

- Краща краєзнавча книга останнього десятиріччя: рейтинг 

популярності (2014 р.) 

- Місце бібліотек в житті мешканців регіону (2015 р.) 

- Про підвищення іміджу бібліотеки через рекламу  (2015 р.) 

- Бібліотеки області та електронне урядування (2015 р.) 

Під час проведення досліджень застосовувалась комплексна 

методика збирання інформації: анкетування, спостереження, аналіз 

статистичної інформації та бібліотечної документації. 

Соціальна та економічна ситуація в країні викликали появу проблем, 

які активно впливають на галузь загалом і на кадрову політику зокрема. 

В сучасних умовах бібліотеки потребують кваліфікованих 

спеціалістів. Через низьку заробітну плату і падіння соціального 

престижу професії в суспільстві з бібліотек розраховувались молоді 

співробітники, зменшувалась кількість спеціалістів з вищою освітою, 

знижувався рівень професіоналізму. В цій ситуації ОУНБ у 2011 році 

вирішила провести соціологічне дослідження «Вивчення кадрового 

потенціалу центральних бібліотек області» (Виконавець: Л. І. 

Демещенко, завідуюча сектором науково-дослідної роботи).  

Дослідження проводилось з метою виявлення мотивів вибору 

професії, визначення ступеня задоволеності своїм вибором, визначення 

причин, що заважають наданню сучасних бібліотечних послуг, та 

необхідної професійної допомоги, якої потребують методичні центри 

від ОУНБ ім. Д.І.Чижевського. 

В ході дослідження передбачалось визначити шляхи удосконалення 

роботи бібліотек, кадрову забезпеченість центральних бібліотек області. 

Дослідження проводилось на базі центральних міських та районних 

бібліотек області шляхом анкетного опитування. 

Для опитування були надіслані анкети у всі головні бібліотеки 

районів і міст області. В результаті отримали 181 заповнену анкету. 

В ході дослідження виявлено, що основний контингент складають 

працівники від 30 до 50 років – 57,9%, пенсійного віку – 10,5%. 

На жаль, у бібліотеках працює тільки 14,4% молоді віком до 30 

років. Позитивним є те, що понад 80% бібліотекарів мають фахову 

освіту відповідно: вищу бібліотечну освіту - 43,6% респондентів, 
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середню фахову освіту - 38,7%;  вищу педагогічну освіту мають - 13,8%, 

спеціальну освіту з  інших галузей - 3,9% респондентів. 

Дослідженням виявлено, що понад половина працівників 53,6% 

обрали свою професію самостійно,  за порадою близьких - 19,3%, 

випадково стали бібліотечними працівниками - 14,4%, життєві 

обставини спонукали до вибору даної професії - 12,7%. 

Не зважаючи на таке розмаїття вибору, переважна більшість 

опитаних (96,1%)  задоволені вибором своєї професії. 

 У процесі анкетування  важливо було виявити негативні фактори, 

що заважають роботі. У відповідях респонденти відзначили 

незадовільні умови праці, відсутність фінансування на комплектування, 

психологічний клімат у колективі. 

Головними професійними якостями бібліотекаря респонденти 

вважають уміння спілкуватись - 95%, знання бібліотечного фонду - 

78%, уміння користуватись інформаційними джерелами - 85,6%. 

Серед рис характеру, які повинні бути притаманні бібліотекарю, 

респонденти назвали доброзичливість та урівноваженість - по 82,9%, 

стриманість - 59,1%, чуйність - 42,5% і почуття гумору - 41,4%. 

Фахівцям найбільше подобається в роботі: спілкування з цікавими 

людьми, можливість доступу до книг та інформаційних ресурсів, 

творчість інноваційна політика бібліотеки, міжособистісні відносини в 

колективі. 

    Роботою своєї бібліотеки задоволена переважна більшість (87,8%) 

респондентів. 

Приємно відзначити, що всі респонденти  користуються Інтернет - 

послугами, веб-сайтами інших бібліотек. Це допомагає їм знайомитись з 

напрацюваннями колег, використовувати їхній досвід у своїй роботі. 

Респонденти у своїх пропозиціях  наголошують на відродженні 

курсів підвищення кваліфікації, проведенні тренінгів з написання 

проектів, майстер-класів, консультацій із запровадження нових форм 

роботи. 

 Дізнались ми і про те, що бібліотекарі найбільш цінують у 

керівника такі риси характеру: організаторські здібності, 

професіоналізм, порядність, уміння прислухатись до підлеглого, 

справедливість, вимогливість і навіть почуття гумору. 
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Негативно ставляться респонденти до таких рис характеру 

керівника, як некомпетентність, зазнайство, самовпевненість, 

пасивність, злопам’ятність, грубість, підлість, лицемірство. 

У професійному плані респонденти бачать себе головними 

бібліотекарями, завідуючими відділами, методистами, керівниками 

бібліотек чи завідуючими філіями, директором бібліотеки, яка 

відповідала б вимогам сьогодення. 

З вищевикладеного можна зробити висновок: 

- якісний склад кадрів у центральних бібліотеках області за освітою і 

за віком можна вважати задовільним; 

- формування кадрових ресурсів на всіх рівнях повинно бути 

пріоритетним напрямком розвитку бібліотечної справи в області. 

Як позитивне: при плануванні роботи ОУНБ було враховано 

побажання респондентів з питання підвищення кваліфікації.  

 Серед факторів формування позитивного іміджу бібліотеки слід 

виділити одним із головних - інформаційне обслуговування 

користувачів. Зменшення  кількості звернень користувачів до 

літератури  науково-технічного спрямування,  неспроможність 

бібліотеки поповнювати свої фонди літературою в потрібному 

кількісно-видовому складі через різке  зростання цін на документи та 

мізерність бюджетного фінансування спонукали бібліотечних 

працівників вивчити інформаційні запити інженерно-технічних 

працівників та сфери бізнесу, визначити роль бібліотеки в процесі 

організації  інформаційного обслуговування цієї категорії користувачів.  

   У зв’язку з цим у 2012 році ОУНБ було проведене локальне 

соціологічне дослідження відділів абонементу та документів з питань 

економіки, виробництва та природничих наук «Вивчення запитів 

користувачів інженерно - технічних працівників та представників сфери 

бізнесу». (Виконавець: Л.І. Демещенко).                                                          

         Мета дослідження - поліпшення  інформаційного обслуговування 

та визначення ступеня задоволеності інформаційних потреб 

користувачів - інженерно-технічних працівників і представників сфери 

бізнесу працівниками відділів абонементу та документів з питань 

економіки, виробництва та природничих наук ОУНБ ім. Д.Чижевського.      

          Було поширено 60 анкет. Завданнями опитування стали: 

визначення структури користувачів відділів, виявлення мети та частоти 

звернення до них; виявлення тематики найбільш запитуваних видань. 
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       За даними анкетування у дослідженні взяли участь респонденти 

віком від 30 до 60 років; переважна більшість з вищою освітою (96,7%), 

різні за фахом – інженери (66,7%), бізнесмени (13,4%), економісти 

(11,6%), менеджери (5%), інші (4%). Майже дві третини опитуваних 

зазначили, що мають потребу в інформації, яка б сприяла виробничій 

діяльності.  

        Вивчення показало, що літературу за фахом мають в особистих 

бібліотеках - 46,7% респондентів, за місцем роботи користуються 

фаховою літературою - 48,3%, інші 5% відповіли,  що не мають цієї  

літератури ні вдома, ні за місцем роботи.                                       

         Щодо періодичних видань за фахом, то переважна більшість 

респондентів - 97,7% користуються ними в бібліотеці, 41,7 % - на роботі 

і тільки 13,3% опитуваних передплачують фахову літературу додому.                                                                                                                  

         Послугами  бібліотек користуються майже всі респонденти.  

        Результати анкетування свідчать про те, що переважна більшість    

респондентів (73,3%) користується послугами Інтернет, при цьому 

66,6% опитуваних мають доступ до Інтернет вдома, 41,6% - на роботі, 

48,3% - звертаються до бібліотеки. Під час дослідження з’ясувалось, що 

респонденти активно використовують нові бібліотечні послуги: 

звертаються до веб-сайту бібліотеки, електронного каталогу, відвідують 

електронний читальний зал.                                   

        Безумовно, було цікаво, як часто опитувані відвідують бібліотеку? 

З’ясувалось, що 41,7% відвідують бібліотеку раз на місяць, 30% - 

щоквартально, 28,3% - кілька разів на місяць.   

          80% користувачів задоволені фондом фахової літератури в 

бібліотеці. 

           Разом з цим у процесі анкетування було виявлено тематику 

видань, яких не вистачає в бібліотеці.  Тут відповіді респондентів 

збігаються з думкою бібліотечних працівників: не вистачає літератури з 

питань житлово-комунального господарства, харчового виробництва,  

винахідництва, нових книг з програмування, державних стандартів, 

підприємництва, реферативних журналів з агрохімії, хліборобства.                              

          Щодо системи удосконалення інформаційного обслуговування 

фахівців у бібліотеці, то майже всі респонденти відзначили належний 

рівень системи інформаційного обслуговування. Але разом з тим 

респонденти пропонують: більше уваги приділяти рекламі нової 

літератури з використанням ЗМІ; здійснювати передплату періодичних 
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видань для інженерно-технічних працівників і підприємців; покращити 

комплектування літературою з різних питань виробництва, 

підприємництва, підручниками для студентів; практикувати електронні 

розсилки нових надходжень; організовувати пересувні виставки нових 

книг і журналів.                                

          Результати анкетування свідчать про багатоаспектність 

інформаційних потреб респондентів. Але  через відсутність належного 

фінансування інформаційні ресурси ОУНБ ім. Д.Чижевського не мають 

можливості  повною мірою задовольнити професійні потреби 

користувачів. Тому працівникам відділів, які обслуговують інженерно-

технічних працівників і представників сфери бізнесу, необхідно 

досконально вивчати  запити респондентів  і враховувати їх при 

комплектуванні, що дасть можливість виробити стратегію максимально 

ефективного забезпечення потреб користувачів. 

             Основним підсумком дослідження є те, що для інженерно-

технічних працівників і представників сфери бізнесу бібліотека є одним 

із головних джерел інформації, яка може задовольнити їхні професійно-

інформаційні потреби. 

            У зв’язку з незадовільним фінансуванням на комплектування  

бібліотечних фондів бібліотек області, незначним надходженням нової 

літератури, збільшенням кількості застарілої, зношеної літератури, 

утворенням пасивної частини  бібліотечного фонду департаментом 

культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації у 

2011-2012 роках були виділені кошти на придбання краєзнавчої 

літератури для поповнення фондів бібліотек. 

            Для визначення ефективності використання цієї літератури у 

2013 році було проведене соціологічне дослідження «Вивчення 

використання краєзнавчої літератури у бібліотеках області, придбаної за 

кошти департаменту культури, туризму та збереження культурної 

спадщини облдержадміністрації, видання 2011-2012 років» 

(Виконавець: М. С. Охріменко, головний бібліотекар науково-

методичного відділу). 

            Дослідження проводилось з метою вивчення читаності 

краєзнавчої літератури у бібліотеках області та відповідності придбаної 

літератури запитам користувачів.   
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            Об’єктом дослідження було визначено краєзнавчу літературу, 

яка надійшла до бібліотек області у 2011-2012 роках загальною 

кількістю 12156 прим.  

            Предмет дослідження – використання цих книг як показник 

відповідності читацьким інтересам. 

            Базами дослідження стали публічні бібліотеки області. 

            В ході дослідження було застосовано метод анкетування, аналіз 

статистичної інформації та бібліотечної документації (читацьких 

формулярів, листків термінів повернення, документів на проведення 

масових заходів).  

             У дослідженні взяли участь 543 бібліотечних працівники 

області, що складає 52,1% від загальної кількості. 

             Результати дослідження показали, що до бібліотек області у 

2011-2012 роках надійшло 65 назв краєзнавчої літератури загальною 

кількістю 13047 примірників. До сільських бібліотек надійшло 8918 

примірників, що складає 73,3% від загального надходження. 

Результати дослідження дозволили визначити, що: 

- бібліотеки області отримали у 2011-2012 роках краєзнавчу 

літературу, кількість якої недостатня для задоволення потреб 

користувачів, особливо в сільських бібліотеках;  

 - представлена література задовольняє читацький попит на 86%; 

 - для популяризації цієї літератури бібліотечні працівники 

використовували як традиційні, так і інноваційні форми роботи; 

 - краєзнавча література використовується переважно за цільовим 

призначенням вчителями, учнівською та студентською молоддю для 

розширення інтелектуального розвитку, навчання, професійних 

потреб;  

 - найбільшим попитом користуються художні твори, краєзнавчі 

дослідження, літературні доробки наших земляків; 

 - книги, які видавалися малими тиражами, потребують кращої 

популяризації; 

 - у середньому кожна книга видавалася двічі.  

 В ході дослідження встановлено, що інтенсивність звернень 

користувачів до краєзнавчих ресурсів залежить від їх повноти та 

якісного представлення. 

   Результатом дослідження стала розробка рекомендацій, які 

передбачають організацію системної роботи для ефективної 
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популяризації краєзнавчої літератури. Реалізація рекомендацій 

сприятиме підвищенню інтенсивності використання краєзнавчої 

літератури та впровадженню інноваційних бібліотечних послуг. 

                                       

                                           Рекомендації: 

- збільшити кількість надходжень краєзнавчих видань до сільських 

бібліотек;  

- запровадити місячники краєзнавства, в рамках яких проводити 

літературні, етнографічні, екологічні, історичні тижні; 

- урізноманітнювати тематику масових заходів, впроваджуючи 

інтерактивні форми роботи: „Ревю книжкових новинок”, радіопрем’єри, 

флешмоби, творчі зустрічі з письменниками-земляками, творчі 

бенефіси, краєзнавчі ринги, слайд-презентації, слайд-розповіді, 

медіапрезентації, використовуючи Інтернет-ресурси; 

- новинки літератури з краєзнавчої тематики представляти на веб-

сайтах та блогах бібліотек; 

- координувати роботу з популяризації краєзнавчих видань з 

партнерськими організаціями: школами, навчальними закладами, 

музеями, любительськими об’єднаннями за інтересами; 

- систематично проводити вивчення потреб користувачів 

краєзнавчої тематики; 

- контролювати ефективність використання краєзнавчих видань 

серед широкого кола користувачів;  

- активізувати роботу бібліотек області щодо популяризації 

краєзнавчих видань, які не користуються попитом.                      

 

Соціологічне дослідження “Краща краєзнавча книга останнього 

десятиріччя: рейтинг популярності” проводилось в рамках  заходів, 

присвячених 75-річчю утворення Кіровоградської області у 2014 році. 

(Виконавець: М. С. Охріменко). 

 Мета дослідження: виявлення рейтингу популярності кращих книг 

краєзнавчої тематики останнього десятиріччя серед бібліотечних 

працівників області та користувачів бібліотек; підвищення обізнаності 

бібліотечних працівників області та користувачів щодо літератури з 

краєзнавчої тематики. 

       База дослідження: публічні бібліотеки Кіровоградщини. 
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         Об’єкт дослідження: визначення низки видань краєзнавчої 

тематики, які надійшли до бібліотек області протягом останнього 

десятиріччя.  

Предмет дослідження: використання цих видань, зокрема 

визначення читацького інтересу щодо кращих книг краєзнавчої 

тематики. 

 Під час дослідження було застосовано метод анкетування, аналіз 

статистичної інформації та бібліотечної документації (читацьких 

формулярів, листків термінів повернення).  

 В дослідженні взяли участь 554 бібліотечних працівники області, 

що складає 61,6% від загальної кількості. Серед них 99% жінок. 

 Результати дослідження показали, що переважна більшість 

респондентів (82,3%) читають краєзнавчу літературу. 

 Значну перевагу (73,6%) опитувані надають історико-краєзнавчій 

тематиці. 

 Як свідчать дані проведеного рейтингового опитування, найбільше 

враження на бібліотечних працівників справили книги: Ю. Обжеляна 

«Останній караван» (21%), О. Жовни «Її тіло пахло зимовими 

яблуками» (16%), А. Корінь «Стежками століть» (12%), Б. Кузика і В. 

Білошапки «Кіровоградщина: історія та сучасність центру України» 

(10%).  

 За результатами аналізування лідерами читацьких уподобань стали 

книги Б. Кузика та В. Білошапки «Кіровоградщина: історія та сучасність 

центру України» в 2-х томах (30%), Ю. Обжеляна «Останній караван» 

(17%), А. Корінь «Стежками століть» (12%). 

 За даними анкетування мотиви звернень опитуваних до літератури 

краєзнавчої тематики різні: найбільше респондентів (58,1%) цікавляться 

краєзнавством взагалі, 48,1% звернень зумовлено навчанням, бажанню 

пізнати нове, невідоме надали перевагу 31,2%; для задоволення потреби 

душі – 29,2%; прагнення відчути себе освіченою людиною - 18% і 

тільки 16,1% - виявляють інтерес до конкретного твору або автора. 

 Під час дослідження з’ясувалось також, що останнім часом значно 

збільшилась кількість бібліотечних працівників та користувачів, які 

мають усвідомлений і стійкий інтерес до краєзнавчої літератури. 

 Отже, за результатами соціологічного дослідження  «Краща 

краєзнавча книга останнього десятиріччя: рейтинг популярності» серед 

бібліотечних працівників та користувачів бібліотек  визначено книгу – 
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лідера авторів Б. Кузика та В. Білошапки «Кіровоградщина: історія та 

сучасність центру України» в 2-х томах, яка майже в кожній номінації 

отримала найбільше визнання. 

  Проведене соціологічне дослідження дало змогу, крім визначення 

«кращої краєзнавчої книги останнього десятиріччя», зробити певні 

висновки:  

 переважна більшість бібліотечних працівників різних вікових 

категорій читає краєзнавчу літературу і надає перевагу історико-

краєзнавчій тематиці; 

 серед основних мотивів звернень переважають навчальні потреби 

і зацікавленість краєзнавчою літературою;                     

 улюбленими авторами опитуваних є переважно письменники – 

земляки та їхні твори останніх років видання;  

 при комплектуванні фондів бібліотек краєзнавчою літературою 

варто враховувати тенденцію читацького попиту, динаміку змін 

інтересів та запитів користувачів. 

  Зроблені висновки будуть надалі підставою для покращення стану 

комплектування бібліотечних фондів відповідно до реальних потреб і 

запитів користувачів. 

 За результатами цього дослідження було надруковано статтю в 

обласній газеті “Народне слово” від 3.03. 2016 року “Як читають книги 

письменників-земляків?”  

  Процес реформування суспільного життя ставить перед бібліотеками 

завдання, коли мова йде не тільки про розвиток, а й просто про 

стабільність існування. Щоб залишатися дієвою фігурою у культурному 

середовищі регіону, бібліотека здатна і повинна довести важливість 

свого існування, потрібність місцевій громаді. Проявляючи ініціативу в 

напрямку залучення до своєї діяльності, відповідаючи на запити 

населення, виконуючи свою місію, бібліотека сприяє соціальній 

цілісності регіону. 

  Результати звітності бібліотек області за 2013 рік показали, що 

бібліотеки застосовують різні форми нестаціонарного бібліотечного 

обслуговування (бібліотечні пункти, книгоношення, книжкові 

пересувки тощо — загальна кількість 164), проте відсутність чіткого 

обліку цієї роботи викликало сумнів щодо якості її організації. 

  Ці обставини спонукали провести у 2014 році дослідження «Вивчення 

ефективності форм нестаціонарного обслуговування населення 
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публічними бібліотеками Кіровоградщини» (Виконавець: М. С. 

Охріменко), яке б дало змогу виявити роль і місце бібліотек в 

соціокультурному просторі області та окремих її регіонів через 

запровадження стаціонарних та нестаціонарних форм бібліотечного 

обслуговування населення.  

  Мета дослідження – вивчення стану охоплення стаціонарним та 

нестаціонарним бібліотечним обслуговуванням населення 

Кіровоградщини, виявлення населених пунктів, не охоплених 

бібліотечним обслуговуванням, з метою забезпечення рівних 

можливостей для усіх громадян області щодо вільного доступу до 

інформації. 

  Об’єкт дослідження – населені пункти області та форми 

бібліотечного обслуговування в них. 

  Предмет дослідження – рівень охоплення бібліотечним 

обслуговуванням сільського населення (стаціонарним та 

нестаціонарним), вивчення ситуації щодо обслуговування жителів 

територій, де відсутні стаціонарні бібліотеки та нестаціонарні форми 

бібліотечного обслуговування. 

  Кінцевий результат дослідження - узагальнення одержаних 

матеріалів про стан охоплення населення бібліотечним 

обслуговуванням у кожному регіоні та загалом по області, розробка на 

їх основі висновків і пропозицій щодо активізації застосування 

нестаціонарних форм обслуговування на територіях, де відсутні 

стаціонарні бібліотеки, з метою забезпечення рівних можливостей для 

усіх громадян області. 

  База дослідження: районні, міські, сільські та селищні населені 

пункти.  

  Вирішення поставлених у дослідженні завдань передбачало 

застосування статистичного методу збору даних, аналітичного методу 

(аналіз статистичних даних), узагальнення даних. 

  Відповідно до даних Державної служби статистики по 

Кіровоградській області станом на 01.01.2014 р. в області проживало 

985419 осіб, з них 616144 (62,5%) - у містах, 369275 (37,5%) - у 

сільській місцевості. У містах на кожну бібліотеку припадає в 

середньому 14003 жителів, в сільській місцевості - 794. 

         Кількість публічних бібліотек області налічує 578 закладів, з них в 

сільській місцевості – 465. Бібліотеками обслужено 375200 
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користувачів, що дорівнює 38,1% від загальної кількості населення 

області, в сільській місцевості - 183800 осіб (49,8%) від загальної 

кількості сільського населення.  

В області налічується 985 сіл, в тому числі без населення 38 (3,9%). 470 

сіл (49,6%) мають бібліотеки, 477 (50,4%) - не мають бібліотек.   

         Кількість сіл, які не мають стаціонарних бібліотек та знаходяться 

на відстані до найближчої сільської бібліотеки: до 1км-16, 1-3 км-127, 3-

5 км-116, 5-10 км-95, понад 10 км-17 сіл. 

         Відповідно до звітів за 2013 рік у бібліотеках області 

функціонують 164 пункти з різними формами нестаціонарного 

бібліотечного обслуговування. 

Матеріали дослідження дозволили виявити достовірність статистичних 

даних щодо діючих форм нестаціонарного бібліотечного 

обслуговування адже в області їх значно більше (381).  Серед форм 

нестаціонарного обслуговування переважає книгоношення (65,7%), 

пункти книговидачі (29%).  

         За даними дослідження різними видами нестаціонарних форм 

охоплено 8641 користувач (4,7%) від загальної кількості користувачів, 

що проживають в сільській місцевості, яким видано 113512 прим. 

літератури. Показник відвідування налічує 56486 осіб.  

Матеріали дослідження дозволили виявити, що, застосовуючи 

традиційні форми нестаціонарного обслуговування, бібліотеки області 

намагаються надати їм нового забарвлення, адаптувати до сучасних 

умов, щоб найкращим чином відповідати вимогам часу.  

          Поряд з цим, результати дослідження виявили недоліки в 

організації нестаціонарного обслуговування населення області: 

- нераціональне розміщення стаціонарних і нестаціонарних форм 

бібліотечного обслуговування населення; 

- у більшості районів нестаціонарні форми роботи не відповідають 

своєму статусу: відсутні письмові угоди бібліотек з підприємствами та 

організаціями, чіткий графік роботи, недостатньо використовується 

реклама; 

- 80% бібліотек області не мають регламентуючої документації 

щодо нестаціонарних форм обслуговування (Положення, Угоди, 

Накази); 

- робота нестаціонарних форм не відображається у звітах та планах  

більшості бібліотек області;  
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- негативно позначається на якості роботи нестаціонарних форм 

відсутність транспорту.  

Для покращення роботи нестаціонарного бібліотечного 

обслуговування населення області необхідно: 

- вивчити ситуацію в регіонах щодо потреб у нестаціонарному 

обслуговуванні з метою вирівнювання умов доступу населення до 

бібліотечних послуг; 

- вирішити питання щодо раціонального розміщення стаціонарних і 

нестаціонарних форм бібліотечного обслуговування населення, режим 

роботи яких підпорядкувати інтересам місцевої громади; 

- висвітлювати роботу нестаціонарних форм обслуговування в 

планах та звітах бібліотек у розділі «Організація обслуговування 

населення». 

          Розвиток інформаційних технологій суттєво вплинув на всі 

традиційні функціональні системи бібліотек: комплектування, обробку 

документів, методичну та краєзнавчу діяльність, обслуговування 

користувачів тощо.  

           В той же час стан інформатизації, матеріально - технічна база 

кожної публічної бібліотеки області перебуває і має відповідні 

особливості та проблеми. Це і стало приводом для проведення у 2014 

році регіонального дослідження «Матеріально-технічні ресурси 

бібліотек області для забезпечення обслуговування користувачів» 

(Виконавець М.С. Охріменко).  

          Мета дослідження: вивчення сучасного стану матеріально – 

технічних ресурсів бібліотек області для забезпечення якісного 

обслуговування користувачів. 

          База проведення: публічні бібліотеки Кіровоградської області. 

          Вирішення поставлених у дослідженні завдань передбачало 

застосування анкетування, статистичного методу збору даних, аналіз 

статистичних даних, узагальнення. 

          За даними дослідження на 1.01.2014 року мережа бібліотек 

області нараховувала 575 закладів, що на 13 бібліотек менше порівняно 

з аналогічним дослідженням, яке проводилось у 2008 році.   

          Дослідження засвідчило, що переважна кількість бібліотек (65%) 

обслуговують читачів від 24 до 48 годин на тиждень. Варто зауважити, 

що години роботи бібліотек не є завжди зручними для читачів. У 
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переважній більшості вони збігаються з робочими годинами більшості 

підприємств, установ і організацій. 

           Результати проведеного дослідження матеріально-технічного 

стану бібліотек дали змогу зробити висновок:  

- значно покращилась матеріально-технічна база публічних бібліотек 

області в порівняно з аналогічним дослідженням, яке проводилось в 

2008 році: відремонтовано понад 30% бібліотек, близько 70% бібліотек 

опалюються в зимовий період, покращилась мережа електропостачання; 

- активізувалась робота з інформатизації бібліотек: комп’ютерний парк 

області зріс на 397 одиниць, в тому числі в сільських бібліотеках на 142 

одиниці; доступ до мережі Інтернет має 21% бібліотек області; створено 

60 зон WI-FI; 5,7% бібліотек області мають власні веб-сайти; 24,3% 

бібліотек – електронну пошту; 

- 66,4% бібліотечних працівників області володіють навичками роботи 

на комп’ютері.  

          Але поряд з цим в діяльності бібліотек області залишається 

чимало проблем, які впливають на якість надання бібліотечних послуг 

місцевим громадам:   

 недостатній рівень інформатизації бібліотек (29,4%) перешкоджає 

реалізації прав населення на отримання послуг з використанням 

інформаційних технологій; 

 скорочений режим роботи бібліотек негативно  впливає на якість 

надання бібліотечних послуг населенню, виконання основних 

планових показників; 

 незадовільне фінансування бібліотек з місцевого бюджету для 

забезпечення їх функціонування. 

Рекомендації: 

- організація безперервної освіти бібліотечних працівників; 

- подальша інформатизація бібліотек області, створення власних 

електронних ресурсів; 

- розвиток проектної діяльності бібліотек; 

- формування комфортного простору бібліотеки для якісного 

бібліотечного обслуговування користувачів.  

         Сьогодні в нашому суспільстві ми спостерігаємо тотальне 

захоплення найновішими засобами електронної інформації – 

Інтернетом, комп’ютерами, відео та телебаченням. Разом з тим, книга на 
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сучасному етапі розвитку цивілізації залишається одним із найбільш 

ефективних інструментів передачі інформації. 

          Соціологічне  дослідження “Вивчення читацького попиту на 

книги, які були направлені для поповнення фондів публічних бібліотек 

Кіровоградської області, виданих за бюджетною програмою 

“Українська книга” (Виконавець: М. С. Охріменко) проведене на 

підставі листа Міністерства культури України № 293 від 04.07.2014р. 

щодо вивчення читацького попиту на книги, які були направлені до 

публічних бібліотек в рамках централізованого придбання 

україномовної літератури для поповнення їхніх фондів. 

          Мета дослідження: виявлення найбільш популярних авторів та 

творів вітчизняної та світової літератури, які мають найвищий рейтинг 

серед сучасного читача. З'ясувати роль книги серед інших джерел 

інформації для обґрунтування засобів впливу на її популяризацію, 

підняття престижу книги та читання. 

          Об’єкт дослідження: таблиці про використання видань, отриманих 

центральними районними/міськими бібліотеками області в рамках 

бюджетної програми “Українська книга” за період 2009 – 2013 рр. 

          Предмет дослідження: визначення рівня попиту на сучасну 

україномовну літературу, що надійшла до бібліотек області в рамках 

бюджетної програми “Українська книга”. 

          База дослідження: центральні районні/міські бібліотеки області.               

          Методика дослідження: вирішення поставлених у дослідженні 

завдань передбачало застосування: 

– статистичного методу збору даних; 

– аналітичного методу (аналіз статистичних даних); 

– узагальнення. 

 Для збору статистичних даних по області бібліотекам надіслані єдині 

таблиці - списки видань за кожен окремо взятий рік (2009, 2011, 2012, 

2013) –   “Результати опитування бібліотечних працівників щодо 

випуску книг за програмою "Українська книга" у 2009-2013 рр. 

бібліотек системи Міністерства культури України.” Виконавці 

дослідження на основі отриманих даних по області внесли до цієї 

таблиці необхідну інформацію відповідно до визначених позицій.   

           В рамках Програми “Українська книга” до обмінно-резервних 

фондів КЗ “ОУНБ ім. Д.І.Чижевського” протягом 2009 – 2013 рр. 
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надійшло 36721 примірників. В середньому одна бібліотека отримала 64 

книги. 

          Отримані дані дослідження щодо найбільшого попиту дозволили 

визначити, що, як і раніше, читач надає перевагу читанню художньої 

літератури як класичної, так і сучасної, зокрема творам, які входять до 

навчальних програм: Т.Шевченко «Кобзар», І.Нечуй – Левицький 

«Вибрані твори», інші. Поряд з цим у рейтингу найбільш запитуваних 

зустрічаються імена письменників, що не входять до навчальних 

програм: А.Дімарова «На коні і під конем», М.Матіос «Вибране», 

Л.Лузіної «Київські відьми. Меч і хрест», І.Роздобудько «Перейти 

темряву» та ін.  

           Стійкий попит переважав на жанри української та світової 

художньої літератури, літератури з питань мистецтва, історичної, 

народознавчої, довідкової, що свідчить про домінуючий мотив - 

навчання, а крім того - професійна діяльність та інтерес до сучасної 

літератури. 

           Слабкий попит зафіксували майже 50% бібліотек області. 

Переважно (90%) - це галузеві видання, зокрема, з історії науки, з 

питань літературознавства, історії, мистецтва, сільського господарства 

тощо. Серед них: Ю.Белічко «Леонід Андрієвський – художник книги 

«Літопис життя і  

творчості», Л.Тома «Володимир Вернадський», «Данило Апостол», 

«Генерал 

 Петро Шкідченко» (під ред. С.Бабакова), інші.  

          Вивчення використання видань, що надійшли до бібліотек області 

в рамках бюджетної програми “Українська книга” за період 2009 – 

2013рр.  дало змогу простежити динаміку змін читацьких уподобань, 

з’ясувати основні пріоритети інформаційних запитів користувачів, а 

також надати рекомендації для їх подальшої популяризації, 

використовуючи широкий спектр культурно-просвітницьких заходів. 

         Для подальшого удосконалення використання книг, що надійшли 

до бібліотек області в рамках бюджетної програми “Українська книга”, 

бібліотекам необхідно: 

- бібліотечному персоналу області спланувати систему занять з 

детального ознайомлення з виданнями, які надійшли до бібліотек 

області в рамках бюджетної програми “Українська книга”; 
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- систематично вивчати читацький попит і потреби населення 

шляхом анкетувань, опитувань, інше; 

- здійснювати постійну роботу з виявлення та аналізування 

відмовлень користувачам. Сприяти подальшому підвищенню 

престижності читання кращих зразків літератури; 

- з метою удосконалення популяризації творів, надісланих в рамках 

Програми, які складають пасивну частину фонду, найбільш 

активно використовувати нові інтерактивні форми, які 

спонукають користувачів до активної участі в них;  

- висвітлювати ресурси та послуги бібліотек на сайтах, соціальних 

мережах та ЗМІ. 

         З 2012 року вперше на рівні уряду України підтримано ініціативу 

“Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування”. Основна 

мета ініціативи – використання потенціалу сучасних бібліотек для 

забезпечення вільного доступу громадян до послуг електронного 

урядування та офіційної інформації. 

           У 2013 році 250 бібліотекарів з 25-ти районів та міст 

Кіровоградської області в рамках проекту “Публічні бібліотеки – мости 

до електронного урядування” пройшли навчання на базі тренінгового 

центру ОУНБ ім. Д.Чижевського з надання послуг по електронному 

урядуванню. Проект також передбачав залучення населення області до 

вивчення і використання електронних послуг державного та 

регіонального рівня, участі у прийнятті рішень місцевої влади. 

          Для аналізу ступеня використання послуг з електронного 

урядування бібліотеками області у 2015 році було проведене 

дослідження “Бібліотеки області та електронне урядування”. 

(Виконавець: М. С. Охріменко). 

 Мета дослідження: вивчення ступеня використання послуг з 

електронного урядування бібліотеками області з метою їх 

вдосконалення.  

 Об’єкт дослідження: центральні районні та міські бібліотеки області, а 

також сільські бібліотеки, які мають доступ до мережі Інтернет.  

                                 

                                 Методика дослідження 

 Вирішення поставлених у дослідженні завдань передбачає 

застосування: 

- аналітичного методу (аналіз зібраних даних); 
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- узагальнення даних. 

          Відповідно до даних соціологічного дослідження, послуги з 

електронного урядування надають 97 публічних бібліотек області, що 

дорівнює 16,9% від загальної кількості бібліотек (573). З них в сільській 

місцевості - 38 бібліотек (8,2%) від загальної кількості (465). За 

результатами анкетування з’ясувалося, що не всі бібліотеки, які мають 

доступ до мережі Інтернет, надають послуги з електронного 

урядування. Так зі 134 таких бібліотек  послуги надають тільки 97 

бібліотек (72,4%).  

          Отримані результати спонукають до застосування   заходів щодо 

подальшого залучення цих бібліотек до надання послуг з електронного 

урядування.  

            Результати дослідження засвідчили: 

- бібліотеки області активно включилися в процес розвитку 

електронного урядування на місцевому рівні; 

- з метою навчання та популяризації  цих послуг в бібліотеках 

проводяться різноманітні заходи: тренінги, круглі столи, 

інформаційні години; 

- переважна більшість бібліотек співпрацює з органами місцевого 

самоврядування. 

 Дослідження дозволило визначити найбільш популярні сайти серед 

відвідувачів та виявити перелік питань з електронного урядування, з 

якими найчастіше звертаються громадяни; виявити, як ведеться облік 

роботи з цього напрямку, а також якої допомоги потребують 

бібліотекарі. 

 Поряд з цим з’ясовано, що:  

- 65% відвідувачів потребують допомоги бібліотекарів в 

отриманні доступу до електронного урядування;  

- 37 бібліотек області, які мають доступ до мережі Інтернет, не 

надають послуги з електронного урядування; 

- не на належному рівні ведеться облік роботи з даного напрямку; 

- послуги з електронного урядування ще не стали достатньо 

популярними серед громадян,  про що свідчить незначна кількість їх 

звернень до бібліотек. 

  

Для вирішення виявлених проблем необхідно: 

- задіяти усі бібліотеки області, що мають Інтернет-зв’язок, до 
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надання електронних послуг місцевому населенню; 

-  усім бібліотекам, які надають послуги з електронного 

урядування, вести постійну партнерську співпрацю з місцевими 

органами влади; 

-  приділяти більше уваги рекламі з надання електронних послуг; 

- продовжувати проводити заходи для місцевих громад з метою 

подальшого їх навчання;    

- налагодити чіткий облік . 

       Політичні та соціально-економічні перетворення зумовлюють нові 

реалії в діяльності бібліотек, оскільки вони є найбільш масовими та 

доступними закладами, які задовольняють інформаційні та культурно-

освітні потреби місцевої громади. Їхні інформаційні можливості 

активно використовуються і органами місцевої влади. 

       У різних районах області проблеми бібліотек вирішуються владою 

по -  різному. Важливе значення відіграє місце яке посідає бібліотека в 

житті мешканців регіону, соціокультурному просторі, від цього 

залежить ставлення влади до галузі культури. 

       Щоб залишатися дієвою в культурному середовищі регіону, 

бібліотека повинна довести місцевій громаді необхідність і важливість 

свого існування. 

На виявлення ролі і місця публічних бібліотек Кіровоградщини в житті 

мешканців регіону, соціокультурному просторі, вивчення їх іміджу, 

авторитету серед населення, пріоритетів діяльності та наявних проблем 

спрямоване соціологічне дослідження “Місце бібліотек в житті 

мешканців регіону”, проведене у 2015 році. (Виконавець: М. С. 

Охріменко). 

 Мета дослідження: визначення місця і ролі бібліотеки в житті 

мешканців регіону. 

 Об’єкт дослідження: 25 центральних районних та міських 

бібліотек області і 42 сільські бібліотеки (по 2 сільські бібліотеки з 

кожного регіону). 

Предмет дослідження: місце та функції публічної бібліотеки в 

житті мешканців регіону. 

Методика дослідження: вирішення поставлених завдань 

передбачає аналізування та узагальнення статистичних даних згідно з 

анкетуванням; розробка на  основі анкет, висновків і пропозицій. 
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            В ході дослідження було заповнено 2034 анкети, з них 99,5% 

опитуваних є користувачами бібліотек. З’ясувалось, що переважна 

частина респондентів відвідують бібліотеку щотижня - 44% та щомісяця 

– 45,2%.  

           Результати дослідження засвідчили, що на сьогодні, всупереч 

загальній тенденції зниження інтересу до читання, у дозвіллі опитаних 

користувачів бібліотек та жителів Кіровоградської області читання 

посідає одне з провідних місць. Досить значна частина респондентів 

(65,0%) надають перевагу у проведенні вільного часу читанню 

періодичних видань та книг.  

Проте, користувачі нарікають на застарілий фонд, обмежену передплату 

періодики (особливо в сільських бібліотеках), недостатню оснащеність 

бібліотек технічними засобами, що знижує якість обслуговування 

користувачів. 

             Результати дослідження дозволили визначити, що в сучасних 

соціально-економічних умовах для мешканців, незалежно від типу 

населеного пункту, регіону публічні бібліотеки мають високе 

громадське значення, посідають провідне місце в дозвіллі і найбільш 

популярні серед інших закладів культури регіону. 

             Про значення бібліотеки в житті громадян як центральних 

регіонів, так і в сільській місцевості, свідчить і той факт, що   99,2% 

(98,7% в сільській місцевості) респондентів готові підтримувати свою 

бібліотеку у захисті її прав на існування у випадку закриття. 

             Неупереджений погляд опитаних мешканців області дозволив 

отримати реальні цифри щодо наявності авторитету бібліотек в їхній 

місцевості. На запитання анкети чи користується бібліотека 

авторитетом серед населення в їхньому регіоні, позитивно відповіла 

переважна більшість населення – 97,7%. 

              Серед шляхів підвищення авторитету бібліотек у суспільстві 

респонденти вважають: оновлення фондів, покращення технічного 

оснащення, надання інформаційно-бібліотечних послуг з 

використанням комп’ютерних технологій, підвищення комфортності 

умов (особливо це стосується сільських бібліотек) та створення 

належного дизайну, більш активне використання ЗМІ в рекламі послуг, 

фондів та можливостей бібліотек. 
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               Результати дослідження засвідчили, що бібліотеки виконують 

своє соціальне призначення і залишаються необхідними складовими 

соціокультурного простору регіону.  

         

За результатами соціологічного дослідження рекомендуємо: 

 активізувати впровадження та розширення інформаційних та 

сервісних послуг бібліотек, рекламувати їх у ЗМІ; 

 спрямовувати діяльність бібліотек на поліпшення якості, 

ефективності, оперативності обслуговування користувачів, 

підвищення зацікавленості населення у бібліотечних послугах, 

створення позитивного іміджу бібліотеки серед громади свого 

регіону; 

 співпрацювати з різними владними структурами, установами та 

організаціями, що сприятиме підвищенню іміджу бібліотек серед 

інших установ соціокультурної сфери регіону;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ініціювати передбачення в планах соціально-економічного 

розвитку регіонів питання бібліотечного обслуговування 

населення; 

 систематично порушувати питання фінансування бібліотек на 

поповнення бібліотечних фондів, автоматизацію, ремонтні роботи 

перед органами місцевого самоврядування; 

 постійно вдосконалювати професійну майстерність бібліотечних 

кадрів. 

          Реалізація цих заходів дасть можливість бібліотекам забезпечити 

мешканців своїх регіонів якісними, сучасними послугами, задовольнити 

інформаційні потреби громади. 

           Сучасне становище бібліотек в інформаційному середовищі 

примушує їх активізувати свої зусилля для того, щоб довести свою 

значимість, необхідність, постійно підвищувати свій престиж задля 

комфортності користувача. Престиж та імідж бібліотеки насамперед 

залежить від рівня її реклами.  

            На з’ясування наявних видів бібліотечної реклами, пропонованої 

потребам користувачів, визначення видів бібліотечної реклами, що 

користуються попитом у користувачів; стимулювання пропозицій 

респондентів щодо оптимізації стану бібліотечної реклами; рівня 
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застосування інноваційних методів реклами в бібліотечній діяльності; 

впливу реклами на імідж бібліотеки було спрямоване соціологічне 

дослідження “Про підвищення іміджу бібліотеки через рекламу”.  

  Мета дослідження: виявлення рівня ефективності реклами 

бібліотеки, ступінь сприйняття її користувачами та працівниками 

бібліотеки; визначення перспективи використання та розвитку 

інноваційних рекламних методів у бібліотечній практиці.  

   Об’єкт дослідження: внутрішня та зовнішня реклама центральних 

районних та міських бібліотек області. 

   Предмет дослідження: ефективність використання реклами 

бібліотеки. 

           Учасники дослідження: працівники центральних районних та 

міських бібліотек області; користувачі зазначених бібліотек. 

          Методика дослідження: вирішення поставлених завдань 

передбачає аналізування та узагальнення статистичних даних згідно з 

анкетуванням; розробка на їх основі висновків та пропозицій. 

          Для збору даних по області розроблені 2 анкети (для працівників 

бібліотек та користувачів) «Про підвищення іміджу бібліотек через 

рекламу», яку мали заповнити учасники дослідження. 

           У дослідженні брали участь 1576 респондентів, з них: 250 (28,1% 

від загальної кількості працівників) респондентів – бібліотечні 

працівники з 25 центральних районних та міських бібліотек області та 

1326 (0,3% від загальної кількості)  користувачів бібліотек.  

          Результати дослідження засвідчили, що серед видів бібліотечної 

реклами бібліотечні працівники надають перевагу друкованій продукції 

(77,2%). Серед форм популяризації нових видань найдієвішими 

залишаються книжкові виставки (93,2%). Переважна більшість 

опитуваних (89,2%) вважає, що реклама інформаційних послуг їх 

бібліотек відповідає потребам користувачів.  

           Опитування показало, що більшість бібліотек у рекламній 

діяльності застосовують інноваційні методи. Серед них найбільш 

ефективно сприймаються користувачами заходи, які проводяться поза 

стінами бібліотеки: вуличні акції, бібліомайданчики, рекламні 

флешмоби, ярмарки ідей, виставки-інсталяції, звіти перед 

громадськістю (75%). Але поряд з цим 100% респондентів відповіли, що 

рекламна діяльність бібліотеки потребує нововведень.  
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            Дослідження дозволило також визначити, які види рекламної 

продукції сприяють іміджу бібліотеки. Виявити партнерів у рекламній 

діяльності; визначити перспективи розвитку та використання реклами у 

бібліотеці. 

                                                 Висновки: 

- 10,8% бібліотечних працівників вважають, що реклама 

інформаційних послуг бібліотеки не відповідає потребам 

користувачів;  

- не всі бібліотеки застосовують ефективні інноваційні методи 

рекламної діяльності; 

- 100% бібліотечних працівників вважають, що рекламна 

діяльність бібліотеки потребує нововведень; 

- недостатньо використовується зовнішня реклама; 

- тільки 69% бібліотек використовують у рекламній продукції 

логотипи, емблеми, слогани; 

-  партнерські зв’язки в рекламній діяльності налагоджені 

переважно з місцевими ЗМІ та школами.  

 

                     Про підвищення іміджу бібліотеки через рекламу 

                                                (користувачі) 

           У дослідженні взяли участь 1326 користувачів з 25 центральних 

районних, міських бібліотек області, що складає 0,3% від загальної 

кількості користувачів. Найактивнішими читачами виявилися жінки 

(69,8%). 

           Опитування дало можливість з’ясувати, що переважна більшість 

респондентів (54,2%) основним мотивом звернення до бібліотеки 

визнала дозвілля. Цей показник свідчить про те, що бібліотеки області 

проводять цікаві різноманітні заходи для різних категорій користувачів. 

            Найчастіше користувачі дізнаються про бібліотечні заходи через 

оголошення (43,6%) та веб-сайти (34,6%). 

            Респондентами було високо оцінено рекламну діяльність 

бібліотек. Так, зокрема, 75,6% опитаних задоволені рекламою 

бібліотеки. Поряд з цим всі користувачі відзначили, що для підняття 

свого іміджу рекламна діяльність бібліотек потребує нововведень. 

Третина респондентів вважає, що важливу роль у піднятті іміджу 

бібліотеки відіграють її працівники, які безпосередньо спілкуються з 

користувачами, гарантуючи їм гідну якість пропонованих послуг. 
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                        Рекомендації бібліотекам області: 

- активізувати роботу по рекламі інформаційних та сервісних 

послуг бібліотек; 

- постійно підвищувати рівень внутрішньої бібліотечної реклами,            

використовуючи при цьому листівки, афіші, плакати, буклети, 

рекламно-інформаційні куточки, що містять елементи упізнаності 

(логотипи, емблеми, слогани, рекламний гумор);  

- працювати над створенням власного фірмового стилю бібліотеки;  

- більше уваги приділяти зовнішній рекламі, застосовуючи при 

цьому ефективні інноваційні методи, які найбільш сприймаються 

користувачами: вуличні акції, рекламні флешмоби, ярмарки ідей, 

звіти перед громадськістю, інші; 

- активно впроваджувати в практику роботи бібліотек такі види 

реклами, які б сприяли підвищенню іміджу бібліотеки: 

бібліотечні сайти, соціальні мережі, блоги, книжкові виставки 

нових надходжень, виставки-презентації; 

- для вдосконалення рекламної діяльності бібліотек активізувати та 

підтримувати партнерські зв’язки з підприємствами, установами, 

підприємцями, бізнес-структурами, ЗМІ, місцевою владою; 

- при плануванні роботи на 2016 рік визначити перспективи 

розвитку рекламної діяльності бібліотек, враховуючи 

рекомендації дослідження та пропозиції користувачів різних 

категорій; 

- залучати додаткові кошти для покращення рекламної діяльності 

бібліотек. 

           Окрім соціологічних досліджень ОУНБ у 2011році вивчала 

“Ефективність соціологічних досліджень у бібліотеках регіону”, 

“Вивчення і впровадження досвіду роботи бібліотеками області”, 2012 

р.- “Використання ЗМІ в роботі бібліотек регіону”. Всі матеріали були 

оформлені аналітичними довідками. 

            Слід зазначити, що дослідницька діяльність ОУНБ ім. Д. 

Чижевського впродовж останніх 5-ти років була багатогранною та 

насиченою, вийшла на новий якісний рівень. Дослідницькі аспекти 

бібліотечної діяльності дали можливість формувати завдання подальшої 

діяльності, створювати нові види бібліотечних послуг, вчасно реагувати 

на вимоги часу. Так, результати соціологічних досліджень “Вивчення 

використання краєзнавчої літератури у бібліотеках області, придбаної за 
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кошти департаменту культури, туризму та культурної спадщини 

облдержадміністрації, видання 2011-2012 рр.”, “Вивчення запитів 

користувачів – інженерно-технічних працівників і представників сфери 

бізнесу” та “Вивчення читацького попиту на книги, які були направлені 

для поповнення фондів публічних бібліотек, виданих за бюджетною 

програмою “Українська книга” дали можливість поповнити фонди 

бібліотек необхідною літературою і частково задовольнити потреби 

користувачів. 

Завдяки проведеному дослідженню «Вивчення ефективності форм 

нестаціонарного обслуговування населення публічними бібліотеками 

Кіровоградщини» внесені зміни у статистичні дані державної звітності. 

             Результати соціологічних досліджень використовуються при 

плануванні роботи ОУНБ, друкуються в щорічному збірнику 

“Бібліотечна орбіта Кіровоградщини”. 
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ОУНБ ім.Д.І.Чижевського                   

 

Перш ніж зробити визначення, що таке модельні бібліотеки, 

декілька слів про стан сільських бібліотек в Україні і області. 15 березня 

2017 року Міністерство культури України спільно з Комітетом 

Верховної Ради України з питань культури і духовності провели 

круглий стіл на тему «Децентралізація у сфері культури: можливості та 

виклики». Під час свого виступу Міністр культури України Євген 

Нищук дав оцінку стану закладів культури у невеликих містах, селищах 

та селах за результатами інвентаризації. 

Так в українських селах нараховується 15875 бібліотек, із них у 

відмінному стані - 971 (6%) бібліотека, з ризиком закриття – 541 (3%), 

потребують ремонту – 6310 (40%), 21% - мають комп’ютерну техніку. 
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Станом на 1.01. 2017 року в Кіровоградській області 

нараховується 465 сільських бібліотек. Серед них потребують 

капітального ремонту 37 (8%) закладів, поточного – 200 (43%), не 

опалюються – 96 (21%), без освітлення – 5 (2%). Тільки 26% сільських 

бібліотек мають комп’ютерну техніку; в окремих приміщеннях 

знаходяться 5% бібліотек. На повну ставку працюють 24% 

бібліотекарів. 

Але, якщо підійти творчо, то будь-яку бібліотеку, навіть 

найменшу, можна зробити неповторною, яскравою, затишною і 

зручною для жителів села. 

Бібліотека сьогодні – це інформаційний, консультативний, 

ресурсний центр, платформа для навчання, місце для спілкування, 

заклад, що неодмінно пропонує широкий спектр послуг, корисних для 

відвідувачів. 

Тому починати трансформацію бібліотек необхідно вже зараз. Бо 

перетворення бібліотеки означає початок змін в соціальній, культурній, 

освітній сфері села, підвищенні рівня життя сільського населення. 

Жителям сільської місцевості щодня бракує інформації з 

професійних, освітніх, правових, соціальних питань. 

Мабуть, кожен бібліотекар мріє про сучасну, привабливу, 

комфортну, автоматизовану бібліотеку. 

В останні роки в бібліотечній практиці з’явилося нове поняття – 

модельна бібліотека, під яким розуміється бібліотека, що відповідає 

нормам і вимогам «Модельного стандарту діяльності публічної 

бібліотеки». 

Що таке модельна бібліотека та які шляхи її створення? 

Модельна сільська (селищна бібліотека) – це бібліотека, що має 

оптимальний набір матеріальних та інформаційних ресурсів, який є 

необхідним стандартом бібліотечно-інформаційного обслуговування 

населення. Регламент діяльності модельної бібліотеки орієнтований, в 

першу чергу, на показники якості – новизну, актуальність напрямків 

роботи відповідно до вимог часу. Організація роботи модельної 

бібліотеки передбачає: 

- належний стан матеріально-технічної бази; 

- формування основного ядра бібліотечного фонду, передплата 

періодичних видань, комплектування фонду на всіх видах 

носіїв; 
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- автоматизація закладу та задоволення інформаційних потреб 

користувачів з використанням ресурсів Інтернету. 

    Модельна бібліотека – це не просто зміна назви, це абсолютно 

новий підхід до діяльності бібліотеки, який повинен якісно змінити 

життя сільського жителя, його психологію. А для цього необхідне 

виконання таких завдань, як впровадження нових інформаційних 

технологій та зміцнення ресурсної бази сільської бібліотеки, активізація 

і укріплення кадрового потенціалу, підвищення кваліфікації 

бібліотечних працівників та їх адаптація до нових вимог, створення 

принципово нового, позитивного іміджу бібліотеки. 

  Сільські модельні бібліотеки – це інтегрованість в Інтернет-

технології. Широкий доступ мають користувачі до нормативно-

правових документів у електронному вигляді та на традиційних носіях. 

    Так, сьогодні активно запроваджуються послуги з електронного 

урядування, окрім комунальних платежів, придбання квитків на 

транспорт можна навчити користувачів, як подати або підтримувати 

петицію, електронне подання субсидії; ознайомитися з текстами 

судових рішень за допомогою Єдиного державного реєстру судових 

рішень; дізнатися, звідки беруться і на що витрачаються кошти 

місцевих бюджетів детально по кожній школі, садочку та ін. закладів. 

    Бібліотека веде фактографічні дані з проблем соціального захисту 

населення, тобто створює центри соціально-побутової інформації: 

адреси, режим роботи різних закладів як в районі, області, так і в цілому 

в країні, графіки руху транспорту, умови вступу до вищих навчальних 

закладів; послуга на допомогу користувачам лікаря: адреса, години 

прийому, порядок запису на прийом; послуга задля розвитку бізнесу 

через Інтернет: вигідно продати сільськогосподарську продукцію; 

послуги з працевлаштування  (знайти оголошення про вакансії. 

грамотно складати резюме). 

   Головна мета створення модельних бібліотек – змінити якість 

життя сільських жителів шляхом надання якісних інформаційних 

послуг, сприяти їх адаптації до сучасних  умов, допомогти їм зайняти 

свою нішу на ринку праці.  

   Які ж основні складові «Моделі сільської бібліотеки»? 

   По перше – це форма існування самої бібліотеки, система 

обслуговування користувачів, яку може самостійно обрати місцева 

громада, користувачі бібліотеки разом з її керівником. Бібліотека може 
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працювати як центр: інформаційний,  правової інформації, доступу до 

Інтернету, комп’ютерної грамотності, дозвілля, незахищених верств 

населення, відродження та зберігання народної культури, підтримки 

сім’ї, тощо. Можна обрати для своєї бібліотеки будь-яку з цих позицій 

або створити свою.  

    Не менш важливою складовою моделі сільської бібліотеки є 

доступне її розміщення. Доступне розміщення бібліотеки це – зручне 

місцезнаходження, наявність пандусу для людей з обмеженими 

фізичними можливостями, форма роботи бібліотеки ( стаціонарна або 

бібліотечний пункт). Необхідне дотримання санітарно-гігієничних норм 

(наявність опалення, електроенергії, туалету). Для користувачів дуже 

важливо, коли у бібліотеці привабливий інтер’єр та є додаткові іміджеві 

послуги ( реклама бібліотеки, автомобільна стоянка біля входу, 

облаштована територія для дитячих ігор, ін.). Режим роботи бібліотеки 

повинен бути зручним для мешканців села і не повинен збігатись з 

робочим часом більшості населення. Тобто бібліотека – це заклад 

публічний, соціальний, що має організовувати свою роботу відповідно 

до вимог жителів села. 

    Одним з головних складових моделі є ресурсна база. Це 

бібліотечні фонди та інформаційні джерела. Фонд сучасної бібліотеки 

повинен включати видання на різних носіях: друковані видання, а також 

новітні носії інформації (лазерні, цифрові диски, мультимедіа, 

комп’ютерні програми, електронні документи). Організація роботи 

модельної бібліотеки передбачає формування ядра бібліотечного фонду, 

тобто оптимальне співвідношення всіх типів і видів документів. Ядро 

бібліотечного фонду – необхідний мінімум документів, які повністю 

відображають профіль даної бібліотеки. Склад ядра найбільш чітко 

підкреслює межу профілю бібліотеки і є індикатором якості 

документного фонду. 

   По кількісних характеристиках ядро фонду складає 20-30% від 

загального обсягу фонду, але, якщо воно правильно сформоване, то 

може задовольнити 80% запитів. Тому фонд починають формувати з 

ядра. При формуванні моделі фонду потрібно враховувати: 

- склад населення, яке обслуговується, географічні зони 

обслуговування; 

- основні параметри фонду: галузі знань, обмеження за видами 

документів, цілі, на які орієнтований фонд; 
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- хто є основні категорії користувачів бібліотеки та які 

документи їм необхідні (лише популярні, лише для дорослих, 

тощо); 

- виключення одиниць зберігання за встановленими термінами 

зберігання; 

- оновленість та списання бібліотечних фондів. 

   Рівень відповідності фонду потребам користувачів бібліотеки 

відображається в цифрових показниках книгозабезпечення, книговидачі 

і обертаності. 

  Нормативи обертаності фондів за рекомендаціями ІФЛА досить 

високі: для художньої літератури він має становити 4-6, галузевої – 3-5 

разів на рік. Чим нижча обертаність певного розділу фонду, тим вищим 

має бути відсоток списання з цього розділу. Норма книгозабезпеченості 

– 9-12 на 1 користувача. 

   Взагалі, до бібліотек щорічно має надходити 10 назв газет і 

журналів та 250 нових книг на кожну тисячу жителів. У цілому в фонді 

сільської бібліотеки повинні бути документи останніх 5-10 років 

видання, за винятком художньої та краєзнавчої літератури, яка може 

зберігатися більш тривалий період (краєзнавча – постійно). 

  Функціонування бібліотечного фонду включає також процес 

вилучення документів. У зарубіжних бібліотеках щороку вилучення 

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

ІФЛА має складати до 8%. 

Однією з головних умов відкриття модельної бібліотеки є міцна 

матеріальна база. По перше – це приміщення не менше 70-100 кв.м. з 

сучасними тепло- та енергозберігаючими технологіями. Бажано мати 

від 500 користувачів; 6-10 тис. примірників книжкового фонду. 

Облаштування приміщень бібліотечних закладів потребує нових 

підходів: сучасний дизайн, сучасні меблі, комфортні місця для 

індивідуальної та колективної роботи, для спілкування і відпочинку, 

ігрові зони для дітей. 

   Необхідно також пам’ятати про облаштування інтер’єрів для 

людей з обмеженими фізичним можливостями. 

Сучасні інформаційні технології мають активно впроваджуватися 

в роботу бібліотеки. Що дає застосування новітніх технологій для 

бібліотеки:  
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- формується новий імідж бібліотеки, користувач отримує 

інформацію як в друкованому вигляді, так і на нетрадиційних 

носіях; 

- збільшується можливість надання користувачам необхідної 

інформації: для більшості користувачів електронна форма є 

єдиною можливістю отримати потрібний документ; 

- підвищується рівень інформаційної культури та комп’ютерної 

грамотності як бібліотекарів, так і користувачів. 

Місцеве населення має зрозуміти, що бібліотека здатна зробити 

пошук інформації з будь-якого запиту, що стосується життєдіяльності 

мешканців села: робота, навчання, побут, дозвілля тощо. 

  І, звісно, в такій бібліотеці будуть нові вимоги до персоналу. 

Сьогодні недостатньо володіти професійними знаннями та вміннями, 

необхідно постійно вдосконалюватися, працювати творчо, по-новому і 

мати бажання змінити свою роботу на краще. 

 Модельна бібліотека повинна стати місцем, яке не тільки 

задовольняє потреби в пошуку інформації і придбанні знань, але й 

пропонує можливості для проведення освітніх та культурних зустрічей 

у вільному форматі. Такі перетворення збільшують освітній і 

соціальний вплив бібліотеки.  

  Бібліотека зможе увійти до щоденного плану кожного члена 

громади, якщо створити простір, де людина може одночасно 

отримувати інформацію, підтримувати зв’язки, мати перспективи для 

роботи та захоплень. 

    І, взагалі, бібліотеки повинні бути такими, якими хочуть їх бачити 

мешканці села й повинні постійно змінюватися залежно від 

трансформацій, що відбуваються в суспільстві. 

  Наприкінці можна дійти висновку, що без спільних зусиль 

держави, органів місцевого самоврядування, територіальних громад та 

працівників бібліотек неможливо створити бібліотеку, яка б відповідала 

міжнародному модельному стандарту діяльності сільської бібліотеки як 

інформаційного центру. Саме цей напрям є визначальним і 

перспективним для подальшого розвитку бібліотек сільської місцевості 

в Україні. 

    Чи є в нашій області сільські бібліотеки, які можна назвати 

модельними? Так, Маловодянська бібліотека Долинського та 

Первозванівська – Кіровоградського районів.     
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Вивчення задоволеності користувачів якістю 

проведених культурно-дозвіллевих 

заходів у бібліотеках області 

  

                                        Марія Охріменко, 

головний бібліотекар 

науково-методичного відділу 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

Заслужений працівник культури України 

 

В наш час, у зв’язку з орієнтацією діяльності бібліотек на 

задоволення потреб місцевих жителів, приділення особливої уваги 

забезпеченню їхніх інформаційних, культурних, соціальних, побутових 

запитів створюється образ бібліотеки як центру громадського життя і 

культурного спілкування. 

 На законодавчому рівні, зокрема у нормативних документах 

Міністерства культури України, бібліотека розглядається як 

найважливіший елемент соціокультурної сфери села, міста, регіону, як 

центр культури, освіти, дозвілля. На бібліотеки покладена місія 

соціально-культурних інститутів у питаннях збереження традиційних 

культур населення, моральних і етичних цінностей. Роль бібліотек як 

соціально-культурних центрів постійно зростає у сфері освіти, 

культури, дозвілля.  

Розвиток соціально-культурної ролі бібліотек сприяє 

вдосконаленню їх діяльності, розширенню функцій.  

 Для визначення перспективних напрямів соціокультурної 

діяльності публічних бібліотек Кіровоградської області, яке сприятиме 

виявленню ролі й місця бібліотеки у культурному розвитку регіону, 

вивчення задоволеності користувачів якістю проведених культурно-

дозвіллевих заходів комунальним закладом «ОУНБ ім. Д. 

І.Чижевського» проводиться соціологічне дослідження «Вивчення 

задоволеності користувачів якістю проведених культурно-дозвіллевих 

заходів».  

Мета дослідження: вивчення думки користувачів про якість 

проведення культурно-дозвіллевих заходів; оцінка роботи бібліотеки з 

цього напрямку; розширення уявлень про соціальні та професійні 

характеристики користувачів; мотиви їх звернень до бібліотеки; 
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визначення шляхів удосконалення діяльності бібліотек; окреслення 

пріоритетів розвитку на майбутнє. 

Завдання дослідження: вивчення якості та комфортності 

проведення культурно-дозвіллевих заходів за різними показниками; 

загальна оцінка роботи бібліотеки користувачами; вивчення їх 

зауважень та пропозицій щодо роботи з цього напрямку. 

Учасники дослідження: користувачі центральних районних та 

міських бібліотек області. 

Метод дослідження: анкетне опитування. 

Базами дослідження стали 25 центральних районних та міських 

бібліотек області.  

У дослідженні взяли участь1250 респондентів, що дорівнює 2% 

від загальної кількості користувачів центральних районних та міських 

бібліотек області, серед них 69,4% жінок, 33,6% - чоловіків. 

 Вікова категорія опитуваних складає: до 21 року – 14%; 22 – 35 – 30%; 

36 – 51 – 41%; 51 - 60 – 12%; понад 60 - 3%.  

Як свідчить дослідження значну кількість опитаних становлять 

люди зрілого віку, середній портрет респондентів становить 45 років. 

Склад респондентів дозволяє скласти уявлення про читацьку 

аудиторію бібліотек. Серед них є представники різних соціально - 

професійних груп: найбільш чисельні групи - службовці – 14%, учні – 

13%, пенсіонери – 12%, робітники – 11%, непрацюючі – 11%, вчителі, 

вихователі – 10%, студенти – 9%; інші – 20%: медпрацівники, водії, 

бухгалтери, охоронці, агрономи, психологи, домогосподарки, 

працівники торгівлі, підприємці, техпрацівники, будівельники. 

Позитивним є той факт, що переважна більшість – 41% 

респондентів, користуються бібліотекою вже понад 10 років; від 3 до 10 

років – 38%; від 1 до 3 років – 21%. Найменшу кількість - 6% складають 

користувачі, читацький стаж яких складає менше року. 

За освітнім рівнем 41% складають респонденти з вищою та 

незакінченою вищою освітою; 38% - середньою спеціальною; 21% - 

середньою освітою.   

Аналіз анкетування дав можливість з’ясувати, що переважна 

більшість респондентів – 72% користується послугами абонементу; 34% 

- отримують літературу у читальному залі; 33% - отримують 

консультаційну допомогу в пошуку джерел інформації; масові заходи 
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відвідують 45% . Крім цього 11% респондентів відповіли, що 

користуються послугами Інтернет, Wi-Fi. 

Опитування виявило, що респонденти також відвідують 

бібліотеку з метою спілкування з ровесниками, бібліотекарями, а то і 

просто відпочити чи взяти участь у масовому заході. 

У ході дослідження з’ясувалось, що в рейтингу привабливості на 

перше місце опитувані поставили оперативність, якість, сервіс та 

культура обслуговування, яку відмітили 71% користувачів; повнота 

фонду - 35% та репертуар масових заходів – 33% відповідно займають 

друге та третє місця. Такі показники свідчать про те, що опитувані 

високо оцінили оперативність та якість обслуговування, але необхідно 

звернути увагу на репертуар масових заходів, враховуючи побажання 

користувачів.                                                                          

Більшість опитаних користувачів – 48% зазначили, що в сучасних 

умовах найбільш пріоритетним напрямком культурно-просвітницької 

діяльності є національно-патріотичне виховання. Це відповідає і 

потребам суспільства, адже на сучасному етапі серед основних завдань 

стоїть завдання виховання громадянина патріота України. І бібліотеки 

різними формами, в більшості інтерактивними, проводять презентації 

нових книг патріотичної тематики, зустрічі з воїнами АТО, 

представниками місцевої влади. Друге місце – 44% у відповідях 

опитаних займає краєзнавчий напрям. Своїми відповідями користувачі 

підтвердили дієвість різних форм: наочних і масових, традиційних та 

інноваційних у популяризації краєзнавчих знань. 

Сприяння естетичному розвитку особистості за оцінками 

респондентів займає третю сходинку, що становить 35%.  

Правова освіта – 26% і майже стільки ж - екологічна просвіта. 

Такий показник підтверджує актуальність цих напрямів соціокультурної 

діяльності, співзвучного з потребами соціуму. 

Інше складає 7%, це: духовно-моральне виховання, розвиток 

політичної культури, толерантність, здоровий спосіб життя. 

Різноманітність форм сучасних культурно-дозвіллевих заходів 

велике. В анкеті респондентам було запропоновано перелік форм 

заходів, які вони відвідують найчастіше. Серед найбільш популярних 

форм залишаються книжкові та віртуальні виставки. Їм віддали 

перевагу 48% опитаних; 38% - відвідують презентації книг; значна 

частина опитуваних – 29% - години цікавих повідомлень; 26% - із 
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задоволенням приходять на зустрічі з письменниками та митцями, 

громадськими діячами; 23% - відвідують літературні вечори. 

Актуальними для респондентів є також участь у засіданнях клубів за 

інтересами – 21%, круглих столів -16%, обговореннях – 14%, диспутах – 

11% . 

Такі форми бібліотечних заходів допомагають бібліотекам регіону 

налагодити ефективне спілкування з різними категоріями користувачів, 

створити в бібліотеці комфортне інформаційно-комунікаційно-

дозвіллеве середовище.  

Інші - 9% користувачів відзначили, що із задоволенням 

відвідували б квести, тренінги, майстер- класи, студентські вечірки, 

перегляди відеофільмів. 

Заслуговує на увагу цікава культурно-дозвіллева діяльність 

центральної міської бібліотеки м. Олександрії. Тут в приміщенні 

читальної зали створено АРТ-простір «Мистецька палітра міста», де 

часто проходять творчі бенефіси, презентації нових літературних творів, 

майстер-класи народних умільців, працюють декілька клубів за 

інтересами «Чарівність» - які об’єднують людей літнього віку, «Струни 

серця» - літературно-музична вітальня для любителів поетичного слова, 

«Літературний ліцей» - для любителів літературного мистецтва. Всі ці 

заходи дають можливість  популяризувати культурні цінності міста, а 

також розвивати культурно-естетичну освіту користувачів. 

У ході дослідження з’ясувалось, що переважна більшість 

респондентів, – 87%, які відвідують масові заходи, вважають їх 

цікавими; 12,4% - не погодились з цим твердженням і вважають 

частково цікавими; 0,6% - взагалі не цікавими.  

Приємно вразили відповіді опитаних стосовно загальної оцінки 

якості проведення культурно-дозвіллевих заходів у бібліотеці: 55% 

респондентів вважають, що заходи проводяться на «відмінно»; 41% - 

«добре»; і лише 6,3%  - задовільно. 

Відповіді респондентів свідчать про досить високий рівень 

проведення заходів. Переважна більшість бібліотекарів при проведенні 

масових заходів використовує цікаві інтерактивні форми роботи з 

використанням сучасних технологій, враховуючи при цьому побажання 

користувачів.  

На запитання «Що б Ви хотіли змінити в культурно-дозвіллевій 

діяльності бібліотеки?» відповіла тільки половина респондентів; 27% 
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опитуваних відповіли, що їх все влаштовує і нічого змінювати не 

потрібно; 21% - не відповіли зовсім. Серед цікавих відповідей: зробити 

неділю робочим днем і проводити в цей день масові заходи; змінити 

інтер’єр бібліотеки; розширити читальний зал; створити при бібліотеці 

музей книги; фонд грамплатівок ретро-музики; збільшити кількість 

масових заходів за межами бібліотеки; залучати партнерів бібліотеки до 

масових заходів; створити дозвіллевий центр для молоді; для різних 

категорій користувачів - медіатеку; збільшити кількість культурно-

дозвіллевих заходів, використовуючи при цьому музичний супровід; 

залучати  до проведення заходів користувачів бібліотеки.  

Що стосується зауважень та пропозицій для поліпшення якості 

проведення культурно-дозвіллевих заходів, відповіді респондентів 

розподілились таким чином: 14% респондентів відповіли, що зауважень 

не мають; 11,2% - не відповіли зовсім; 17% опитуваних вважають, що 

для поліпшення якості проведення заходів необхідно покращити 

матеріально-технічну базу бібліотеки; 11% - поповнювати фонди 

сучасною українською літературою, в тому числі на нетрадиційних 

носіях інформації, розширити асортимент періодичних видань; 9% - при 

проведенні масових заходів більше уваги приділяти інноваційним 

формам масової роботи: флешмоби, конкурси, турніри, бенефіси, відео - 

перегляди, інтелектуальні ігри; 5% - проводити зустрічі з видатними 

людьми в онлайн-режимі; 4% - більше уваги приділяти рекламі заходів 

за її межами, в соцмережах, засобах масової інформації; 2% - залучати 

до заходів представників місцевої влади. 

 

                                               Висновки 

Проведене дослідження дало наявність ставлення користувачів до 

якості культурно-дозвіллевих заходів, проведених у центральних 

районних та міських бібліотеках області. 

Було опитано1250 респондентів, вікова категорія яких сягає від 

15до 70 років різних соціально-економічних груп. Переважна більшість 

з них користуються бібліотекою 10 і більше років.  

Результати опитування дали можливість виявити, що користувачів 

в основному приваблює в бібліотеці оперативність, якість сервісу та 

культура обслуговування. 

Майже половина учасників дослідження вважають, що 

національно-патріотичне виховання, особливо молоді, є пріоритетним 
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напрямом культурно-просвітницької діяльності бібліотек. Актуальними 

залишаються – краєзнавчий напрям, правове виховання , естетичний 

розвиток особистості та екологічна просвіта. 

Найчастіше респонденти відвідують книжкові та віртуальні 

виставки, презентації книг, години цікавих повідомлень, зустрічі з 

письменниками та митцями, «круглі столи», клуби за інтересами. 

Мають також бажання відвідувати квести, майстер-класи, студентські 

вечірки. 

87% опитуваних стверджують, що заходи, які вони відвідували, 

були цікавими і тільки 0,6% - взагалі не цікавими. 

55% користувачів оцінили якість проведення заходів на 

«відмінно» і лише 6,3% - задовільно. 

Щодо змін: респонденти вважають, що проводити масові заходи 

бажано у вихідні дні; збільшити кількість масових заходів за межами 

бібліотеки; залучати партнерів та користувачів бібліотеки до участі в 

масових заходах.  

Зауваження та пропозиції: покращення матеріально-технічної бази 

бібліотеки; поповнення фондів сучасною українською літературою, в 

тому числі на нетрадиційних носіях інформації; при проведенні масових 

заходів використовувати сучасні технології; розширити репертуар 

масових заходів, враховуючи потреби користувачів. 

 

                                           Рекомендації 

  Для поліпшення якості культурно-дозвіллевих заходів бібліотекам 

області необхідно: 

- при  подальшому плануванні роботи визначати напрями діяльності 

бібліотеки з урахуванням читацьких інтересів та потреб, результатів 

соціологічного дослідження; 

- урізноманітнювати форми масових заходів, розширювати їх 

репертуар, більше уваги приділяти інтерактивним та ігровим 

формам масової роботи: інтерактивні виставки, квести, флешмоби, 

бібліотечний бульвар, діалог-огляд, ніч у бібліотеці, майстер-класи, 

експрес-спілкування, народознавчі заходи, використовуючи при 

цьому мультимедійну та комп’ютерну техніку; 

- залучати до масових заходів, які проходять у бібліотеці, 

представників місцевої влади, користувачів; 
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- активізувати рекламну діяльність з проведення культурно-

дозвіллевих закладів за межами бібліотеки, зокрема у навчальних 

закладах, установах, на підприємствах, а також у ЗМІ, соцмережах, 

на сайтах; 

- поповнювати фонди бібліотек сучасною українською літературою, 

активно її використовувати в проведенні масових заходів; 

- при можливості,  практикувати проведення масових заходів у 

вихідні дні (субота, неділя); 

- створювати умови для комфортного перебування користувачів у 

бібліотеці (зони відпочинку, спілкування, проведення масових 

заходів тощо).            

                                  

 

 

 

ПОДІЇ. ФАКТИ 

 

Мінськ книжковий і бібліотечний 

Надія Гладка,  

директор Долинської районної  

бібліотеки для дорослих 

 

Делегація Української бібліотечної асоціації стала учасницею 

головної книжкової події у Мінську (Республіка Білорусь) 2017 року. В 

складі делегації були представники Долинського району: Надія Гладка – 

директор районної бібліотеки для дорослих та Олена Волкотруб 

бібліотекар відділу обслуговування.  19-20 травня у затишному дворику 

Білоруського національного технічного університету (БНТУ) пройшов 

насичений подіями і новинками дитячої, юнацької та дорослої 

літератури фестиваль «Місто і книги». Цей фестиваль проходив уже 

втретє і, на відміну від минулих років, цьогоріч він відбувся не в 

Національній бібліотеці Білорусі, а під відкритим небом – «на лавках» 

БНТУ. 

Дуже порадувало розміщення фестивалю – у самому центрі 

міста, поруч з метро на зеленій території розташувалися численні творчі 
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майданчики під тентами і навісами. Зручність розташування оцінили 

численні відвідувачі фестивалю – молодь, сім'ї з дітьми, і ми, 

представники українських бібліотек, бо з комфортом розмістилися 

поруч у відомчому гуртожитку університету. 

Вуличний фест заманював відвідувачів на численні творчі локації. 

Вибрати було з чого – у програмі фестивалю були заявлені тематичні 

майданчики: дитячий, молодіжний, експертних зустрічей, стіл майстер-

класів, алея «Усміхнені чудеса». Одночасно можна було познайомитися 

з книгами біля стендів видавництв, спробувати щастя в численних 

лотереях, пограти з героями дитячих книг, помалювати, послухати гучні 

читання у виконанні відомих дитячих авторів під зручним шатром, 

спорудити власний будинок з паперу та картону, зробити селфі на 

пам'ять, взяти участь в майстер-класах, подивитися дитячий театр. А 

були ще молодіжний і дорослий майданчики, на яких нон-стопом 

виступали відомі білоруські та зарубіжні автори, проводилися круглі 

столи, обговорювалися проблеми літератури та її просування за 

допомогою інтернету і без нього. 

Слід відзначити привітний прийом білоруських колег. Для 

української делегації змістовну екскурсію і професійне спілкування 

підготували фахівці з Наукової бібліотеки Білоруського національного 

технічного університету (заступник директора Інна Юрик).  

Національна бібліотека Білорусі вразила нас своєю незвичайною 

архітектурою, сучасним технічним оснащенням і, звичайно ж, 

масштабністю. Більше 9 млн. примірників видань 80-ма мовами світу, 

більше 1000 співробітників, численні читальні зали і різноманітні 

послуги. Все це дуже вражає. На 22 і 23 поверхах бібліотеки 

знаходиться оглядовий майданчик, з якого відкривається вид на місто. 

Перебуваючи тут, переконуєшся, що Мінськ – дуже зелене і доглянуте 

місто, з безліччю парків і зон відпочинку. Для українських колег була 

організована екскурсія, пізніше відбулася дискусія, під час якої 

бібліотекарі Білорусі та України змогли з’ясувати спільне і відмінності 

у професійній діяльності. На згадку про візит українські колеги 

залишили бібліотеці приємні сюрпризи – книги, картини, листівки, 

сувеніри. Тепер в головній бібліотеці Білорусі буде шматочок кожного 

регіону України, оскільки у складі делегації УБА були бібліотечні 

фахівці з Києва, Львова, Миколаєва, Кропивницького, Ніжина, 

Рівненщини та Долинської. 
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Фестиваль «Місто і книги» запросив до участі найбільші дитячі 

та підліткові видавництва, відомі просвітницькі та освітні проекти, 

популярних авторів та ілюстраторів. Всі вони зібралися під відкритим 

небом гостинного Мінська 19-20 травня 2017 року, щоб разом провести 

головну книжкову подію року! І їм це вдалося! Ми раді, що українські 

бібліотекарі були активними учасниками цього книжкового та 

професійного дійства. 

 

 

  

Імена видатних земляків у назвах вулиць 

 

Оксана Маламен, 

головний бібліотекар відділу краєзнавства 

ОУНБ ім.Д.Чижевського 

 

Хвиля декомунізації, зачепивши своїм законодавчим крилом і наш 

степовий край, поставила перед вибором щодо топоніміки й мешканців 

обласного центру. Проте, ще не всі громадяни, вже пройшовши цей 

етап, повністю усвідомили ряд перейменувань. Якщо, наприклад, заміна 

назв районів з Кіровського на Фортечний, а з Ленінського на 

Подільський цілком зрозуміла, то щодо нових назв вулиць є ще низка 

питань. Ось живий приклад: на одній з автобусно-тролейбусних 

зупинок, стоячи в очікуванні транспорту, мимовільно чую такий діалог: 

 Ось ви, грамотна людина, поясніть мені, чому нашу вулицю Щорса 

замінили на вулицю Ганни Дмитрян? Про Щорса знаємо, а ця жінка 

тут до чого? 

 Справа в тому, що це ім’я майже не поширювалося серед мас, - 

делікатно пояснює співрозмовник. – Ганна – дівчина простого 

українського роду. Завдяки світлому розуму, доброті, природній красі, 

вийшла заміж, а було це на початку ще ХІХ ст., за багатого чоловіка, 

який сприяв намірам дружини – допомагати бідним, підтримував її 

благородні задуми матеріально. А вже овдовівши, Ганна вирішила 

спрямувати надбані статки на добродійність. Знаючи на прикладі своєї 

родини, як важко боротися з хворобами, побудувала в ряді поселень 

кілька лікувальних закладів: цілі комплекси архітектурних споруд і в 

нашому місті (лікарня святої Анни), і в Новомиргороді, і в Бобринці 
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(вклала гроші в діючу лікарню). Ось і прикиньте скільки за півтора 

століття ( і в мирні, і у воєнні періоди) врятовано від хвороб і поранень 

наших земляків у закладах Ганни Дмитрян. 

Це тільки дещиця її благодійних діянь, які могли б стати прикладом і 

для сьогоднішніх заможних громадян щодо посильного направлення 

своїх фінансових здобутків на службу людям. 

Автора відповіді на запитання літньої жінки я, звичайно, пізнала. 

Це один з постійних відвідувачів нашої обласної бібліотеки імені 

Д.Чижевського. До речі, у фондах нашої читальні зберігається багато 

накопиченої інформації енциклопедичного плану з безлічі життєво 

важливих питань суспільного буття. Це стосується і топоніміки – науки 

про назви поселень, країв, кутків, вулиць і т.д. 

Не потрібно коментувати заміни назв вулиць Дзержинського, 

Жовтневої революції, Кіровоградської, Комсомольської, Пальміро 

Тольятті, Свердлова, Героїв Сталінграду відповідно на Чміленка, 

Вокзальну, Сугокліївську, Фортечну, Гетьмана Сагайдачного, 

Вознесенську, Героїв України. Самі за себе говорять назви – Леоніда 

Куценка, Миколи Смоленчука – письменників і науковців нашого 

університету, Валерія Гончаренка – поета, Студентський бульвар… 

Колишню вулицю Фрунзе перейменовано на вулицю Юрія 

Олефіренка. Наш земляк, капітан І рангу Збройних Сил України, 

український миротворець; в горнилі тяжкого бою під Маріуполем поліг 

смертю героя, захищаючи підлеглих йому бійців і нас з вами… 

Проспект Правди став проспектом Євгена Тельнова – бійця 

батальйону спецпризначення Нацгвардії „Донбас”, який особисто 

знищив кілька російських танків під Широкіним. 

Вулиця Червонофлотська тепер носить ім’я майора ЗСУ, бійця 57 

мотопіхотної бригади Володимира Степанка, який загинув під час 

виконання бойового завдання під Дебальцевим. 

Імена загиблих учасників АТО сержанта, спецпризначенця 

Дмитра Придатка, заступника командира 3-го полку спецназу Сергія 

Сєнчева, спецпризначенця Юрія Коваленка присвоїли колишнім 

вулицям Кропоткіна, Повітрянофлотській та Маршала Конєва.  І це 

далеко не всі герої сьогодення. Здається, ще вчора вони ходили нашим 

містом, спілкувалися з нами, жили одним життям… 

Кричить душа, 

Клекоче біль у грудях, 
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У серці – справедливий гнів, 

Як пізнаєш 

У нових назвах вулиць 

Героїв-воїнів, батьків, братів, синів… 

Твоїх синів, Степовий Краю, увіковіч у назвах вулиць, у людських 

серцях, у всенародній пам’яті. У зв’язку з цим не зайве було б завести у 

міських друкованих виданнях постійну рубрику „Імена видатних 

земляків у назвах вулиць”. Популярні матеріали, поширені під нею, 

мали б певне пізнавальне і виховне значення для широкої аудиторії. А 

всіх охочих більше знати про імена-носії їхніх вулиць запрошуємо до 

обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д.Чижевського і, 

зокрема, до краєзнавчого відділу. Тут на Вас чекають цікаві матеріали 

на підняту у цій статті тему. 

 

 

 

 

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ 

              

«Історія без цензури»: найвагоміший історичний проект 

десятиліття 

Наталія Гризоглазова, 

провідний бібліотекар  

відділу обслуговування користувачів 

ОУНБ ім.Д.І.Чижевcького 
 

        Історія – скарбниця наших діянь,  

       свідок минулого, приклад і повчання     

     для сьогодення, застереження   

     для майбутнього.                                         

                                                                                       М. Сервантес 

Минуле, сьогодення і майбутнє тісно пов'язані між собою. 

Історія дає нам можливість пізнати самих себе. Сьогодні в Україні 

історія більше, ніж наука. Вона привертає увагу широких кіл 

громадськості, викликає бурхливі дискусії, відкриває незнані 

сторінки минулого, жахає невиправданими жертвами. Історія 

України поступово стає частиною національного світогляду. 
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Обласна універсальна наукова бібліотека ім.Д.І.Чижевського 

пропонує ознайомитись із серією книг, що побачили світ завдяки 

спільному громадському просвітницькому проекту «Історія без 

цензури» «LIKБЕЗ. Історичний фронт», який запрацював улітку 

2014р., об’єднавши небайдужих до долі країни істориків з 

провідних наукових та освітніх установ України: Інституту історії 

України НАН України, Українського інституту національної 

пам`яті, Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка, Інституту української археографії ім. М.Грушевського. 

Книги надруковані харківським видавництвом «Клуб Сімейного 

Дозвілля». 

Завдяки цьому проекту читач може познайомитися з думкою 

провідних вітчизняних істориків, результатами останніх наукових 

досліджень та відкриттів. Автори не виконують ідеологічне 

замовлення, їхні оцінки часом не збігаються, що дозволяє самому 

читачу виступити суддею в цих суперечках. В добірку входять 

видані на даний момент шість видань. 

 У книзі “Народження країни. Від краю до держави. Назва, 

символіка, територія і кордони України” йдеться про те, як Україна 

“здобувала себе”: як ставала країною, а потім державою, як 

формувала свою територію, окреслюючи її кордонами - тими 

кордонами, які нам доводиться боронити зі зброєю в руках 

сьогодні. 

Ті, хто цікавиться історією країни, знайде для себе інформацію 

про те, як укорінювалася назва «Україна» протягом століть; як 

формувалася її територія; якою символікою користувалися наші 

предки, а також про державні символи, які сьогодні набувають 

нового, заслуженого, й набагато важливішого значення, ніж за 

колишніх часів; про те, як утворилися та змінювалися державні 

кордони України. Саме ці актуальні теми розкривають автори в 

книзі.  

Історія свідчить, що з європейських країн через територію 

України пройшло найбільше народів. Це означає, що наша 

культурна спадщина в Європі – найбагатша. Частина з тих народів 

пройшла, розчинилася і зникла, хтось осів, а ще певна частина 

жила тут здавна й залишилася на рідних теренах. Читаючи книгу 

“Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів. Прадавня 
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Україна. Русь і походження українців”, читач зможе простежити 

шляхи наших найдавніших пращурів - від початків залюднення 

території сучасної України до розквіту Київської держави у 

середині ХІІІ ст. Різні за стилем викладу – і більш популярні, і 

наукові нариси провідних археологів та істориків України, 

знайдуть свого читача, оскільки вони зорієнтовані на широкий 

загал тих, хто цікавиться історією. 

Книгу “Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом. Український 

шлях до чорного моря” писали автори з Києва, Харкова, Нікополя, 

Одеси та Севастополя. Це не є послідовною і повною історією 

Південної України, це - авторські нариси, які подають лише її 

окремі фрагменти про те, як Південна Україна стала полем 

взаємодії дуже різних спільнот: осілих русинів-українців, кочових 

ногайців, кримських татар, італійців з колонії Генуї, гірських 

кримських готів та прибережних греків, заморських турків-

османів...Про це не знає широкий загал, але знайомство з цими 

матеріалами може щиро вразити читача. Координатор проекту 

український історик, соціолог, викладач, публіцист К.Галушко дав 

високу оцінку цій книжці як насправді дуже перспективній «…бо 

вона багато в чому є першою на цю тему, і, вочевидь, справді 

масштабною, основою для повноважного епосу Українського 

Степу…Вона дає рівну раду й осілим, і кочовим спільнотам 

території сучасної України». 

У дивному словосполученні: чим могла бути «Русь після Русі»? 

міститься ціла низка прихованих як історичних, так і ідеологічних 

сюжетів. Частина з них раптом стала актуальною у 2014р., коли 

багато українців знову замислилися про витоки своєї держави і 

народу, про стосунки з давніми сусідами. Тому черговий том серії 

«Історія без цензури» “Русь після Русі”. Між короною і булавою. 

Українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького” має  

таку невипадково провокативну назву та дає можливість читачу 

замислитись над суперечливими сторінками історії: 

Коли закінчилася Русь і почалася Україна? 

Чи існувала Галицько-Волинська Держава? 

Чи була литовсько-руська доба періодом бездержавності    

українців? 

Чи була Річ Посполита “польським завоюванням”? 
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 Ці та багато інших подібних питань є віддавна дражливими як 

для істориків, так і широкого загалу українців, тому автори проекту 

намагалися їх розкрити якомога повніше.     

Історія кожної нації, представленої на політичній мапі сучасної 

Європи, зберігає пам'ять про події, без яких націю неможливо собі 

уявити. Наприклад, для Німеччини – драматична доба Реформації, 

для Польщі – повстання Тадеуша Костюшка (1794р.), для Франції 

– славнозвісна Велика Революція 1789-1799рр. 

Для України такою визначальною подією стало козацьке 

повстання, яке на початку 1648р. підняв тоді ще чигиринський 

сотник, а згодом уславлений козацький гетьман Богдан 

Хмельницький. Повстання, яке майже миттєво переросло в 

настільки потужний виступ, якого ані Україна, ані Річ Посполита, 

у складі якої перебували на той час українські землі, ще не бачили 

у своїй історії. Книга “Князі і гетьмани усієї Русі. “Через шаблю 

маємо право”. Злети і падіння козацької держави 1648-1783 років” 

розповідає, як виривалась назовні енергія визвольних змагань 

українців у середині ХVІІ ст., як народжувалась, розвивалась і 

занепадала Козацька держава, хто з «ясновельможних гетьманів» 

своєю звитягою й мудрістю прославляв козацьке ім’я, а хто 

нівелював його до відомої Шевченкової метафори «раби, 

подножки, грязь Москви, варшавське сміття…» Тобто, про те, як 

вершилась велика історія України в її золоту добу, коли поняття 

«вільність», «право», «гідність», «незалежність» були не 

порожніми звуками, а сенсом самого життя. 

Авторський колектив останньої книги “Поле битви - Україна. Від 

“володарів степу” до “кіборгів”. Воєнна історія України від давнини 

до сьогодення” своїми науковими дослідженнями та відкриттями 

представили історію військової справи на українських землях від 

доби неоліту до війни на сході України у важкі і трагічні 2014-

2015рр., коли громадяни України показали, що, незважаючи на 

внутрішню кризу та зовнішню агресію, вони, можливо, навіть 

несподівано для себе – готові до випробувань. А героїчні нащадки « 

володарів степу» «кіборги» отримали це прізвисько за свою 

нелюдську витривалість, захищаючи не тільки  аеропорт, а й 

майбутнє країни. 
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 Також книжка допоможе отримати відповіді на багато питань з 

вкрай актуальних для українців тем: 

           - Які військові конфлікти відбувалися на українських   

           теренах? 

          - На чому тримаються українські військові традиції? 

           - Що треба згадати і відновити, про що нагадувати  

             постійно? 

           - Що в нашій історії правда, а що – пропаганда та ін.  

Для більш детального знайомства з  книгами серії «Історія без 

цензури»  запрошуємо відвідати відділ обслуговування 

користувачів ОУНБ ім.Д.І.Чижевського. 

 

 

 

Євген Маланюк: повернення на Батьківщину 

До 120-річчя від дня народження поета 

 

Тетяна Колєчкіна, 

завідуюча відділом краєзнавства 

 ОУНБ ім.Д.І.Чижевського 

 

Наше сьогодення вимагає від нас швидкого темпу життя. Ми 

занурені у вир повсякденних проблем і часто забуваємо, що, крім 

піклування про матеріальне, необхідно замислюватись і про духовне. В 

усі періоди вітчизняної історії жили люди, які були лідерами, 

провідниками у різних галузях багатогранної дійсності. Завдяки своєму 

таланту, наполегливій праці, героїзму та самопожертві видатні 

особистості рухали людство в напрямку прогресу, рятували життя 

іншим, дарували світу шедеври мистецтва. Приємно усвідомлювати, що 

такі люди народились на Кіровоградщині, або були тісно пов’язані з 

історією нашого краю. 

Нині спостерігається значне пожвавлення інтересу населення до 

вивчення історії свого краю, самоідентифікації пересічної особи 

громадянином України. Краєзнавство є одним з провідних напрямків 

діяльності бібліотек, і це – характерна риса нашого часу, коли 

українське суспільство приділяє значну увагу вихованню патріотизму, 

любові, інтересу до вітчизняної історії та літератури. 
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Для популяризації літератури про рідний край працівники ОУНБ 

ім. Д.І.Чижевського м. Кропивницький застосовують різні форми 

роботи, як традиційні, добре відомі усім бібліотечним працівникам, так 

і нові: поетичні майстерні, краєзнавчі студії, бібліотечні квести, 

віртуальні виставки та ін.  

Розвиток інформаційних технологій розширює можливість 

доступу до краєзнавчих матеріалів. Серед інноваційних проектів, які 

через мережу Інтернет покликані інтегрувати бібліотеку в 

соціокультурний простір, є проект “Видатні особистості 

Кіровоградщини” у форматі Вікіпедії, заснований ОУНБ ім. 

Д.І.Чижевського у 2013 році в рамках регіональної ініціативи „Історія 

рідного краю” та представлений на сайті бібліотеки 

http://wiki.library.kr.ua.   

Як сказав відомий краєзнавець Володимир Босько, що “унікальна 

історична місія нашого регіону − народжувати талановитих 

особистостей для всього світу”. Тут народилися, працювали і працюють 

багато видатних і відомих особистостей. Саме тут розквітли таланти 

засновників українського професійного театру. Наша земля дала Україні 

й світові відомих політиків і державних діячів, письменників і 

філософів, педагогів і художників, космонавтів, видатних діячів освіти, 

культури і мистецтв.  На початок 2017 року Проект “Видатні 

особистості Кіровоградщини” налічує майже 250 визначних 

особистостей Степової Еллади: так назвав Кіровоградщину наш земляк 

− поет Євген Маланюк. 

1 лютого цього року виповнилося  120 років з дня народження 

талановитого письменника, культуролога-енциклопедиста та публіциста 

Євгена Маланюка. 

Є. Маланюк − одна з найяскравіших постатей вітчизняної 

літератури XX ст., її безумовний класик, який усією своєю творчістю 

був спрямований на батьківщину, хоча його повернення розпочалося 

лише в часи Незалежності України. 

Євген Маланюк народився 1 лютого (20 січня за старим стилем) 

1897 р., в с. Архангород Херсонської губернії Єлисаветградського 

повіту (тепер м. Новоархангельськ Кіровоградської області). Середню 

освіту отримав у реальній школі в Єлисаветграді, де навчалися брати 

Тобілевичі, а одночасно з Є. Маланюком − Юрій Яновський. Потім − 

навчання в Петербурзькому політехнічному інституті, з початком 

першої світової війни − мобілізація до війська, Київська військова 

http://wiki.library.kr.ua/
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школа, після закінчення якої він отримує офіцерське звання. 

Перебуваючи на службі, Євген Маланюк був безпосереднім учасником 

трагічних спроб відновлення національної державності. Далі була 

Чехословаччина, навчання в Подєбрадській академії, диплом інженера, 

праця за фахом у Варшаві, короткочасне перебування в Празі, потім − 

Мюнхен і в червні 1949 p. − переїзд до Америки.  

Видані книги Євгена Маланюка: «Озимина. Альманах трьох» 

(Калуш, 1923); «Стилет і стилос» (Подєбради, 1925); «Гербарій» 

(Гамбург, 1926); «Земля й залізо» (Париж, 1930); «Земна мадонна» 

(Львів, 1934); «Перстень Полікрата» (Львів, 1939); «Вибрані поезії» 

(Львів; Краків, 1943); «Влада» (Філадельфія, 1951); «Поезії в одному 

томі» (Нью-Йорк, 1954); «Остання весна» (Нью-Йорк, 1959); «Серпень» 

(Нью-Йорк, 1964); поема «П'ята симфонія» (Нью-Йорк, 1953). Після 

смерті Є.Маланюка виходить книга «Перстень і посох» (Мюнхен, 1972). 

Есеїстику, що публікувалася в різних емігрантських українських 

виданнях, зібрано в двох томах «Книги спостережень» (Торонто, 1962. 

Т. 1; Торонто, 1966. Т. 2).  

Головною ідеєю творчості поета була ідея української 

державності. З перших сторінок альманаху «Озимина» і до останнього 

вірша з «Ностальгії» проходить «державницький мотив» поезії Є. 

Маланюка. 

До часів Незалежності України ім`я Євгена Маланюка 

супроводжувалося епітетами «зрадник», «запроданець», а уява про 

творчість поета формувалась на основі тенденційно вирваних і 

відповідно прокоментованих окремих рядків. 

Пройшов час, і його Батьківщина все-таки згадала про свого сина, 

повернула вільній Україні втрачене і не по правді дискриміноване і 

забуте. 

В 1992 році до 95-річчя поета кіровоградська обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського (на той час ще 

ОУНБ ім. Н.К.Крупської) видала «Рекомендаційний покажчик 

літератури «Повстань майбутнього сурмач». Є.Маланюк (1897-1968)». 

Укладач покажчика: О.Е.Нельга.  Тоді ім’я Маланюка лише починало 

відкриватися в Україні, тому й рекомендаційний покажчик був 

невеликий за обсягом: лише15 записів творів Маланюка (в т.ч - в 

періодиці) та 24 записи – статті про особистість і творчість поета. Тираж 

склав 200 примірників.  
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1997 рік був ювілейним і вся Україна широко відзначала 100-ліття 

від дня народження Євгена Маланюка. Урядом держави був створений 

оргкомітет, який очолив Павло Мовчан, проведено низку заходів з 

вшанування пам’яті поета: його іменем названо вулиці (одна з вулиць 

Кропивницького теж носить ім`я Євгена Маланюка), Міністерство 

зв’язку випустило конверт з маркою-портретом Маланюка. 

На Кіровоградщині, малій Батьківщині письменника, рішенням 

обласної ради у квітні 2002 року засновано обласну літературну премію 

імені Євгена Маланюка, що є творчою відзнакою, якою нагороджуються 

літератори Кіровоградської області за високохудожні твори, спрямовані 

на ствердження гуманістичних ідеалів, збагачення історичної спадщини 

народу, державотворення та демократизацію суспільства. Премія 

встановлена у трьох номінаціях: художня література (поезія, проза, 

драматургія); літературознавство та публіцистика; переклад (з 

української мови на інші мови, з інших мов - на українську). 

Вручення обласної літературної премії ім. Є Маланюка − визначна 

подія в культурно-мистецькому житті краю. За традицією премію 

вручають щорічно 2 лютого, в день народження письменника. 

Церемонія вручення премії проводиться по черзі в одній з трьох 

найбільших бібліотек області: обласній універсальній науковій 

бібліотеці ім. Дмитра Чижевського, обласній бібліотеці для юнацтва, 

обласній бібліотеці для дітей ім. Тараса Шевченка.  

Автору твору-переможця присвоюється звання «Лауреат обласної 

літературної премії імені Євгена Маланюка», вручаються диплом 

установленого зразка, нагрудний знак лауреата, Почесна відзнака 

обласної ради і обласної державної адміністрації − скульптура 

«Степовий орел» та грошова частина премії.  

Першим лауреатом в номінації «Літературознавство та 

публіцистика» став Леонід Куценко − літературознавець, критик, 

доктор філологічних наук, професор, член Національної спілки 

письменників України, заслужений працівник народної освіти України, 

лауреат премії Фонду Воляників-Швабінських при Фундації 

Українського Вільного Університету в Нью-Йорку за книги «Євген 

Маланюк: дорогами втрат і сподівань» та «Dominus Маланюк: тло і 

постать».  

 Леонід Куценко − літературознавець, який фактично повернув 

Україні ім’я Євгена Маланюка, видавши в результаті тривалих наукових 

досліджень майже два десятки книжок про життя та творчість поета,  
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пройшовши його європейськими і американськими стежками: «Боян 

Степової Еллади» (1993), «Благословенні ви, сліди...» (1995), «Євангеліє 

чужих піль. Подорож до двох вигнанців» (разом з В. Панченком, 1996), 

«Ні, вже ніколи не покаюся...» «Євген Маланюк: історія ісходу» (1997), 

«Євген Маланюк. Невичерпальність» (упорядкування, вступна стаття, 

примітки (1997 – I вид., 2001 - II вид.),  «Як перший пелюсток весни...: 

Інтимна лірика Є. Маланюка», «Князь Духу. Статті про життя і 

творчість Євгена Маланюка» (2003), «Маланюк Євген. Поезії з 

нотатників» (підготовка текстів, вступна стаття, упорядкування, 

примітки 2003). Всі ці книги з автографами Леоніда Куценка 

знаходяться у відділі краєзнавства бібліотеки. 

Декілька років поспіль обласна організація НСПУ разом з ОУНБ 

ім. Д.І.Чижевського проводять публічне обговорення творів, висунутих 

на здобуття премії. В розмові беруть участь автори творів-номінантів, 

члени журі, науковці, літературні критики, лауреати минулих років, 

читачі. Щорічно відділ краєзнавства готує відкритий перегляд творів 

авторів-номінантів на здобуття найвищої  обласної відзнаки в галузі 

літератури − премії ім.Є.Маланюка.  

В 2015 році в бібліотеці імені Д. Чижевського презентували книгу 

письменника-земляка Євгена Маланюка «Малоросійство». Невеличкий, 

але яскравий твір, представляли автор передмови професор Григорій 

Клочек та його видавець Володимир Шовкошитний. На думку Г. 

Клочека та В. Шовкошитного, з часом актуальність написаного 

Маланюком лише посилилась, тому у книзі «Малоросійство» можна 

знайти чимало відповідей та своєрідних рекомедацій відносно 

українського сьогодення, кращих шляхів майбутнього розвитку держави 

та суспільства.  

У фондах ОУНБ ім. Д.І.Чижевського зберігаються прижиттєві 

видання Євгена Маланюка «До проблеми большевизму» (1956) та 

«Нариси з історії нашої культури» (1954),  видані  Організацією 

Оборони Чотирьох Свобід України та  Спілкою Української Молоді 

Америки  (м. Нью-Йорк); збірка «Перстень і посох = The Ring and the 

Staff : Епілоги», видана в Мюнхені (1972) після смерті поета;   

«Невичерпальність : Поезії, статті» Київ (1997); «Поезії : В одному 

томі»,  Нью-Йорк , Наук. т-во ім. Т.Г.Шевченка в Америці (1954);  праця 

«Малоросійство» (Редактор Лариса Івшина; укл.: Ігор Сюндюков, Марія 

Томак, Надія Тисячна. Видавництво ПрАТ «Українська прес-група», 

(2013);  «Книга спостережень» в двох томах, Торонто, Гомін України 
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(1962-1966), збірка поезій «Земна мадонна. Вибране», Братислава: 

Словацьке пед. вид-во; Пряшев: Відділ укр. літератури; Лондон: 

Фундація ім. О.Ольжича (1991); «Нотатники» (1936-1968) /Біографічний 

нарис, вступні статті Леоніда Куценка, видавництво «Темпора», Київ 

(2008).  

На сайті ОУНБ ім. Д.І.Чижевського можна почути живий голос 

Євгена Маланюка. Запис належить до численних архівних документів 

Миколи Француженка, українського письменника – американця (під 

псевдонімом Микола Вірний), перекладача, театрального режисера, 

журналіста, громадського діяча. Його літературна діяльність включає в 

себе понад 400 робіт. Микола Вірний був відомий за його виступи і 

декламації і вважався майстром мистецтва слова українських служб 

Радіо Свобода і Голос Америки.  У квітні 2014 року серед щедрого 

пожертвування архівних документів вдови Миколи Вірного 

Українському центру історії й освіти в Нью Джерсі була й касета з 

голосом Євгена Маланюка, яка незабаром була оцифрована і 

представлена в Інтернеті. На сайті ОУНБ ім. Д.І.Чижевського є 

посилання на аудіозапис: https://www.ukrhec.org/ievhen-malaniuk-

reading-his-own-poetry. 

На  сайті Новоархангельської районної бібліотеки  

https://sites.google.com/site/narcbs/ можна переглянути відеоролик,  

створений колективом бібліотеки і присвячений 120-й річниці з дня 

народження видатного поета-земляка. Вірш Євгена Маланюка «Під 

чужим небом» читають: Сергій Шевчук (держслужбовець), Іван 

Коновалов (будівельник), Вадим Вовнянко (юрист), Владислав 

Шимченко (історик). 

Тривалий час «заборонений» радянською владою, поет назавжди 

повернувся своїми талановитими творами до своїх співвітчизників. Він 

промовляє   до нас: 

Повіє вітер з Понту. Скитський степ 

Прокинеться, зітхне, і буйна тирса 

Зеленим морем знов на нім зросте, 

І побіжать зелені хвилі. 

Український читач знову й знову відкриває для себе Всесвіт 

таланту Євгена Маланюка, який  проніс через усе життя любов  до 

України. 

 

https://www.ukrhec.org/ievhen-malaniuk-reading-his-own-poetry
https://www.ukrhec.org/ievhen-malaniuk-reading-his-own-poetry
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Колекція модних ідей 

Вікторія Одєгналова, 

головний бібліотекар відділу документів 

 з економічних, технічних та природничих наук 

ОУНБ ім. Д. І. Чижевського 

 

Хенд-мейд (ручна робота) - це чудова можливість, особливо для 

жінки, самовиразитися. Не кожен із нас має творчу професію, але 

творчий початок, безсумнівно, притаманний будь - якій людині. Саме 

тому, створюючи щось своїми руками, ми отримуємо ні з чим 

незрівнянне задоволення, привносимо в своє життя красу і гармонію. 

Для того щоб створювати своїми руками прекрасні та оригінальні речі, 

зовсім не обов’язково володіти якимись особливими художніми 

здібностями: просто дозвольте дитині, що живе всередині вас, творити, і 

ви зможете позбутися нудних і сірих речей. 

Перетворюйте повсякденні предмети на фантастичні витвори 

мистецтва! Цікава рамка для фото, панно з глянцевих журналів, 

натюрморти з круп, різні мініатюри, годинники в стилі хай-тек, міні- 

комод для прикрас, створений із сірникових коробок - простір для 

фантазії безмежний! Можна також переробити звичайні речі в 

незвичайні, красиві й оригінальні. Людина, роблячи щось своїми 

руками, забуває про негаразди, осмислює свою поведінку, знаходить 

шляхи розв’язання своїх проблем. Відома французька дизайнерка Андре 

Путман говорила, що кожна жінка за природою своєю дизайнер. Якщо 

жінка знаходить поле для реалізації своїх задумів і вкладає туди сили і 

час, вона стає щасливою. Хенд-мейд - це творчість, мистецтво, арт-

терапія, натхнення, магія, самореалізація… – як багато ще асоціацій 

може виникнути! Займатися цією справою дуже цікаво, це допомагає 

урізноманітнити життя. Замість того, щоб дивитися депресивні 

новини або ілюзорні серіали, беріть в руки голку, пензлик, спиці, тощо і 

створюйте шедеври, а креативні ідеї цього огляду підкажуть вам 

напрямок, оскільки з кожним роком популярних різновидів хобі стає все 

більше. 

Сьогодні особливою популярністю користується плетіння мандал 

(оберегів). Якщо ви хочете розслабитися після напруженого дня , зняти 

стрес або просто поміркувати у спокійній обстановці, то створення 

мандали - прекрасний спосіб зробити це. У книзі: Смірнова, Аліна 
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Володимирівна. Мандали: шлях до себе: 6 майстер-класів / Аліна 

Смірнова. - Харків: АССА, 2016. - 64 с.: кол.іл., фото.кол. - (Сер. 

"Ukrhandmade") автор пропонує докладні майстер- класи із плетіння 

мандал у різних техніках, розповідає про значення кольорів, дає 

рекомендації щодо розміщення оберегів у помешканні.  

Більшість людей у складних життєвих ситуаціях звертається до 

своїх янголів-охоронців. Багато хто зберігає талісмани у вигляді янголят 

у місцях, що мають для господаря особливе значення. А тепер уявіть 

собі, якої магічної сили набуде янголя, зроблене власноруч! На 

сторінках книги:  Янголи та янголята. 10 майстер-класів у різних 

техніках / О. М. Бабич та ін.- Харків: АССА, 2016. - 63 с. - (Сер. 

"Ukrhandmade") кращі майстри рукоділля поділяться з вами секретами 

своєї творчості, докладно описуючи кожен крок. Таке янголятко може 

стати не тільки оберегом вашої оселі, але й приємним подарунком для 

тих, кого ви щиро любите. 

Яскраво виражена індивідуальність завжди була в пошані. І зовсім 

не обов’язково витрачати величезну кількість грошей і часу на пошук і 

покупку ексклюзивних речей. Досить докласти трохи терпіння і 

старання - і ваш образ стане неповторним. Квіти - гарний спосіб 

оновити старі речі і внести родзинку в новий образ. Вони відмінно 

підійдуть для прикраси сумок, верхнього одягу, головних уборів і 

виготовлення аксесуарів. Допоможуть вам у цьому професійні поради 

та рекомендації автора книги: Чернобаєва, Любов Михайлівна.  Квіти в 

різних техніках : шкіра, тканина, фоаміран: 6 майстер-класів / Любов 

Чернобаєва. - Харків: АССА, 2016. - 64 с.: фото.кол. - (Сер. 

"Ukrhandmade")  

Якщо вам подобається (потрібні) браслет у стилі шебі шик або 

годинник з гарною текстурною поверхнею чи блокнот у позолоченій 

обкладинці, скринька чи обробна дошка, зістарені за допомогою 

наждачного паперу. Будь ласка! Секрети виконання всього цього й 

багато іншого розкриті у книзі: Третьякова, Марина. Декупаж. 

Декорування предметів різними прийомами / Марина Третьякова. - 

Харків: АССА, 2016. - 67 с.: фото.кол. У виданні містяться поетапні 

інструкції й кольорові фотографії процесу перетворення звичайних 

предметів на справжні витвори мистецтва. Автор описує техніки 

максимально просто, обравши ті з них, що уможливлюють дійсно 

гарний та ефектний результат роботи.  
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Вже весь світ в’яже гачком мініатюрні фігурки звірів, птахів, 

комах, а також посуд, овочі, фрукти й різні солодощі, оживляючи їх 

завдяки уміло виконаним ротикам, очицям і носикам. Це - амігурамі - 

японське мистецтво, що давно вийшло за межі своєї країни. І якщо ви 

мрієте стати власником таких забавних штучок, автор книги: 

Моргунова, Клавдія Петрівна. Амігурамі. В’язані гачком мініатюри / 

Клавдія Моргунова; фото О. Жилін. - Харків: АССА, 2016 . - 74 с.: фото. 

кол. готова допомогти вам у цьому. У даному виданні представлені 

поетапні інструкції, а також докладні кольорові фотографії та схеми 

процесу в’язання пінгвіна в капелюсі, свинки з парасолькою, собачки в 

безкозирці, усміхненої ромашки, морквини з бантом та інших 

оригінальних виробів. Завдяки таким детальним описам ви без проблем 

виконаєте будь-які уподобані мініатюри. 

Надзвичайно захоплює як дорослих, так і дітей ліплення із 

солоного тіста, адже це цікаве заняття, яке не потребує дорогих 

матеріалів. Інгредієнти для тіста та необхідні для роботи матеріали 

напевне знайдуться в кожному домі. Готові вироби з нього за 

дотриманням усіх технологій є міцними та довговічними. Вони можуть 

стати чудовою оздобою вашого інтер’єру або оригінальним 

подарунком. А ще із солоного тіста разом із дитиною можна 

змайструвати дивовижні іграшки, від яких вона матиме велику втіху і 

які не завдадуть їй аніякої шкоди, позаяк цей матеріал зовсім безпечний 

і несмачний. Процес ліплення чудово розвиває дрібну моторику дитини, 

а також її мислення та уяву. Книжка: Макаренко, Марія Костянтинівна. 

Найкращі вироби із солоного тіста / Марія Макаренко, Олександр 

Ткаченко. - Х.: Фактор, 2015 - 63с.: фото. кол. допоможе вам і вашим 

дітям навчитися працювати із солоним тістом. Завдяки докладним 

інструкціям до кожного виробу, а також шаблонам у кінці книжки, за 

якими можна вирізати з тіста складні деталі, ви легко опануєте основні 

прийоми та техніку ліплення. Зроблені своїми руками яскраві сувеніри з 

тіста прикрасять вашу оселю і стануть чудовими подарунками для 

ваших близьких. 

Чим би ви не займалися - малюванням, вирізанням, плетінням з 

паперу чи виготовленням фігурок з усього, що є під рукою - книга: 

Вотт, Фіона 

365 креативних ідей / Фіона Вотт; пер. з англ. Віри Наливаної ; худ. 

Еріка Гаррісон: Країна мрій: ОСМА, 2016. - 127 с. допоможе вам 
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власноруч робити щось новеньке та оригінальне щодня. Це видання 

стане у нагоді як дорослим, так і дітлахам, які прагнуть веселого 

дозвілля. Для цього треба зовсім небагато: ножиці, клей і трохи 

попоратися у старій клуні, де лежить купа непотребу. Кінцевий 

результат - щасливі батьки, адже дитина захоплена корисною справою; 

задоволена дитина, адже самостійно чи з друзями вона матиме змогу 

виготовити аж 365 саморобок! 

Отже, творіть і отримуйте задоволення від процесу! 

 

 

 

 

ЮВІЛЯРИ 

Вітання у поважний ювілей 

 

Олена Єрунова, 

журналіст газети «Вісник Кіровоградщини» 

 

3 березня свій поважний, 90-річний ювілей відзначив шанований 

світловодчанин, ветеран Другої світової війни Федір Григорович Пугач. 

Незважаючи на свій поважний вік, Федір Григорович чудово 

виглядає, щиро посміхається і добре пам’ятає події свого довгого життя, 

сповненого випробувань та іспитів долі, найстрашнішим з яких була 

Друга світова війна. 

Уродженець села Нерубаївка Олександрівського району 

Кіровоградської області, війну Федір Григорович зустрів у віці 14 років, 

тож добре пам’ятає і роки окупації, з 1941 по 1943 рік, і події після 

визволення села від фашистів: «Війна забрала життя мого батька, 

тестя й трьох дядьків, воював до 1945 року і мій старший брат, і мені 

довелося. Щоправда, мене призвали до лав армії лише у грудні 1944 року. 

Це був останній військовий призов. Перемогу я зустрів в учбовому 

артилерійському батальйоні міста Торжок. Але для мене війна не 

закінчилася, адже наприкінці травня мене забрали для участі в іншій 

операції, про яку я навіть не здогадувався – на війну з Японією. У складі 
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артилерійського полку Першої повітряної десантної дивізії мені 

довелося більше місяця йти крізь пустелю Гобі – від Монголії до 

Маньчжурії, пішки долаючи відстань довжиною півтори тисячі 

кілометрів. Це було зроблено спеціально, аби зненацька напасти на 

ворога на кордоні Китайської Народної Республіки, яка частково була 

окупована японцями. Ворог дійсно нас не очікував, адже це було 

абсолютно непрохідне місце! Один пісок довкола, скільки видно оку. Це 

було дуже тяжке випробування і для людей, і для коней, які тягнули 

гармати. Уявіть собі: червень-липень місяць, спека страшна, води 

немає, рослинності немає, обмундирування все біле від солі, босу ногу 

поставити на пісок неможна, бо пече, а ми йдемо і йдемо, і вдень, і 

вночі... Лише один раз за цей період нам привезли воду – у кузові 

вантажівки, вкритої брезентом. Двоє солдат босими ногами ходили по 

цій воді, і котелками подавали нам воду. Але отримати її було просто 

неможливо, стільки людей було у черзі! Я б, напевне, і не попив би тоді, 

аби не капітан, який стояв поруч. Саме він дозволив мені зробити 

кілька ковтків зі свого котелка. Можливо, завдяки тій водичці, я й 

залишився живий… 

Коні не витримали такого іспиту і померли. Тож, нам доводилося 

ловити у пустелі диких монгольських коней, які табунами забігали сюди 

зі степу, і впрягати їх у підводи, аби тягти гармати. Але і вони не 

витримували, адже не звикли до таких навантажень. Тож, ті гармати 

ми і самі тягнули, і верблюдів впрягали, але впевнено рухалися до 

Маньчжурії». 

  «За бойові заслуги в боях при форсуванні гірського хребта 

Великий Хінган, подолання безводних степів Монголії та визволення 

Маньчжурії» 23 серпня 1945 року гвардії червоноармійцю Федору 

Григоровичу Пугачу була оголошена подяка головнокомандуючим 

Сталіним, а згодом ветеран отримав і інші бойові нагороди: медаль «За 

бойові заслуги», Орден Вітчизняної війни, ордени «За мужність» та «За 

службу Батьківщині». 

2 вересня 1945 Друга світова війна закінчилася, але ще шість років 

Федір Григорович служив на Далекому Сході, у місті Комсомольськ-на-

Амурі, тож на Батьківщину повернувся лише у 1951 році. 

Усе своє подальше життя наш герой присвятив роботі у галузі 

культури — спочатку працюючи в сільському клубі, а згодом, після 

закінчення Олександрійського культосвітнього училища, у сільській 
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бібліотеці. Та особливо стрімко пішла вгору кар’єра нашого героя у 

Світловодську, куди він переїхав разом з родичами. Тут він працював 

спочатку методистом, а згодом завідуючим та, врешті, директором 

районної бібліотеки, віддавши роботі в бібліотечній галузі району 17 

років життя. За цей час Федору Григоровичу вдалося створити єдину 

бібліотечну систему, об’єднавши 26 сільських бібліотек. У цей період 

Світловодська районна бібліотека носила звання «Бібліотека відмінної 

роботи». Його діяльність у цій сфері була відзначена керівництвом 

області і держави, тож в арсеналі ветерана є грамоти та іменний 

годинник від Міністерства культури України, а також нагрудний знак 

«За відмінну роботу» від Міністерства РС. 

Згодом, справу батька продовжили і його дві доньки -

 Ольга та Тетяна. Наразі перша працює бібліотекарем у Світловодській 

ЗОШ №1, а друга - методистом у районній бібліотеці Світловодської 

райдержадміністрації. 

          Свій ювілейний день народження ювіляр зустрів в оточенні 

рідних, приймаючи численні вітання та зустрічаючи поважних гостей. 

Так, від імені народного депутата України Олеся Довгого, ювіляра 

привітала його помічник, Марина Саакян, яка побажала імениннику 

міцного здоров’я, гарного настрою, усіляких гараздів та вручила 

ювіляру подарунок до свята від народного депутата. «Хай ваше здоров’я 

не дає збоїв, а життєва енергія не покидає», - побажала, вітаючи 

ювіляра, Марина Саакян. 

Редакція газети «Вісник Кіровоградщини» приєднується до всіх 

привітань на адресу ювіляра і зичить йому довгих і щасливих років 

життя! 
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ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ 

Світлій пам’яті Лідії Іванівни Демещенко 

 

13 жовтня 2017 р. на 78 році відійшла за межі земного буття 

колишній директор обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім.Д.Чижевського (м. Кропивницький), заслужений працівник культури 

України, добра, відкрита людина  Лідія Іванівна Демещенко. 

Хтось скаже, що нема нічого легшого, ніж розповісти про людину, 

яку знаємо, більше того, з якою пропрацювали поруч не один десяток 

років. І в той же час – складність саме в цьому. 

Від її життєвого вибору, до перших кроків професіонала, яким 

вона стала за чотири роки успішного навчання у Харківському 

державному бібліотечному інституті, - понад півстоліття роботи у двох 

великих бібліотеках Кіровограда (нині Кропивницький) – обласній 

дитячій та обласній універсальній науковій бібліотеці. 

     Лідія Іванівна належить до тієї плеяди бібліотечних фахівців, яких 

доля загартовувала та випробовувала на міцність протягом усього 

життя. 

 Дитинство і юність пройшли у невеличкому гарному селі 

Шевченки на Полтавщині, над мрійливою Ворсклою. Батьки вчили Ліду 

трудитися від зорі до зорі, жити чесно, шануватися, бо ж у селі кожен на 

виду. А у вільний час - допадалась до книг, це була її пристрасть. 

 Поруч жила впливова для неї особа – мамина сестра, вчителька, 

яка й привела медалістку Ліду Дігтяр до харківського вузу. 

         Трудову діяльність за направленням вузу розпочала з липня 1960 

року в обласній бібліотеці для дітей ім. А.П.Гайдара (нині 

ім.Т.Шевченка),  спочатку на посаді бібліотекаря, потім - завідуючої 

відділом, з 1967 р. – заступником директора, а з 1976 року -директором 

цієї ж бібліотеки. 

На той час Л.І.Демещенко вже мала визнаний авторитет у професійних 

колах, багато уваги приділяє не тільки обласній дитячій бібліотеці, а й 

районним та сільським бібліотекам. 

       Але управління культури і Міністерство культури в 1983 році 

«переконливо запропонували» Лідії Іванівні очолити обласну наукову 

бібліотеку. І не просто очолити, а освоїти один із довгобудів на шість 

поверхів. 

        Маючи вже значний досвід бібліотечної роботи та пройшовши 

нелегку школу керівника, Лідія Іванівна поринула у численні клопоти, 
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пов’язані з облаштуванням бібліотеки та її колективу в новому 

приміщенні. 

         Багато знань, практичного досвіду, творчого пошуку було 

вкладено в організацію підвищення фахового рівня працівників. Разом з 

кращими фахівцями бібліотеки Лідія Іванівна навчала і навчалася, 

вдосконалюючись у своїй професії. 

        Їй постійно доводилось бути не тільки офіційним керівником, а й 

арбітром, наставником і на це справді тратилось багато часу та 

душевних сил, адже колектив був переважно жіночий. 

 А робота її була не тільки в кабінеті, а й відрядження по області та 

Україні. Тоді, в 70-80-і, й проходила реорганізація бібліотечної справи – 

утворення ЦБС. Це ж вимагало волі, зусиль, присутності директора 

бібліотеки на місцях: в містах, райцентрах, селах. 

        Справжнім іспитом для колективу і для Лідії Іванівни, як керівника 

бібліотеки, стала Всеукраїнська конференція з бібліотечної справи, 

організована Міністерством культури України на базі Кіровоградської 

обласної бібліотеки наприкінці 1987 року. 

       З одного боку – це була висока довіра Міністерства, а з іншого – 

величезна робота з підготовки, бо в конференції брали участь директори 

обласних бібліотек, великі знавці бібліотечної справи.       

       Та конференція відбулась на високому рівні, в результаті – помітно 

зріс авторитет бібліотеки та її директора серед бібліотечної спільноти 

України, позитивно змінився її статус. 

       Утверджувалася бібліотека і як методичний центр області. 

Вдосконалення та покращення обслуговування читачів, задоволення 

їхніх інформаційних потреб, розширення доступу населення до 

бібліотечних ресурсів – ці та інші завдання, незважаючи на різні 

проблеми, доводилося вирішувати директору Л.І.Демещенко, аби 

бібліотека стала справді провідним інформаційним, просвітницьким та 

культурним центром області. 

        З липня 1998 р., досягши пенсійного віку, Демещенко Лідія 

Іванівна, передала керівництво бібліотекою в надійні руки свого 

заступника Олени Миколаївни Гаращенко. Полишивши посаду 

директора, вона не полишила бібліотеку: обіймала посаду завідуючої 

сектором науково - дослідної роботи відділу науково - методичної 

роботи і соціологічних досліджень. 

       Лідія Іванівна докладала чимало зусиль у відновлення і проведення 

соціологічних досліджень як в  обласній універсальній науковій 

бібліотеці ім. Д.І.Чижевського, так і в бібліотеках області. 

       Підготовлені нею консультації, аналітичні матеріали, різноманітні 

соціологічні дослідження постійно видавались у збірках документів 

провідних фахівців бібліотеки.            
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         Лідія Іванівна була одним з ініціаторів вивчення історії бібліотек та 

розвитку бібліотечної справи в області, брала активну  участь у 

підготовці   ювілейної книги з історії бібліотеки  „Бібліотека свідок і 

творець історії краю”(2009 р.).  

        Понад півстоліття свого життя Лідія Іванівна Демещенко 

присвятила  бібліотечній сфері, половину з них – обласній 

універсальній науковій бібліотеці ім. Д.І.Чижевського. 

 А ще Лідія Іванівна вела активну громадську діяльність і всіляко 

підтримувала її: вона була одним із фундаторів Кіровоградської 

обласної організації «Спілки жінок України»; одним із засновників 

Кіровоградської регіональної бібліотечної асоціації; одним із 

співорганізаторів у створенні громадської організації при бібліотеці 

«Обласного жіночого інформаційного центру» (ОЖІЦ), брала активну 

участь в реалізації багаторічних соціальних і просвітницьких проектів. 

         За сумлінну, багаторічну працю, професійну майстерність 

Демещенко Л.І. отримала державну нагороду -  почесне звання 

„Заслужений працівник культури України”, відзначалася багатьма 

нагородами місцевих органів влади, Міністерства культури України.  

Та не тільки роботою було наповнене її життя. Разом з чоловіком 

Лідія Іванівна виростила та виховала двох чудових доньок – Вікторію та 

Ірину, які завжди були для неї надійною підтримкою. Вона була 

щаслива своїми онуками. 

Лідія Іванівна мала чудовий голос, багато років співала у добре 

відомій хоровій капелі під керівництвом Почапського, яку тепло вітали  

в концертних залах України та за кордоном. 

Колись на питання журналіста, у чому сенс її життя й роботи, 

Лідія Іванівна відповіла, що завжди, коли було важко, зверталася до 

мудрих світу цього. Тож, коли потрапили на очі слова Л.Толстого: «З 

усіх наук, які людина повинна знати, є головна наука про те, як жити, 

роблячи якомога менше зла і якомога більше добра», вона подумала, що 

це кредо і її життя. 

              Світла пам'ять про Лідію Іванівну Демещенко назавжди 

залишиться в серцях тих, хто її знав. 

 

                                                                   Колектив бібліотеки 
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