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Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека 
ім. Д.І. Чижевського: нові проєкти, успіхи та досягнення

Валентина Животовська,
директор 

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського,
заслужений працівник 

культури України

Кіровоградська обласна уні-
версальна наукова бібліотека 
ім. Д.І. Чижевського – головна 
бібліотека регіону – відкрита для 

кожного, хто любить книгу і прагне до пізнання нового.
Ні робота в умовах локдауну, ні карантинні обмеження не за-

вадили нашому спілкуванню з користувачами. Разом з читачами 
бібліотекарі шукали нові форми роботи, запроваджували нові 
технології, відкривали сучасні форми співробітництва.

Ми стали великим мегакультурним центром, який вийшов за 
рамки своєї головної мети – спілкування читача з книгою. Багато 
читачів приходять вивчати можливості новітніх технологій, опа-
новувати цифрову грамотність, скористатися досягненнями ді-
джиталізації, інші традиційно – просто взяти почитати книгу або 
задовольнити різноманітні інформаційні запити. Активно читачі 
йдуть за спілкуванням: познайомитися з авторами книг під час 
презентацій, навчитися писати вірші чи прозу на засіданнях лі-
тературних клубів, студій, вивчати іноземні мови – на засіданнях 
клубів розмовної мови (англійської, французької, польської), по-
знайомитися з кращими зразками мистецтва – чи то кіно, чи то 
художніми творами талановитих художників та майстрів декора-
тивно-ужиткового мистецтва, а, можливо, й самим стати учасни-
ками різноманітних майстер-класів.

Зрозуміло, що частина наших користувачів перейшла на ви-
користання переважно чи виключно цифрових носіїв, бо мають 
обмаль часу або з інших причин не можуть часто бувати у бібліо-
теці. Для них ми започаткували онлайн-трансляції наших заходів 
на сторінці бібліотеки у фейсбуці https://www.facebook.com/ounb.
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kirovohrad/, також представляємо запис найцікавіших заходів 
на бібліотечному каналі ютуб https://www.youtube.com/channel/
UCtngSYstSe14ogrmnz0QDDQ; відкрили сторінку в інстаграмі 
https://www.instagram.com/CHIZHEVSKY_KROP/, який активно 
використовує молодь; зробили реновацію вебсайту бібліотеки 
https://library.kr.ua/ – він отримав сучасний дизайн, став більш ін-
формативним, зручнішим у пошуку, містить нові сервіси: вірту-
альну довідку та месенджери Telegram, Viber, WhatsApp, завдяки 
яким можна отримати інформацію довідково-бібліографічного 
характеру.

Сьогодні наших користувачів дуже цікавить історія краю, його 
видатні особистості, культурна та природна спадщина, туристич-
ні локації області.

Ми не могли залишитися осторонь і взяли на себе таку мі-
сію. Потужна команда бібліотечних фахівців – Тетяна Жигула, 
Артемій Животовський, Оксана Ткаченко, Антон Джебко, Вадим 
Колос, Наталія Ткаченко – створила інформаційний туристичний 
портал Кіровоградщини https://travel.library.kr.ua/, який успішно 
презентували під час інтерактивної конференції «Туризм vs біз-
нес: від пропозиції до попиту» на Міжнародній агропромисловій 
виставці «AGROEXPO 2021».

Також фахівці бібліотеки представляють на вебсайті бібліо-
теки у розділі «Краєзнавство» https://library.kr.ua/kray/ повні 
тексти найбільш популярних краєзнавчих видань, серед яких 
«Історичний календар Кіровоградщини», Календарі пам’ятних 
та знаменних дат Кіровоградської області тощо, у розділі «Наші 
проєкти» – повнотекстову базу даних «Видатні особистості 
Кіровоградщини» https://wiki.library.kr.ua та ін.

Зацікавили користувачів й нові інформаційні проєкти. 
Так, спільно із головним управлінням Держпродспоживслужби 

в Кіровоградській області ми відкрили «Школу досвідченого спо-
живача», під час «занять» якої відвідувачі бібліотеки отримують 
багато корисних знань, починаючи від купівлі насіння та пести-
цидів до вибору взуття, гарантійного ремонту техніки та прид-
бання побутової хімії.

Разом із фахівцями управління Держпраці в Кіровоградській 
області на зустрічах «Інформаційної платформи з питань праці» 
навчаємо, як проводити атестацію робочих місць, як упевнитись 
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у безпечності нехарчової продукції, як розслідувати нещасні ви-
падки на підприємстві або хто повинен проходити медогляди.

Із Кіровоградським обласним лабораторним центром 
Міністерства охорони здоров’я України в рамках освітнього про-
єкту «Академія здоров’я» надаємо інформацію про епідемічну 
ситуацію захворюваності на ГРВІ, грип та коронавірус, вакцина-
цію тощо.

До 30-річчя незалежності України за сприяння обласної ради 
спільно із Кіровоградською регіональною торгово-промисловою 
палатою розпочали реалізацію проєкту «Туристичні магніти. 
Мандруй Кіровоградщиною», в рамках якого представили інфор-
мацію про перші 30 туристично привабливих об’єктів області та 
магніти із зображеннями даних туристичних локацій з елементами 
їх брендування на створеній туристичній мапі Кіровоградщини.

Бібліотека стала одним із центрів розвитку української мови, 
де проводяться іспити на визначення рівня володіння державною 
мовою, необхідного для претендентів на посади в органах дер-
жавної влади або місцевого самоврядування, а також для набуття 
громадянства України.

Наша ініціатива з проведення публічних лекцій та голосних 
читань знайшла підтримку у видатних особистостей області та 
України. Багато людей, попри карантинні обмеження, приходили 
на лекції, ще більше – дивились їх онлайн. Це новий формат про-
ведення заходів, який одразу став популярним. Лекції відомих на-
уковців, літературознавців, краєзнавців, журналістів набирали у 
Facebook понад 1000 переглядів кожний, їх також можна перегля-
нути на ютуб-каналі бібліотеки.

Разом з читачами бібліотечні фахівці та актори Кіровоград-
ського академічного обласного українського музично-драматич-
ного театру ім. М.Л. Кропивницького читали поезію видатних 
українських письменників – Євгена Маланюка, Лесі Українки, 
Ліни Костенко, Тараса Шевченка, Василя Стефаника. 

Як спеціалісти головного методичного центру для бібліотек об-
ласті протягом року провідні фахівці ОУНБ ім. Д.І. Чижевського 
систематично надавали допомогу колегам із новостворених тери-
торіальних громад, організовували професійне спілкування між 
бібліотекарями різних відомств, разом з ними впроваджували 



– 10 –

вебтехнології у промоцію читання, визначали перспективи роз-
витку бібліотек у цифрову епоху.

Разом із колегами з Черкаської області ділилися досвідом 
під час спільної вебконференції «Культурологічні магістралі 
“Публічні бібліотеки та бібліотекарі в умовах змін: практики та 
перспективи”», з департаментом культури та туризму облдержад-
міністрації провели обласний конкурс серед бібліотечних праців-
ників з популяризації творчості Лесі Українки «Я в серці маю те, 
що не вмирає».

Приємно, що наші ініціативи підтримали міжнародні інститу-
ції. Так, за підтримки секції науково-освітнього співробітництва 
Посольства Республіки Польща бібліотека стала учасницею між-
народного літературного проєкту «Польська полиця» й отримала 
книги класиків польської літератури та сучасних письменників, 
виданих рідною мовою та в перекладі на українську. 

У партнерстві з ГО «Обласний жіночий інформаційний центр» 
(керівник – Валентина Животовська) бібліотека навчала громадян 
області, у т. ч. державних службовців, посадовців, бібліотечних 
фахівців, освітян, електронному урядуванню, медіаграмотності, 
лідерству, критичному мисленню, миротворчості, користуванню 
соціальними мережами, блогерству, спілкуванню англійською 
тощо. Ця діяльність відбувалася в рамках програми «Голос жінок 
і лідерство – Україна», що впроваджується Українським Жіночим 
Фондом за фінансової підтримки уряду Канади, Програми з роз-
ширення можливостей заради відновлення порозуміння для лідерів 
громад в Україні «Мир у цифровий час» у співпраці з громадською 
організацією «Фундація прав людини» та фінансування Інституту 
зовнішніх культурних зв’язків (IFA) коштами Міністерства закор-
донних справ Федеративної Республіки Німеччини, грантових 
програм відділу преси, освіти та культури Посольства США та ін.

Отже, використання традиційних та новітніх технологій, форм 
обслуговування, постійне освоєння нових стандартів життя да-
ють нам можливість розвивати головну бібліотеку та бібліотеки 
громад області як сучасні інформаційні центри, послуги яких від-
повідають вимогам нового часу.
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І. Методична діяльність. 
Аналітичні матеріали 

Методична допомога бібліотекам області 
з упровадження УДК

Олена Баранова,
завідувач сектору 

відділу каталогізування
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського 
виконує функції головної бібліотеки регіону, координує діяль-
ність бібліотек області, надає їм науково-методичну допомогу. 
Після набуття чинності Постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 березня 2017 року № 177 «Про припинення використання 
Бібліотечно-бібліографічної класифікації (далі – ББК) та впро-
вадження Універсальної десяткової класифікації (далі – УДК)» 
питання супроводу переходу від ББК на УДК бібліотек області 
гостро постало перед фахівцями закладу.

Відділ каталогізування і раніше виконував послугу – присво-
єння УДК науковим статтям, і досвід систематизації документів 
за таблицями «Універсальна десяткова класифікація» був, але 
фахівці бібліотеки скористалися можливістю покращити свої 
знання, яку надала Національна академія керівних кадрів куль-
тури і мистецтв – четверо провідних спеціалістів бібліотеки про-
йшли навчання на курсах «Впровадження УДК в практику роботи 
наукових та публічних бібліотек» у місті Києві. Навчання було 
надзвичайно цікавим і корисним, так як система УДК – не стала, 
а гнучка таблиця: одні індекси вилучаються, інші – додаються, 
тому треба постійно слідкувати за змінами і впроваджувати їх в 
роботу. Поновивши фахові знання і одержавши цінні рекоменда-
ції, бібліотекарі розпочали роботу на місцях.

Фонд ОУНБ ім. Д.І. Чижевського налічує близько 800 000 при-
мірників документів, систематизованих за двома таблицями – 
ТБК (до 1987 року) і ББК. З 2017 року розпочато систематизацію 
нових надходжень видань за таблицями УДК та за потреби пере-
шифровування окремих розділів книжкового фонду. 
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Також було вирішено каталогізувати за таблицями УДК 
всю літературу новоствореного у вересні 2018 року в ОУНБ 
ім. Д.І. Чижевського відділу документів з питань медицини та 
охорони здоров’я, який забезпечує інформаційні й освітні потре-
би медичних працівників професорсько-викладацького складу 
вищих навчальних закладів, студентів та пересічних громадян. 

Паралельно з практичним упровадженням УДК на відділ ката-
логізування була покладена і освітня функція з навчання як колег 
у власному закладі, так і бібліотекарів області. Фахівці відділу 
розробили навчальну програму, яка складалася з наступних роз-
ділів:

 роль класифікаційної системи УДК у світі та Україні;
 УДК: побудова і властивості;
 особливості індексування 8 класу УДК «Мова. 

Мовознавство. Художня література. Літературознавство»;
 систематизація за УДК: приклади та відповіді на запитання.
Першими пройшли навчання працівники структурних підроз-

ділів нашої бібліотеки. Так як у відділах бібліотеки доступ до 
фондів для користувачів відкритий, бібліотекарям надали реко-
мендації з адаптації розстановки: було запропоновано використо-
вувати другий ряд за таблицями УДК. Далі розпочався наступний 
етап роботи – з бібліотечними працівниками області. Протягом 
півроку до обласної книгозбірні приїжджали на навчання фахівці 
з міських, районних, сільських бібліотек. 

Для більш легкого сприйняття інформації тренери-катало-
гізатори створили презентації, підготували і роздрукували при-
клади, наприкінці семінару запропонували слухачам практичні 
заняття з систематизації видань. Теоретично та на конкретних 
прикладах демонстрували учасникам семінарів-практикумів ос-
нови загальної методики індексування. Окремою презентацією 
звернули увагу на особливості індексування 8 класу УДК «Мова. 
Мовознавство. Художня література. Літературознавство», так як 
у поточній роботі бібліотекарі найчастіше зустрічаються з цим 
розділом, що потребує додаткових акцентів. Кожен учасник семі-
нару мав змогу попрацювати на обладнаному ПК місці з досту-
пом до сторінки Книжкової палати України «Скорочені таблиці 
УДК онлайн». 
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За відгуками учасників навчань, такі семінари дуже корисні: 
бібліотекарі отримали алгоритм дій в роботі з новою системою 
індексування. Також тренери розповіли учасникам семінару, де 
можна поглиблювати знання з УДК та рекомендували слухачам:

 – звернути увагу на дуже корисний ресурс у Facebook – сайт 
професійної бібліоспільноти «Універсальна десяткова кла-
сифікація (УДК) в Україні», заснований Книжковою па-
латою України і орієнтований на фахівців бібліотек, які 
вивчають УДК і здійснюють систематизацію за нею, та за-
пропонували долучитись до групи;

 – долучитися до сторінки «Універсальна десяткова класифі-
кація» на сайті Державної наукової установи «Книжкова 
палата України імені Івана Федорова», де можна знайти не 
лише загальні відомості й новини про УДК, а й «Скорочені 
таблиці УДК онлайн», що дуже важливо, особливо для не-
великих бібліотек, які через недостатнє фінансування не 
можуть придбати повні видання УДК;

 – користуватися електронною версією посібника «Таблиця 
зіставлення індексів УДК і ББК».

Через деякий час обласною книгозбірнею були організовані 
виїзди до бібліотек області з методичною допомогою в рамках 
«Днів творчого спілкування», під час роботи яких спочатку тео-
ретично – через презентації, а потім практично – з літературою, 
опанувати принципи побудови УДК і роботи з нею. Потім фахівці 
зверталися до книжкових полиць і пропонували схему розташу-
вання книг, коли книжковий фонд систематизований за ББК та 
УДК. 

У зв’язку із численними запитами, які надходили на адресу 
відділу каталогізування щодо систематизації документів та їх 
розстановки за класифікацією УДК, нами було прийнято рішення 
провести тематичний вебінар, результати якого представити на 
платформі YouTube (сторінка «Бібліотека ім. Д.І. Чижевського»). 
Для онлайн-зустрічі обрали дві найбільш запитувані теми: 
1. Систематизація літератури за таблицями УДК. 2. Організація 
фондів і каталогів за таблицями УДК. У першій частині зустрічі 
учасники розглянули особливості індексування дитячої та істо-
ричної літератури, документів за темами АТО; зупинилися також 
на питаннях систематизації книг з методики викладання предме-
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тів та навчальних посібників. Спеціалісти-каталогізатори ще раз 
нагадали колегам алгоритм приєднання визначників та наголо-
сили на доцільності багатоаспектного індексування змісту доку-
ментів з використанням загальних і спеціальних визначників, що 
відображають час, місце, мову, параметри, процеси, а також звер-
нули увагу учасників на те, що комбінування індексів слід вико-
ристовувати за потребою, а рівень деталізації залежить від складу 
фонду. У другому блоці вебінару детально розповіли учасникам 
зустрічі про варіанти розстановки фонду при введенні нової 
системи класифікації в бібліотеці до існуючої – паралельний та 
змішаний ряди; дали рекомендації стосовно особливостей впро-
вадження кожного з цих шляхів для зручності користування літе-
ратурою в залежності від читацького попиту окремої бібліотеки; 
торкнулися питання вимог до організації та ведення каталогів та 
картотек. Про необхідність таких заходів свідчить той факт, що 
серед наукових вебінарів на каналі ОУНБ ім. Д.І. Чижевського в 
YouTube тема УДК є найбільш запитуваною за кількістю перегля-
дів, тому методична робота в даному форматі буде проводитись і 
надалі.

Щоб бути в курсі змін і новин в УДК, працівники відділу 
систематично відслідковують можливості професійного спілку-
вання, відстежують сайт «Книжкової палати України», сторінки 
«УДК» і «Систематизатори» у Facebook, беруть участь у заходах 
з підвищення кваліфікації систематизаторів.

Озираючись на 2017 рік, коли почався шлях впрова-
дження Універсальної десяткової класифікації в ОУНБ 
ім. Д.І. Чижевського та бібліотеках області, бачимо, як крок за 
кроком, навчаючи колег, навчаємося самі. 
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Обласний конкурс «Я в серці маю те, що не вмирає»: 
до 150-річчя від дня народження Лесі Українки

Любов Дубина,
головний бібліотекар 

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

Минуло 150 років від дня народження видатної української 
письменниці, поетеси, громадської діячки Лесі Українки, а її 
творчість і досі є популярною серед різних категорій населення.

З метою популяризації літературної спадщини видатної укра-
їнської письменниці Обласна універсальна наукова бібліотека 
ім. Д.І. Чижевського провела протягом березня-серпня 2021 року 
обласний конкурс «Я в серці маю те, що не вмирає». Конкурс про-
водився серед публічних бібліотек області у 2 етапи. На першому 
етапі визначалися кращі роботи на рівні закладів громади, а на 
другому – переможці конкурсу на обласному рівні.

Конкурс проходив у трьох номінаціях:
 – власне есе за творчістю Лесі Українки;
 – буктрейлер за творами Лесі Українки;
 – відеопоезія за творами Лесі Українки.

Бібліотеки громад подали на конкурс 94 роботи. Переважна 
більшість робіт (46) подані в номінації «Відеопоезія за творами 
Лесі Українки». Вірші читають самі бібліотекарі, а також корис-
тувачі бібліотек та їх партнери.

У відеопоезіях найбільше були використані такі твори: «Contra 
spem spero!», «До мого фортепіано», «Конвалія», «На роковини», 
«Відповідь», «Коли дивлюсь глибоко в любі очі…», «Давня вес-
на», «Мамо, іде вже зима».

Крім цього, твір «Хотіла б я піснею стати» в конкурсній ро-
боті Новомиргородської центральної районної бібліотеки вико-
нала українською жестовою мовою Кулинич Олександра, учени-
ця комунального закладу «Новомиргородська спеціальна школа 
Кіровоградської обласної ради». 

Бібліотекарі області підготували і подали на конкурс 33 бук-
трейлери, 15 із них – за поемою «Лісова пісня». Також були 
надані роботи за такими творами: «Одержима», «Кам’яний го-
сподар», «Кассандра», було використано заборонену свого часу 
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«Бояриню», цикл віршів «Подорож до моря», дитячі твори «Казка 
про Велета» та «Три метелики». Петрівська центральна бібліоте-
ка підготувала буктрейлер про життя і творчість Лесі Українки 
«Жінка незвичайної долі».

Олександрійська центральна районна бібліотека ім. Д. Чижев-
сь кого створила поетично-музичний мікс до 150-річчя від дня 
народження Лесі Українки, поєднавши музичне виконання твору 
«Хотіла б я піснею стати» з розповіддю про життя поетеси.

У номінації «Власне есе за творчістю Лесі Українки» було 
подано найменшу кількість робіт – 15. Автори есе – переважно 
працівники та читачі бібліотек, а також учні шкіл та студенти. 
Лесю Українку в есе представлено як надзвичайну жінку, видатну 
українську поетесу, потужну драматургиню, збирачку фольклору, 
різносторонню, геніальну і сильну духом людину. 

У кожній номінації є роботи, що поєднують творчість поете-
си з подіями сьогодення. Так, Центральна публічна бібліотека 
Новоархангельської селищної ради залучила до читання вірша 
«Contra spem spero!», основним мотивом якого є оптимізм та віра 
в краще майбутнє, лікарів місцевої лікарні, щоб підтримати спо-
дівання людей на завершення пандемії COVID-19.

Працівники бібліотеки-філії № 3 «Міської центральної бібліо-
теки» Знам’янської міської ради у буктрейлері порівнюють події, 
описані в «Давній казці», з Революцією гідності.

Автори есе описали можливі дії Лесі Українки в нинішніх 
умовах, взявши до уваги її мужність та патріотизм: «Чи таки без 
надії і сьогодні сподівалась би Леся Українка?» (Вільшанська се-
лищна Публічна бібліотека ім. Л. Горячко), «У творчості Лесі – 
сьогоднішній день» (Новоосотська філія «Центральної бібліоте-
ки» Олександрівської селищної ради).

Члени компетентного журі, до складу якого, крім бібліотечних 
працівників, увійшли викладачі Центральноукраїнського дер-
жавного педагогічного університету ім. В. Винниченка (кафедра 
української та зарубіжної літератури) та Центральноукраїнського 
національного технічного університету (кафедра історії, археоло-
гії, інформаційної та архівної справи) переглянули всі роботи та 
визначили трьох переможців у кожній номінації.

Так, у номінації «Власне есе за творчістю Лесі Українки» здо-
були перемогу:
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 – есе «Жінка, яка «в серці має те, що не вмирає» бібліоте-
ки-філії № 10 Олександрійської міської централізованої бі-
бліотечної системи, автор – Узлова Юлія, учениця 10 класу 
Олександрійського загальноосвітнього навчального закла-
ду І-ІІІ ступенів № 10;

 – есе «Леся Українка. Надто смілива для свого часу» кому-
нального закладу «Петрівська центральна бібліотека», ав-
тор роботи – Мартиненко Тетяна, директор бібліотеки;

 – есе «Читаючи оповідання Лесі Українки «Над морем» бі-
бліотеки-філії № 5 централізованої бібліотечної системи 
міста Кропивницького, автор роботи – Соколова Вікторія, 
бібліотекар.

Серед кращих також журі визнало роботу «У творчості 
Лесі – сьогоднішній день» Павловської Лариси, бібліотекаря 
Новоосотської філії комунального закладу «Центральна бібліоте-
ка» Олександрівської селищної ради. 

У номінації «Буктрейлер за творами Лесі Українки» призові 
місця посіли:

 – буктрейлер «Лісова пісня» Світловодської централь-
ної міської бібліотеки (https://www.youtube.com/
watch?v=OUeajEdV3lw);

 – буктрейлер «Три метелики» КЗ «Центральна публічна бі-
бліотека Новоархангельської селищної ради» (https://www.
youtube.com/watch?v=Nb2fMVe-r6c&t=61s);

 – буктрейлер «Лісова пісня» Захарівської бібліотеки-фі-
лії Новоукраїнської центральної бібліотеки (https://www.
youtube.com/watch?v=nrgwJD8vbFo).

Кращими буктрейлерами визнані також роботи: «Давня каз-
ка» бібліотеки-філії № 3 комунального закладу «Міська цен-
тральна бібліотека» Знам’янської міської ради (https://www.
youtube.com/watch?v=Y__bLXcQYbQ), «Казка про Велета», 
авторами є працівники бібліотеки-філії № 12 та бібліотеки-фі-
лії № 3 Олександрійської міської ЦБС (https://www.youtube.com/
watch?v=wYQPSxd8zi0).

У номінації «Відеопоезія за творами Лесі Українки» кращими 
визнані:

 – відеоробота «Хотіла б я піснею стати» Новомиргородської 
центральної районної бібліотеки. Автор відео – 
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Мачуська Оксана, бібліотекар (https://www.youtube.com/
watch?v=Xtbp1XdjGzE);

 – відеоробота «Мамо, іде вже зима» Попельнастівської 
бібліо теки-філії комунального закладу «Добронадіївська 
центральна публічна бібліотека Попельнастівської сіль-
ської ради», автор – Жванко Зінаїда, бібліотекар (https://
www.youtube.com/watch?v=WBcHD697wAc);

 – відеоробота «До мого фортепіано» комунального закладу 
«Міська центральна бібліотека Знам’янської міської ради 
(https://www.youtube.com/watch?v=UdJ4Q2q3hx0).

Членам журі сподобалась у даній номінації робота «Contra 
spem spero!» комунального закладу «Центральна публічна бібліо-
тека Новоархангельської селищної ради» (https://youtu.be/J_
LBRW27jR4).

Активна участь у конкурсі бібліотекарів та їх партнерів, ко-
ристувачів свідчить про те, що Лесине слово дійсно не вмирає й у 
всі часи знаходить своїх шанувальників.

Актуальні питання роботи з бібліотечним фондом

Лариса Коваленко,
завідувач відділу зберігання та реставрації

бібліотечних фондів 
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Сьогодні фахівці бібліотек мусять чітко визначити власне ба-
чення розвитку та призначення Бібліотеки. Для покращення ро-
боти бібліотечних закладів необхідно зосередитися на виконанні 
тих функцій, які найбільше потрібні місцевій громаді. 

Крім того, необхідно конкретизувати напрямок роботи з фон-
дових питань, тобто приділити увагу формуванню бібліотечного 
фонду: не забувати про планомірне поповнення, організацію збе-
рігання, раціональне використання та вилучення документів, що 
не відповідають потребам читачів.

Ціла низка різноманітних чинників впливають на діяльність 
бібліотеки: політична й економічна ситуація в країні, несприят-
ливі умови для діяльності українських видавництв, особливості 
комплектування бібліотек, ріст цін на книговидавничу продук-
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цію. Фінансування бібліотек невід’ємно залежить від економіч-
них чинників, і це змушує шукати додаткові джерела надходжен-
ня коштів, наприклад, позабюджетні кошти, фінансову допомогу 
підприємств, установ, організацій, благодійних фондів, різних 
об’єднань громадян, пожертвувань. 

Для того щоб бібліотечні фонди залишалися актуальними для 
читачів, необхідно слідкувати за змінами шкільних та вузівських 
програм, появою нових спеціальностей у найважливіших галузях 
промисловості. Не варто забувати, що успіх бібліотечної діяльно-
сті можливий лише за умови врахування ситуації у сфері освіти, 
книговидання та книгорозповсюдження, появи документів на не-
традиційних носіях інформації.

Книгозбірні навчальних закладів, торговельні точки з про-
дажу книг, які останнім часом пропонують таку послугу, як 
«прокат книг для читання», різноманітні інформаційні агенції, 
інтернет-кафе стали реальними й потенційними конкурентами 
публічної бібліотеки. 

Простежуються зміни й у загальній структурі книжкової про-
дукції, а саме: збільшилася питома вага художньої літератури і 
зменшилася – галузевої. Провідне місце серед новинок займають 
такі жанри літератури, як детектив, трилер, любовний роман, при-
годи, фантастика, – вони відповідають масовому попиту населен-
ня. Видання, викладені на прилавках книжкових магазинів чи в 
точках продажу, читачі бажають отримувати і в публічних бібліо-
теках. Одночасно зменшився обсяг соціально-економічних видань, 
зросла частка релігійної, езотеричної, «ділової», філософської, еко-
номічної, політичної, історичної літератури. Збільшився потік ви-
дань про здоровий спосіб життя, домашнє господарство, піднявся 
рейтинг довідкової літератури. Все це відбувається на тлі значного 
підвищення цін на папір, і як результат – на видавничу продукцію.

Необхідно ретельно вивчати актуальну інформацію про нові 
видання, попит населення на сучасну українську художню літе-
ратуру, відслідковувати твори авторів, що здобули міжнародні та 
національні премії. Неможливо придбати все, потрібно зробити 
раціональний вибір, який би найбільше відповідав реальним по-
требам споживачів.

Паралельно з аналізом зовнішнього середовища публічна бі-
бліотека мусить постійно вивчати внутрішнє середовище, тобто 
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бібліотекар має володіти повною інформацією про стан та вико-
ристання бібліотечного фонду. Тому варто звернути увагу на стан 
бібліотечних фондів у нашій області.

За даними державної статистичної звітності («Зведення річних 
звітів про діяльність бібліотек сфери управління Міністерства 
культури і туризму України», форма «Поштова-річна») за 2020 рік 
мережа публічних бібліотек області становить 566 закладів, з них 
3 – обласні, 28 – для обслуговування дітей та 2 – для обслугову-
вання юнацтва, 457 сільських установ. Зрозуміло, що за поточний 
рік у зв’язку з реорганізацією кількість бібліотек зміниться. На 
01 січня 2021 року сукупний бібліотечний фонд становить 6 млн 
429 тис. 251 прим. документів. Друковані видання складають 
99,5%, в т.ч. періодичні видання – 6,5%, аудіовізуальні видання – 
0,3%, електронні – 0,2%. Фонд державною мовою складає 48%, 
російською – 51%, іноземною – 1%. За мовною ознакою, у порів-
нянні з минулим роком, фонд не змінився.

Головна проблема, що постає сьогодні перед бібліотеками, онов-
лення фонду, на яке впливає відсутність фінансування із загального 
фонду бюджету, значне подорожчання вартості видань та фізична 
зношеність фонду. За звітний період бібліотеки області отримали 
всього 78,03 тис. прим. документів, з них: обласні бібліотеки – 
11,65 тис. прим., публічні бібліотеки регіонів – 66,38 тис. прим., в 
т.ч. сільські бібліотеки – 31,47 тис. прим. Переважну частину нових 
надходжень складають книги – 71%, періодичні видання – 29%; з 
них 71% нових надходжень – державною мовою. У порівнянні з 
минулим роком загальна кількість нових надходжень скоротилася 
на 63,33 тис. прим., в т.ч. у сільських бібліотеках – на 40,69 тис. 
прим. документів. За джерелами надходжень документи надійшли: 
за державною програмою – 26,06 тис. прим. (33%), через книгарні 
закупили 15,33 тис. прим. (20%), з інших джерел (подарунки, вза-
мін загублених користувачами) – 36,4 тис. прим. (47%). Це свідчить 
про те, що основним джерелом поповнення бібліотечних фондів є 
книги, що надходять за державною програмою.

Фінансування бібліотек у наступних регіонах можна вважати 
позитивним прикладом:

 Долинський район: 2 районні бібліотеки придбали 249 прим. 
документів на суму 24,07 тис. грн.; Маловодянська сільська 
рада для бібліотеки своєї території придбала 459 прим. 
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на суму 61,0 тис. грн., Братолюбівська сільська рада – 
106 прим. на суму 10,0 тис. грн.;

 Помічнянська ОТГ – 927 прим. на суму 45,9 тис. грн.;
 Новоукраїнська ОТГ – 224 прим. на суму 16,0 тис. грн.
 м. Світловодськ: для бібліотек міської централізованої бібліо-

течної системи придбано 233 прим. на суму 20,0 тис. грн.
Бібліотеки області щороку організовують благодійну акцію 

«Подаруй бібліотеці книгу». Так, наприклад, бібліотеки центра-
лізованої бібліотечної системи міста Кропивницького отрима-
ли в дарунок 1370 прим. книг, міста Світловодська – 371 прим., 
Новгородківського району – 206 прим., Новоукраїнської ОТГ – 
192 прим., Попельнастівської ОТГ – 150 прим.

Бібліотеки 8 районів, а саме: Знам’янського, Петрівського, 
Компаніївського, Олександрійського, Новгородківського, 
Долинського, Благовіщенського, Олександрівського стали учас-
никами Всеукраїнського культурно-соціального проєкту «100 
тисяч книжок для сільських бібліотек». Завдяки участі в проєкті 
бібліо теки отримали в дарунок від благодійного фонду «Фундація 
Дарини Жолдак» інтерактивні книги для дітей.

2020-го року Українським інститутом книги згідно з наказом 
Міністерства культури та інформаційної політики від 17 червня 
2020 року №1906 «Про затвердження Порядку відбору, придбан-
ня та розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотеч-
них фондів» було відібрано від нашої області 20 бібліотек (лист 
від 04 вересня 2020 року № 15-004/529), що становить лише 3,5% 
від загальної кількості бібліотек. Відповідно до Програми попов-
нення фондів обрані бібліотеки отримали 14183 прим. докумен-
тів. Нові надходження склали 827 назв, із них література для ді-
тей становить 62%, художня та галузева – по 19%.

У формуванні фонду важлива роль належить періодичним ви-
данням, оскільки за відсутності нових книг, газети і журнали мо-
жуть надавати користувачам актуальну і своєчасну інформацію. 
Але адміністративно-територіальна реформа, а саме процес пере-
дачі об’єктів у власність територіальних громад та відсутність бю-
джетних асигнувань, негативно вплинули на стан передплати пе-
ріодичних видань. Без передплати періодичних видань на 2021 рік 
залишилися бібліотеки Добровеличківського, Знам’янського, 
Новоархангельського, Новоукраїнського, Олександрійського, 
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Світловодського районів та бібліотеки Великоандрусівської, 
Дмитрівської, Катеринівської, Піщанобрідської, Первозванівської, 
Маловисківської, Тишківської, Соколівської територіальних гро-
мад. В середньому, кожна бібліотека області отримує 2 назви пе-
ріодичних видань, що на 3 назви менше, ніж у 2020 році.

Враховуючи всі джерела комплектування, 1 бібліотека області 
отримала, в середньому, 138 прим. документів проти 248 прим. 
у 2019 року році, в т.ч. 1 сільська бібліотека – 68 прим. докумен-
тів проти 157 книг у 2019 році. Потрібно нагадати, що згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року 
№ 72 «Про затвердження державних соціальних нормативів за-
безпечення населення публічними бібліотеками в Україні» фон-
ди публічних бібліотек, крім обласних універсальних наукових, 
мають щороку оновлюватися не менше, ніж на 5%. На 1000 осіб 
зони обслуговування публічної бібліотеки має бути закупле-
но не менше 250 примірників книжкових видань та не менше 
15-20 найменувань газет та журналів.

Залишимо осторонь болюче питання фінансування, на яке бі-
бліотеки майже не мають змоги впливати. Зараз йдеться про інше 
– про невикористані внутрішні резерви та можливості бібліотек 
щодо роботи з книжковими фондами, тобто про те, що повною 
мірою залежить від нас і що можливо змінити без додаткових фі-
нансових вливань. Під час роботи з фондами бібліотекарі вико-
ристовують різноманітні методи. Ціла низка факторів дозволяє 
бібліотекарю розуміти необхідність придбання окремих видань: 
вподобання в галузях мистецтва, природничих наук, історії; широ-
та уявлень, знань, інтересів. Але більш об’єктивну картину може 
дати аналіз даних статистичної звітності бібліотек, що дозволяє 
встановити загальну звітність документів у фонді, їхній розподіл 
по галузях знань, книгозабезпечення загалом і в галузевих розділах 
зокрема. Тобто, для аналізу ефективності роботи бібліотек потріб-
но використовувати як кількісні абсолютні показники (користувачі, 
книговидача та відвідування), так і відносні, серед яких книгоза-
безпеченість, обертаність, читаність та коефіцієнт оновлення фон-
дів. Розрахунки ці не складні і доступні будь-якому бібліотечному 
працівнику. Наприклад, згідно з даними «Книги сумарного обліку 
бібліотечного фонду» в бібліотеці достатньо сільськогосподар-
ських видань, а в «Щоденнику...» відсоток видачі низький, тому 
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від разу виникає думка про те, що одна з причин – недостатня ро-
бота з фондом: розділ погано скомплектований, багато застарілих 
документів; або навпаки, якщо відсоток галузевих видань низький, 
а книговидача значно перевищує середню цифру, це теж тривож-
ний сигнал, – необхідне поповнення розділу.

Для того щоб визначити, наскільки високі або низькі статис-
тичні показники роботи в конкретній бібліотеці, їх треба порівня-
ти із середньостатистичними обласними показниками. Оновлення 
бібліотечного фонду в області зменшилося на 0,9% та становить 
1,2%, в т.ч. у сільських бібліотеках – 1,0%, що вдвічі менше у по-
рівнянні з минулим роком. Це свідчить про неналежне бюджетне 
фінансування на поповнення бібліотечних фондів новою літера-
турою та періодичними виданнями.

На сьогодні одним із чинників оптимізації бібліотечного фон-
ду є систематичне очищення фондів від зношеної, морально за-
старілої, непрофільної літератури та якісне поповнення докумен-
тами. Протягом 2020-го року з фондів бібліотек області вибуло 
333,34 тис. прим. документів, що становить 5,2% від загальної 
кількості фонду.

Показники ефективності фонду бібліотек області:
Середній 
показник 
по обл.
2019 р.

Середній 
показник 
по обл.
2020 р.

Нормативні показники

Коефіцієнт 
оновлення 
фонду

2,1 1,2

За стандартами ІФЛА фонд 
повинен поновитися повністю 
протягом 10 років, в ньому має 
бути 10% книг, виданих за остан-
ні 2 роки, і 30-40% книг, виданих 
за останні 5 років, та 5% новинок 
поточного року

Обертаність 1,2 1,0 ІФЛА-5 (по Україні-1,25)
Книго-
забезпече-
ність

16 18
6-15 на 1 жителя у селі 
(НПБ України);
5-7 на 1 жителя у місті

Читаність 19 17 рекомендований показник – 
21,5-24

Незважаючи на вилучення значної частини зношеної або за-
старілої за змістом літератури, середні показники, що свідчать 
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про якісний стан поповнення та використання фонду, у порів-
нянні з минулим роком зменшилися та становлять: читаність – 
17 прим. (– 2), обертаність бібліотечного фонду – 1,0 (– 0,2). 

Пандемія COVID-19 та карантині заходи внесли свої негатив-
ні корективи у діяльність бібліотек. Показник читаності визна-
чає кількість документів, що отримав користувач протягом року. 
Рекомендований показник – 21,5-24 прим. Бібліотекам області 
хочу порадити більш активно рекламувати книги з використан-
ням інформаційних технологій – віртуальних виставок, буктрей-
лерів, через соціальні мережі, сайти бібліотек, щоб залучати жи-
телів громади до читання.

Інтенсивність використання фондів характеризує показ-
ник обертаності. Рекомендовані показники: ІФЛА – 5, гра-
ничні показники – 1,2-3. Вище середньообласного показни-
ка, який становить 1,0 (одиницю), мають бібліотечні заклади: 
м. Кропивницького – 1,7; Долинського району, міст Знам’янки та 
Олександрії – 1,5; Новоукраїнської ОТГ – 1,4; Благовіщенського 
району – 1,3; Новоукраїнського району, міста Світловодськ, 
Компа ніївської ОТГ – 1,2; Компаніївського та Олександрійського 
районів, Бобринецької, Ганнівської ОТГ – 1,1 рази. Найнижчий 
показник обертаності – у бібліотеках Маловисківського ра-
йону, Великоандрусівської ОТГ – 0,3 рази, Кропивницького, 
Новомиргородського, Світловодського районів, Маловисківської, 
Мар’янівської, Піщанобрідської ОТГ – 0,5 раз, що обумовлює 
необхідність активного очищення фонду від документів, які 
втратили актуальність. Показник книгозабезпеченості свідчить 
про достатність фонду для обслуговування читачів. У 2020 році 
цей показник зріс на 2 одиниці та становить 18 прим. (рекомен-
дації Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого – 
7-9 прим. на 1 жителя у місті, 6-15 – на 1 жителя у селі).

Проаналізувавши всі показники, хочу зазначити, що бібліо-
теки Голованівського, Маловисківського, Новоархангельського, 
Новомиргородського, Світловодського районів; Велико андру-
сівської, Мар’янівської, Катеринівської ОТГ мають низькі показ-
ники обертаності (0,3-0,8) та читаності (11-15), але високу книго-
забезпеченість (23-43), що свідчить про перенасиченість фонду 
дублетними, непрофільними виданнями і значну кількість заста-
рілої та маловикористовуваної літератури. Звідси й низька ефек-
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тивність використання фонду, при тому що на його утримання 
необхідні певні затрати.

Бібліотеки Благовіщенського, Долинського районів, Компа-
ніївської, Новоукраїнської, Бобринецької ОТГ, міст Знам’янка, 
Кропивницький, Олександрія мають високі показники обертано-
сті й читаності, це говорить про інтенсивне використання фондів 
при оптимальній книгозабезпеченості. У майбутньому бібліоте-
кам потрібно виважено підходити до вилучення документів.

Варто зазначити, що бібліотеки Гайворонського, Знам’янського 
та Устинівського районів мають високі показники читаності (19-
21) та книгозабезпеченості (20-27) при низькому показнику обер-
таності (0,8-0,9). Очевидними є перенасиченість фондів, у т.ч. 
застарілою літературою, і незначна кількість користувачів. Тому, 
якщо резерв для збільшення кількості користувачів відсутній, до-
цільно частину фонду передати в інші бібліотеки або збільшити 
відсоток списання.

Підсумовуючи вищевикладене, хочу визначити шляхи оптимі-
зації бібліотечного фонду: 

 – систематичне вивчення складу та змісту фондів;
 – вивчення читацьких потреб та складу користувачів;
 – регулярна робота з виявлення пасивної частини фонду;
 – списання зношеної, застарілої за змістом літератури;
 – виявлення незаслужено забутих видань, їхня популяризація;
 – залучення спонсорських коштів для поповнення фондів;
 – проведення акції «Подаруй бібліотеці книгу»;
 – систематичне і повне інформування користувачів про зміст 
фондів;

 – максимальне розкриття фондів.
Планомірні дії в цьому напрямку дадуть змогу: скоротити не-

виправдано великий фонд; покращити умови зберігання фонду; 
актуалізувати фонд; повернути читачам незаслужено забуті ви-
дання з різних галузей знань; покращити показники книговидачі, 
обертаності, оновлення фондів; звільнити бібліотечний простір 
для створення ігрових майданчиків, для творчості.
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Про Стратегію розвитку читання на 2021-25 роки 
«Читання як життєва стратегія»

Єлизавета Літвінова,
заступник директора з наукової роботи

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Сьогодні бібліотеки працюють у правовому полі, керуючись 
відповідними нормативно-правовими документами. 

26 березня 2021 року Міністерство культури та інформаційної 
політики спільно з Українським інститутом книги презентували 
Стратегію розвитку читання на 2021-2025 роки «Читання як жит-
тєва стратегія» (далі – Стратегія), яка дає можливість бібліотекам 
та книговидавцям побудувати більш чітку та ефективну подаль-
шу роботу.

У процесі розроблення Стратегії враховувалися аналітичні 
дані досліджень Українського інституту книги (УІК), здійснених 
2020-го року: «Читання в контексті медіаспоживання та життє-
конструювання», «Читання в контексті медіаспоживання: вплив 
карантину на читацьку поведінку українців», дослідження книж-
кового ринку України, а також найкращий світовий та україн-
ський досвід, думки понад 80-ти експертів, що представляють 
різні сектори економіки і культури, дотичні до сфери книги і чи-
тання: книговидання, книгорозповсюдження, діяльність бібліо-
тек, установ освіти, PR-компаній.

Увага до книжкового контенту зумовлена тим, що за останнє 
десятиліття показники споживання інформації невпинно зроста-
ють, а соцмережам та іншим онлайн-ресурсам люди приділяють 
дедалі більше часу. Разом з тим здатність до критичного сприй-
мання інформації, концентрація уваги та рівень споживання 
книжкового контенту знижуються. Тому питання промоції читан-
ня сьогодні є дуже актуальним.

Під читанням ми розуміємо читання книг у будь-якому фор-
маті. Стратегія розвитку читання визначає цілі та основні завдан-
ня, на виконання яких має бути спрямована реалізація державної 
політики щодо підтримки та розвитку читання. Як зазначаєть-
ся, мета Стратегії – сформувати навички та потреби в читанні 
як життєвій стратегії громадян, що сприятимуть розвитку люд-
ського потенціалу України. Одним із важливих завдань Стратегії 
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є забезпечення доступності літератури через національні цифрові 
проєкти. Мова йде про централізовану каталогізацію, національ-
ну електронну бібліотеку і зведений каталог. Президентка УБА 
Оксана Бруй наголосила, що за міжнародними стандартами бі-
бліотечний фонд країни щороку має поповнюватися на 10% від 
загального обсягу. В українських реаліях, відповідно, – 70 млн 
примірників видань.

Зазначено, що Стратегія просування читання є інвестицією 
держави в розвиток України як успішної країни, яка передбачає 
зміну цілого кластера сфери читання – це і збільшення попиту на 
українську книжку, і підвищення статусу читання в Україні для 
здобуття необхідних навичок та успіху.

Наразі спостерігається гостра потреба популяризувати читан-
ня на державному рівні та підвищувати рівень читацької актив-
ності населення, адже українці з кожним роком наближаються до 
когорти країн, громадяни яких мало читають. Кількість україн-
ців, які читають щонайменше раз на місяць, дорівнює 46%; тим 
часом, відповідно до звіту Міжнародної асоціації видавців, кіль-
кість канадців, які читають мінімум раз на тиждень, становить 
67%, Франція має 60% регулярних читачів, Ісландія – 53%. 

Станом на 2019 рік в Україні було видано менше ніж 0,5 книж-
ки на душу населення (без урахування шкільних підручників, ре-
кламних та інших видань, не призначених для вільного продажу), 
а 2020-го року внаслідок епідемії, викликаної SARS-CoV-2, що 
призвела до погіршення економічної ситуації, цей показник зни-
зився до 0,25 книжки на душу населення за даними Державної нау-
кової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова». 
Водночас, згідно з останніми звітами національних асоціацій 
видавців, у Польщі середньорічним показником є 2,45 книги, 
проданих на душу населення, у Чехії та Словаччині – 3 книги, у 
Туреччині – 5 книжок на душу населення, виданих незалежними 
видавцями.

За даними дослідження Українського інституту книги у 
2020 році читання книжок посідає 9 місце серед щоденного до-
звілля (8%) після перегляду телебачення (48%), проведення часу 
в соціальних мережах (40%), прослуховування радіо (22%) та 
хобі (10%).
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Доступність на ринку книжок в Україні залишається вкрай 
низькою з огляду і на можливість придбання, зокрема, на індекс 
забезпечення книгарнями: 1 книгарня на 140 тис. населення (ста-
ном на 2018 рік), що в 10 разів нижче середньоєвропейських по-
казників. У Німеччині – 1 магазин на 15 тис. населення; Польщі, 
Данії – 1 магазин на 12 тис. населення. Статистика показує, що у 
2020 році з 222 активних українських книгарень 48 було закрито. 
Загалом станом на 2020 рік в Україні був 1 книжковий магазин на 
165 тисяч населення (позитивна динаміка).

Стратегія розвитку читання має розвиватися у двох напрямках. 
Перший, hard, передбачає доступ до книги, її підтримку та розви-
ток книжкової екосистеми. Другий, soft, – представляє читання як 
тренд, формує навичку і потребу в читанні. Це означає, що сут-
тєво вплинути на розвиток книжкової сфери і читання можливо, 
тільки якщо розвивати одночасно обидва напрямки.

Напрям І – «Доступ до книги. Підтримка та розвиток книжко-
вої екосистеми» передбачає:

 розвиток книжкового ринку, зокрема видавництва і розпов-
сюдження, на основі реальних даних (через соціологічні 
дослідження; навчання для держслужбовців, відповідаль-
них за напрямок книговидання; аналіз операцій з імпорту 
та експорту книжкової продукції);

 створення належних умов для саморозвитку та видання ав-
торських текстів, ілюстрацій (шляхом збільшення кількості 
державних стипендій, професійних програм, сертифікова-
них курсів; розробки та впровадження системи стимулю-
вання літературної критики);

 розширення діяльності книготоргових мереж та видав-
ництв незалежно від місця розташування (через запровад-
ження пільгового кредитування для книговидавництв; 
сис тему підтримки інновацій в реалізації електронного та 
аудіолітературного контенту);

 широкий доступ читачів до легальної літературної про-
дукції (забезпечення функціонування електронного ката-
логу з інформацією про доступні книжки на видавничому 
ринку («Книжки на ринку»); запуск та функціонування 
Української цифрової бібліотеки; надання грантової під-
тримки бібліотекам, фінансування для оновлення фондів; 
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створення необхідних умов для поширення української лі-
тератури та інформації про неї через національні бібліотеки 
за кордоном; притягнення до юридичної відповідальності 
осіб, які поширюють та виготовляють нелегальний літера-
турний контент в Україні).

Стратегічний напрям ІІ – «Формування навички і потреби в 
читанні. Читання як тренд» передбачає:

 запровадження читання книг як регулярної дозвіллєвої 
практики більшості людей в Україні (через популяризацію 
практики раннього читання дітям як майбутнім батькам; 
стимулювання читання дітям від народження у родинах 
через партнерство з бізнесом (наприклад, видачу сертифі-
катів на вибір книжки для батьків); стимулювання процесу 
читання для школярів);

 розширення читацької аудиторії бібліотек по всій території 
країни (запровадження регулярних комунікаційних кампа-
ній з популяризації читання; розробка системи стимулів 
для промоції читання через суміжні продукти, зокрема 
кіно, радіо, театр, комп’ютерні ігри тощо);

 використання читання як поширеної практики для підви-
щення кваліфікації в рамках здобуття вищої, професій-
но-технічної та післядипломної освіти;

 дослідження рівня читацької грамотності, а також найе-
фективніших методів промоції читання (розробка спільно з 
МОН методології проведення та аналізу досліджень; впро-
вадження системи інформування педагогічних працівни-
ків про читацькі тренди в різних вікових категоріях дітей і 
юнацтва);

• поширення читання як засобу соціальної інклюзії та адаптації 
(забезпечення регулярних комунікаційних кампаній про чи-
тання як інструменту соціальної адаптації людей з додаткови-
ми потребами (інвалідністю), незахищених верств населення 
або людей, що потребують ресоціалізації (зокрема, ветеранів 
АТО тощо); забезпечення проведення грантових програм для 
бібліотек щодо роботи із соціальною інклюзією).

Розрахунки результатів впровадження Стратегії (очікувані ре-
зультати):
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 кількість регулярних читачів серед дорослих (46%) зросте 
до 51%;

 збільшиться загальна кількість читачів віком 18-24 роки 
на 5%;

 частка респондентів, що обирають українську мову для чи-
тання книг, збільшиться з 32% до 40%;

 кількість дітей, які ніколи не читають книжки (18%), змен-
шиться до 15%;

 збільшиться частка щоденних читачів серед старших під-
літків (14–17 років) з 21% до 25%;

 збільшиться середній наклад кожної назви загальнодоступ-
ної ринкової книги з 700 до 3500 примірників;

 в Україні з’являться 150-170 книгарень і точок продажу на рік;
 оновиться 1000 публічних та 1000 шкільних бібліотек-хабів.
Треба зазначити, що заходи з реалізації Стратегії будуть впро-

ваджуватися протягом 2021-2025 років за рахунок коштів держав-
ного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених зако-
нодавством, зокрема міжнародної фінансової допомоги.

Таким чином, прийняття даної Стратегії буде сприяти як роз-
витку читання в Україні, так і розвитку книговидавничої галузі, а 
загалом – долученню України до світових інтеграційних процесів.
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Промоція читання на вебресурсах 
у бібліотеках області

Катерина Паталах, 
провідний бібліотекар

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

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної полі-
тики України, зазначив: «Чим більше ми підіймаємо тему читан-
ня, тим більше людей зможуть знайти своїх авторів та свої книги. 
Книги мають фігурувати скрізь: на телебаченні, у ЗМІ, у соціаль-
них мережах, у виступах авторитетних людей. Читання має стати 
модною звичкою, яку прагне підтримувати більшість населення».

За даними Українського інституту книги за 2020-й рік, се-
ред українців лише 8% читають щоденно, 38% – раз на місяць, 
а 19% населення – нерегулярні читачі. Показники залишаються 
низькими, на рівні 2018 року. Хоча при цьому 90% українців вва-
жають, що читання сприяє саморозвитку.

Можливості інтернету дозволяють популяризувати книгу та 
читання поза територіальними та часовими межами. Сучасним і 
зручним інструментом для цього можуть бути сайт бібліотеки та 
сторінки у соціальних мережах.

Взагалі, соціальні мережі – зручний ресурс для користувачів, 
які багато читають та постійно обговорюють книги. Тут вони зна-
ходять однодумців та літературу, цікаву саме їм. 

Станом на 01 січня 2021 року на території Кіровоградської об-
ласті функціонують 554 бібліотеки в 49 територіальних громадах; 
35 із них мають свою сторінку у фейсбуці, 5 – в інстаграмі, 8 ма-
ють ютуб-канал, 1 – сторінку в твітері та 26 – власний сайт.

В умовах карантинних обмежень бібліотекарі зуміли організу-
вати віддалену роботу, популяризуючи книги й читання за допо-
могою віртуальних виставок, онлайн-читань, відеопрезентацій та 
відеооглядів.

З нагоди 150-річчя від дня народження української поетеси та 
драматургині, перекладачки, фольклористки, культурної діячки, 
однієї з найвизначніших постатей в історії української культури 
– Лариси Петрівни Косач-Квітки – у бібліотеках були проведені 
голосні читання «Лесине слово звучатиме знову». В цьому захо-
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ді взяли участь майже всі бібліотеки області. Відео з читанням 
поезій було опубліковано на бібліотечних сторінках у фейсбуці. 
А Маловисківський районний бібліотечно-інформаційний центр 
виклав відео ще й на ютуб-канал.

Родзинкою серед заходів, присвячених Лесі Українці, ста-
ли декламація її вірша мовою жестів (Новомиргородська цен-
тральна районна бібліотека) та поетично-музичний комікс про 
Лесю Українку (Олександрійська центральна районна бібліотека 
ім. Д.І. Чижевського).

З метою вшанування пам’яті видатної української письменни-
ці Лесі Українки та активізації роботи бібліотек з віддаленими 
користувачами, залучення юнацтва та молоді до бібліотек, ОУНБ 
ім. Д.І. Чижевської проводився бібліотечний стрім декламування 
її віршів. Крім участі у голосних читаннях, працівники бібліотек 
на своїх сторінках викладали цікаві та маловідомі факти про жит-
тя й творчу діяльність поетеси:

 – працівники Новоархангельської районної бібліотеки під-
готували буктрейлер за книгою Євгена Білоусова «Лесина 
пісня»;

 – фахівці центральної публічної бібліотеки Онуфріївської се-
лищної ради запропонували до перегляду в соцмережі вір-
туальну подорож «Вітрила її долі»;

Тишківська сільська бібліотека для участі в онлайнконкурсі 
«Поетичний віршограй Лесі Українки» опублікувала відеочитан-
ня її творів.

Родзинкою серед заходів, присвячених Лесі Українці, ста-
ли декламація її вірша мовою жестів (Новомиргородська цен-
тральна районна бібліотека) та поетично-музичний мікс про 
Лесю Українку (Олександрійська центральна районна бібліотека 
ім. Д.І. Чижевського).

У березні бібліотеки області провели поетичну естафету поко-
лінь, присвячену 207-мій річниці від дня народження українсько-
го поета, «Шевченкове слово звучатиме знову». Кожна бібліотека 
презентувала на сторінках фейсбуку відеопоезії творів Кобзаря 
та із задоволенням передавала естафету наступним учасникам. 
В даній естафеті взяли участь Благовіщенська міська бібліо-
тека для дорослих, Вільшанська селищна публічна бібліотека, 
Маловисківський районний бібліотечно-інформаційний центр, 
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КЗ «Центральна бібліотека» Олександрівської селищної ради, 
Центральна публічна бібліотека Онуфріївської селищної ради, 
Устинівська районна центральна бібліотека.

Працівники Тишківської сільської бібліотеки організували 
онлай-флешмоб «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь віки», в якому взя-
ли участь учні Тишківського ліцею.

Як відомо, 19 березня святкує свій День народження найвідо-
міша поетеса сучасності Ліна Василівна Костенко. Комунальний 
заклад «Гайворонська міська публічна бібліотека» запропону-
вав користувачам переглянути на сторінці фейсбуку презента-
цію життєвого і творчого шляху поетеси та ознайомитися з її 
творчим надбанням. Вільшанська селищна публічна бібліотека, 
Центральна публічна бібліотека Онуфріївської селищної ради з 
філіями, Устинівська районна центральна бібліотека, Тишківська 
сільська бібліотека долучилися до поетичного челенджу, присвя-
ченому тижню поезії Ліни Костенко, відео учасників челеджу 
представлено на їх власних сторінках у соціальних мережах. 
Олександрійська ЦБС на сторінці фейсбуку опублікувала анота-
цію до книги Олега Кудріна «Ліна Костенко».

З нагоди 145-ої річниці від дня народження відомого американ-
ського письменника, публіциста, популярного автора пригодниць-
ких оповідань і романів Джека Лондона бібліотеки громад прове-
ли онлайн-заходи. Центральна міська бібліотека м. Олександрія 
запропонувала увазі користувачів літературну відеомандрівку 
«Одіссея Джека Лондона». Фахівці КЗ «Гайворонська міська пу-
блічна бібліотека» на своїй сторінці опублікували буктрейлер, в 
якому коротко виклали біографію та прорекламували книги пись-
менника; КЗ «Районна бібліотека для дорослих Долинської місь-
кої ради» – відеопрезентацію книг автора.

14 травня 2021 року Україна відзначала пам’ятну дату – 
150-річчя від дня народження письменника й політика Василя 
Стефаника. З цієї нагоди бібліотека-філія № 3 Знам’янської 
міської центральної універсальної бібліотеки представила увазі 
користувачів онлайн-презентацію «Володар селянських дум – 
Василь Стефаник», а Новгородківська публічна бібліотека та КЗ 
«Центральна бібліотека» Олександрівської селищної ради опу-
блікували буктрейлери до його книг.
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Бібліотеки області обов’язково інформують користувачів про 
нові надходження на сторінках фейсбуку, характеризуючи їх не-
величкими анотаціями, опубліковують відеоролики, відеопрезен-
тації, віртуальні виставки та фото книг, які варто прочитати, чим, 
власне, зацікавлюють читачів та спонукають до читання, адже це 
– цілий світ, нові знання, друзі, подорожі, спілкування, розвиток 
креативності, мовлення та уяви.

Благовіщенська міська бібліотека для дорослих активно по-
пуляризує читання у фейсбуці. Одна з цікавих публікацій – про 
казкарку Оксану Іваненко, в ній викладена біографія авторки та є 
посилання на її аудіокниги. Комунальний заклад «Гайворонська 
міська публічна бібліотека» презентує до уваги користувачів ви-
ставку-ювілей «Творчий талант Андрія Куркова», присвячену 
його життю та творчості. Виставку можна побачити не лише відві-
давши бібліотеку, її відеоогляд розміщений на сторінці фейсбуку.

Фахівці кожної бібліотеки намагаються урізноманітнити пода-
чу матеріалу таким чином, щоб відрізнятися від інших.

Комунальний заклад «Районна бібліотека для дорослих 
Долинської міської ради» систематично висвітлює новини гро-
мади та заходи, які проходять у бібліотеці, на сторінці фейсбу-
ку. Книгозбірня до 76-ої річниці Дня перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні пропонує до перегляду віртуальний огляд 
кращих книг про Другу світову війну: «В серцях і книгах пам’ять 
про війну», «Війна і міф. Невідома Друга світова 1939-1945», а 
також відеопрезентацію «Топ – 8 художніх книг про війну, які 
варто прочитати». 

Головна книгозбірня міста Знам’янки на своїй сторінці ого-
лосила акцію пам’яті в день народження поета-знам’янчанина 
Анатолія Романовича Загравенка. Учасникам акції необхідно 
було прочитати вірш та записати його в аудіо- чи відеоформаті. 
Кожна аудіо- чи відеопрезентація опублікована на сторінці фейс-
буку.

Новгородківська публічна бібліотека організувала бібліопро-
єкт «Виховуємо читачів змалку». Для наймолодших читайли-
ків бібліотекарі в рамках проєкту провели годину дитинства 
«Світлішає на світі, коли радіють діти». Дітвора продекламувала 
свої улюблені твори, їх записали на відео та виставили у фейсбу-
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ці, чим заохотили до читання не лише маленьких читачів, а й їх 
батьків. 

Крім цього, бібліотекарі на фейсбук-сторінці вітають письмен-
ників та поетів з днем народження, наприклад, Ліну Костенко, 
Янну Андарра. Фахівці разом з привітаннями виставляють фото 
книг авторів, тим самим популяризуючи їх, не забувають наголо-
шувати на необхідності читання саме української книги, рекла-
муючи твори сучасних українських письменників, наприклад, 
книги Володимира Лиса. 

Бібліотекарі Новоархангельської районної книгозбірні опублі-
кували пост у фейсбуці про Артура Конан Дойла та його вигада-
ного літературного персонажа, якому він присвятив понад півсот-
ні творів – детективові Шерлоку Холмсу.

Фахівці бібліотеки на сторінці фейсбуку представили 
онлайн-користувачам для перегляду декілька випусків бібліоче-
ленджу «Читай як Я, читай краще за Мене». Перед посиланням 
обов’язково є коротенький анонс твору. Кожного разу читає казки 
новий читайлик. Ці відеочитання також виставлені на ютуб-каналі. 

Бібліотекарі комунального закладу «Центральна бібліотека» 
Олександрівської селищної ради до Дня Європи в Україні опублі-
кували на сторінці фейсбуку анотації до книг про ЄС та Україну, 
розкрили питання європейської безпеки та інтеграції, розповіли 
про шлях України до Європи, а також опублікували віртуальний 
дайджест «ЄС на книжковій полиці», в якому представили книги 
авторів з Європейського Союзу.

До дня народження М. Зерова була підготовлена віртуаль-
на книжкова виставка «Микола Зеров: повернення із забуття», з 
якою можна ознайомитися на сайті у вкладці «Віртуальні вистав-
ки», а на сторінці фейсбуку бібліотекарі опублікували буктрей-
лер на книгу Шарлотти Бронте «Джейн Ейр» та презентацію про 
творчість Олеся Гончара. 

Книгозбірні області приділяють увагу популяризації творчос-
ті поетів-земляків, створюють рубрики, де висвітлюється інфор-
мація про них. Наприклад, фахівці Центральної міської бібліо-
теки міста Олександрія виставили на інтеренет-сторінці відео, 
де Вікторія Немолот – поетеса з Олександрії – декламує власні 
вірші. Серед багатьох письменників-олександрійців найбільше 
зацікавила читачів юна письменниця Аліна Шевченко. Онлайн-
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користувачам сподобався також буктрейлер до книги Олександра 
Жовни «Її тіло пахло зимовими яблуками».

Працівники Новоархангельської районної бібліотеки теж не 
забувають своїх земляків: до Дня народження славетного земля-
ка, письменника, культуролога, літературного критика, перекла-
дача Євгена Филимоновича Маланюка опублікували відеоматері-
ал про його життєвий та творчий шлях.

Фахівці Устинівської районної центральної бібліотеки опублі-
кували презентацію книги місцевого краєзнавця М.К. Криштопа 
«Нариси з історії Устинівки».

Новоукраїнська центральна бібліотека та Комишуватська сіль-
ська бібліотека Рівнянської ТГ роблять публікації про письменни-
ків-земляків та їх творчу спадщину. Комишуватська книгозбірня 
виклала цікаву інформацію про Юрія Олексійовича Мокрієва – 
українського письменника, який народився в м. Новомиргороді. 
Він є автором багатьох п’єс: «Реп’яхи», «Скрипка гуцула», «Союз 
відважних», «Творець пісні» та інших.

Фахівці бібліотек зацікавили користувачів такими рубриками: 
«Книги-ювіляри» та «Письменники-ювіляри». У першій рубриці 
надають анотацію до певної книги та історію її написання, а в 
другій – цікаві факти з життя письменника. Вище зазначені ру-
брики започаткували Світловодська централізована міська бібліо-
течна система та Центральна публічна бібліотека Онуфріївської 
селищної ради. До 130-річчя роману Оскара Уальда «Портрет 
Доріана Грея» бібліотекарі Онуфріївської книгозбірні опубліку-
вали цікаву інформацію про нього. 

Так, працівники Новоархангельської районної бібліо-
теки зробили публікацію про роман Віктора Гюго «Собор 
Паризької Богоматері» та п’єсу Івана Франка «Украдене щастя», 
Устинівської районної центральної бібліотеки – про книгу Едгара 
По «Вбивство на вулиці Морг», якій в цьому році виповнилося 
180 років.

Бібліотекарі Іванівської сільської бібліотеки Рівнянської ТГ 
опублікували відеопрезентацію книг, які потрапили до рубрики 
«Книги-ювіляри».

Спеціалісти Центральної міської бібліотеки міста Олександрія 
започаткували рубрики «Автор тижня», «Книга + кава = затиш-
ний вікенд», «Літературний ланч вихідного дня», «Нова краєзна-
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вча книга», «Арт-зустріч з книгою», в яких рекомендують авто-
рів та книги для читання під різний настрій. У рубриці «Книга 
+ кава = затишний вікенд» щотижня запрошують до знайомства 
з книгами, які надходять до фондів завдяки участі центральної 
міської бібліотеки в Програмі поповнення бібліотечних фондів 
від Українського інституту книги.

Також фахівці опублікували відеопрезентацію «Топ-5 книг як 
стати хорошими мамою і татом своїм дітям», що зацікавила ко-
ристувачів.

Адаптуючись до нових викликів суспільства, піклуючись про 
здоров’я користувачів у період коронавірусної інфекції, олексан-
дрійські бібліотеки постійно використовують нові формати спіл-
кування в системі соціальних комунікацій.

Активно ведуться 29 систематичних відеорубрик на сторін-
ці ЦБС у соцмережі «Фейсбук» та на сторінках бібліотек-філій. 
Додатково вся інформація дублюється на сайті, в інстаграмі та на 
ютуб-каналі.

Фахівці Центральної публічної бібліотеки Онуфріївської селищ-
ної ради на сторінці фейсбуку започаткували рубрику «Що б почита-
ти», в якій пропонують читачам познайомитися з творами багатьох 
відомих авторів, наприклад, з творчістю популярного і улюблено-
го британського письменника Роальда Дала, який написав книги 
«Матильда», «Чарлі і шоколадна фабрика», «Відьми», «ВДВ».

Працівники книгозбірні започаткували віртуальні рубрики 
«book_хвилинка #дитячий_відділ» (знайомить юних читачів з 
книгами, які можуть їх зацікавити та які вони можуть взяти в 
бібліотеці), «Читай в бібліотеці», «Бібліографічний огляд ІРЦ» 
(короткі анотації до енциклопедій), «Читай в бібліотеці книжкові 
новинки», «Бібліографічний_огляд_читальний_зал_молодь».

Фахівці Петрівської центральної районної бібліотеки на сто-
рінці фейсбуку опублікували коротку анотацію на книгу «Справа 
Василя Стуса», яка містить документи з архіву колишнього КДБ 
УРСР про резонансну справу поета, що дуже зацікавило користу-
вачів та збільшило попит на відвідування бібліотеки.

Бібліотекарі Світловодської централізованої міської бібліотеч-
ної системи постійно репостять онлайн-лекції про письменників 
та онлайн-презентації книг, які транслює публічна бібліотека іме-
ні Лесі Українки.
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Також вони започаткували літературну гру «Сторінками 
скарбниці творів», за допомогою якої всі охочі можуть перевірити 
знання з літератури.

На сторінці фейсбуку Устинівської районної центральної бі-
бліотеки опублікували презентацію «Василь Шкляр – батько 
українського бестселера» до 70-річчя від дня народження пись-
менника.

Фахівці бібліотек створювали віртуальні виставки до значних 
подій: до Дня Європи в Україні – «Літературна Європа: читаємо 
найкраще», виставку новинок «Лови момент. Новинки літерату-
ри», до Дня Матері – про здоровий спосіб життя «До здоров’я – 
через книги», до Всесвітнього дня гумору та інші.

Устинівська районна центральна бібліотека запустила 
флешмоб для популяризації українських книг. Правила участі 
прості: необхідно сфотографувати книги одного улюбленого ав-
тора (українською мовою!), написати пояснення, чому саме вони 
улюблені. На світлині можуть бути не лише книги, за бажанням 
їх можна доповнювати іншими фотооб’єктами. 

Для того, щоб зацікавити користувачів та популяризувати кни-
ги, бібліотекарі Устинівської районної центральної бібліотеки на 
сторінці фейсбуку створили рубрику «Історія однієї книги». До 
цієї рубрики потрапила книга Миколи Гоголя «Вій». Деякі з ма-
ловідомих фактів, викладених про цю книгу, для багатьох корис-
тувачів стали новою та корисною інформацією.

Цікавою та пізнавальною стала публікація з переліком 
книг-бестселерів 1950-2005 років. Кожен користувач бібліотеки 
мав можливість обрати книгу, яка відповідає його року народжен-
ня. На сторінці фейсбуку фахівці опублікували відеоогляд довід-
кової літератури, що є у фондах бібліотеки.

Фахівці книгозбірні публікували інформацію про фільми, які 
були екранізовані за книгами, провели серед онлайн-користувачів 
опитування, що більше їм до вподоби – книга чи фільм. Після 
перегляду фільму часто виникає бажання прочитати книгу, це до-
помагає залучати читачів до бібліотеки. Наприклад, в основу сце-
нарію фільму «За прірвою у житі» був покладений біографічний 
роман Кеннета Славенські «Дж. Д. Селінджер. Ідучи крізь жито». 
Також екранізовано сім книг Джоан Роулінг «Гаррі Потер». Фільм 
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і книга – різні форми творчості, а тому сприймаються та оціню-
ються по-різному. 

Цікавою формою популяризації читання на сторінках соцме-
реж стали опитування «Яка книга змогла розчулити вас до реаль-
них сліз?», «Яка ваша улюблена негативна героїня?», «Яка ваша 
перша книга нового року?».

Бібліотекарі постійно публікують цікаві факти про книги, чи-
тання та письменників, дають рекомендації, як виховати в дитини 
любов до читання.

Бібліотеки новостворених громад активно наповнюють сто-
рінки соцмереж. Працівники Захарівської сільської бібліотеки 
Новоукраїнської ОТГ публікують інформацію про книжкові ви-
ставки, які можна переглянути у книгозбірні та долучитися до 
читання творів відомих авторів. А фахівці Іванівської сільської 
бібліотеки Рівнянської ТГ публікують інформацію про видатних 
письменників та їх твори і таким чином популяризують наявний 
фонд бібліотеки та запрошують до читання.

На сторінці фейсбуку Первозванівської сільської бібліотеки 
відкрили рубрику «Літературний календар», де згідно з датою ви-
кладають інформацію про письменника, який народився у відпо-
відний день, та його творчість. 

Новоукраїнська центральна бібліотека на сторінці фейсбу-
ку створила рубрику «Читай в бібліотеці. День народження». 
Користувачі книгозбірні долучилися до всеукраїнської акції #чи-
тай_досягай – це про те, як на наші життєві досягнення впливає 
читання. Кожен міг обрати книгу, яка припаде до душі та запи-
сати з нею відео. Відеопрезентації книг та творів виставлені на 
фейсбук-сторінці.

На сторінках соцмереж бібліотекарі розміщують пости, світ-
лини, відеопрезентації, відеочитання, буктрейлери до нових над-
ходжень та наявної у фонді літератури. Завдяки цьому можна 
прослідкувати кількість вподобань та репостів, визначити книги, 
які користуються більшою популярністю.

У період карантинних обмежень важливого значення набуває 
дистанційне обслуговування користувачів. Зважаючи на це, вар-
то створювати онлайн-платформу популяризації книг, задіявши 
сайт бібліотеки, соціальні мережі, YouTube-канал, електронну 
розсилку.
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Пропонуємо перелік різних за формою і змістом практик бі-
бліотек України, що можуть бути використані для популяризації 
читання на вебресурсах.

Віртуальні виставки, які пропонують обрати книгу: 
«ЧитайСині» –за кольором обкладинки (червоні, жовті, з об-

личчям людини тощо);
«ТаємниціЦифр» – за присутністю цифр у назві книги;
«Знаймоєім’я» – за присутністю власних імен в назві книги;
«Книжковий глобус» – за географічною ознакою – щоб у назві 

книги була географічна назва;
«ДівчачіВитівки» – за присутністю ідентичного слова у назві, 

наприклад «дівчина/дівчата»;
«Ім’я_в_Історії» – присвячена особистостям в історії;
«КнигаНаекрані» – присвячена книгам, які екранізовано.
При підготовці віртуальних виставок бажаним є використання 

посилань на блоги авторів книг, їх акаунти в соцмережах.
Можна використовувати:

 – віртуальні виставки-анотації, де надавати користувачам ко-
роткий опис твору чи книги, не розкриваючи зміст до кінця;

 – рекомендовані тематичні списки актуальних книг у бібліо-
теках України;

 – виставки нових надходжень (фотографувати нові книги та 
публікувати в соцмережі, супроводжуючи стислим змістом;

 – онлайн-анкетування (проводити опитування за різними те-
мами, наприклад: «Книга, яка мене змінила», «Улюблений 
негативний герой», «Найкраща книга про кохання») і т. п.;

 – літературний виклик – це челендж, який починають відео-
викликом бібліотекаря чи читача, що читає уривок із зазда-
легідь обраної книги. Учасникам треба виразно прочитати 
фрагмент тексту і зняти відеопідтвердження на 3-5 хвилин 
та надіслати бібліотекарю з відповідним хештегом, а він 
має викласти відео в соцмережі;

 – відеоролики за сюжетами книг – це створення короткоме-
тражних відеороликів та публікація їх на ютуб-каналі чи в 
соцмережі;

 – відеозапис читання в голос – записувати читання фрагмен-
тів творів, віршів та виставляти в соцмережах;
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 – відеозустрічі з письменниками, які можна переглядати в ре-
альному часі в інтернеті;

 – інтерактивні вікторини – їх можна створювати за допомо-
гою сервісів Padlet, Kahoot, getloupe, thinglink, playposit;

 – онлайн-розіграші – проводити розіграші книг сучасних ав-
торів;

Bookshelfi e – фото на фоні власних книжкових полиць. Таким 
чином користувачі хваляться своїми книжковими надбаннями та 
популяризують читання.

Отже вдалими онлайн-заходами можна привернути увагу до 
книжок взагалі та читання зокрема. Завдяки розвитку технологій 
бібліотеки отримали можливості створювати нові види промоції 
читання.

Адже читання – це не просто корисна звичка, а шлях до успіху. 
Воно позитивно впливає на розвиток мислення, мовлення, уяви, 
креативності, емоційного інтелекту та вміння адаптуватися до со-
ціального середовища.

Популяризація української книги: 
аналітична довідка за звітами бібліотек області 

за 2020 рік
Ольга Шпаченко,

провідний бібліотекар 
відділу абонемента

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Українська книга, як і український народ, має свою багатові-
кову історію. Кожного року прихильники читання відкривають 
для себе нові літературні імена, нові книги, нові жанри. Приємно 
зазначити, що працівники усіх бібліотек області приділяють знач-
ну увагу промоції читання взагалі та інформуванню читачів про 
новинки сучасної української літератури.

Популяризація української книги в сучасних умовах відіграє 
важливу роль. Перед почуттям патріотизму, силою добра і краси, 
яку має мистецтво слова, відступають усі негаразди сьогодення. 
Українська книга є засобом отримання нової інформації, нових 
знань, приємного проведення дозвілля.
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Бібліотечні заклади є важливою складовою культурного про-
стору Кіровоградщини. Проаналізувавши роботу бібліотек об-
ласті з питання популяризації української книги, можна зробити 
висновок: на сьогодні одним із основних критеріїв вибору худож-
ньої літератури є якість змістовного наповнення книг. Читачі на-
дають перевагу сучасній українській книзі, а також не забувають 
і про класичні українські твори.

Протягом звітного року бібліотекарі використовували у ро-
боті як традиційні, так і інноваційні форми популяризації укра-
їнської книги: книжкові й віртуальні виставки, прем’єри й пре-
зентації прочитаних книг, засідання літературних клубів, огляди, 
скайп-зустрічі, відеоогляди книг, створення буктрейлерів, бібліо-
течні марафони, фестивалі, вікторини, літературні конкурси, 
книжкові інсталяції, тематичні бесіди, голосні читання, вуличні 
акції, тижні дитячого читання, флешмоби, дні інформації, бібліо-
десанти, літературні години, виставки-вітання, виставки-досьє, 
виставки-акорди, виставки-роздуми, літературні квести й калей-
доскопи, бібліомікси… Але потрібно зазначити, що саме книжко-
ві виставки створюють позитивний імідж бібліотеки і заохочують 
користувачів до читання.

Щоб привернути увагу до життя і творчості письменників, бі-
бліотеки області здійснюють також видавничу діяльність – ство-
рюють та публікують буклети до ювілеїв митців. Роботу з популя-
ризації книг українських авторів бібліотекарі області ведуть для 
всіх вікових категорій населення – від дітей до людей поважного 
віку. З метою підвищення рейтингу української книги бібліотечні 
фахівці розміщують інформацію про видання на сторінках закла-
дів у соцмережах та у ЗМІ.

Потрібно зазначити, що протягом 2020 року всі бібліотеки об-
ласті провели значну роботу з популяризації української класич-
ної літератури.

Немає, напевно, такої людини в Україні, яка б не знала ім’я 
Тараса Григоровича Шевченка. Щороку на початку березня весь 
світ вшановує Великого Кобзаря. Бібліотеки області проводять 
багато різноманітних заходів з нагоди його дня народження.

Нестандартний підхід виявили бібліотекарі філії для дітей 
№ 21 МЦБС м. Кропивницького для відзначення Шевченківських 
днів. У Циклі заходів було проведено: виставку «Квантовий стри-
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бок Тараса Шевченка», покликану змінити уявлення про Тараса 
Григоровича, подивитись на його творчість по-новому. Роботи 
створив київський ілюстратор Олександр Грехов, який представив 
Шевченка в образах реальних діячів та персонажів поп-культури. 
Під час заходу відбувся перегляд сучасного стильного мультика 
«Як Тарас Шевченко став зіркою»; майстер-клас з інфографіки 
«Лінія життя Тараса Шевченка» та складання ребусів за вірша-
ми поета з використанням сервісу створення ребусів та сервісу 
Canva; марафон #ДітиЧитаютьКобзаря_2020. Активну участь у 
Шевченківських днях брали й інші бібліотеки області.

Маємо зазначити, що книги українських письменників-класи-
ків читають не лише діти в межах шкільної програми, а і дорослі 
користувачі бібліотек.

До річниці від дня народження Лесі Українки у бібліотеках 
Компаніївського району відбулася низка заходів, серед яких пое-
тична альтанка, літературний калейдоскоп, літературна вітальня та 
інші. Заходи до дня народження видатної поетеси були проведені і 
бібліотекарями Олександрівського району та Гайворонської ЦБС.

Голованівська районна бібліотека для дорослих ім. С.В. Шев-
рякова створила віртуальну книжкову виставку «З щастя та горя 
скувалася доля…», присвячену 100-річчю від дня смерті видатно-
го українського прозаїка, драматурга Панаса Мир ного.

Багато заходів проводилося 2020 року на відзначення річ-
ниць з днів народження та ювілеїв українських письменни-
ків-класиків, а саме: В. Винниченка, С. Гулака-Артемовського, 
М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого та ін-
ших.

Карантин не став на заваді популяризації української книги. 
В цей період бібліотекарями Вільшанської ЦРБ були проведе-
ні: відеогодина «Засновник українського професійного театру» 
(до 180-річчя від дня народження М. Кропивницького); вистав-
ка-портрет «Хазяїн українського театру» (до 175-річчя від дня 
народження І. Карпенка-Карого); книжкова виставка «Парадокси 
долі і творчості Володимира Винниченка» та віртуальна виставка 
«Невідомий Винниченко» (до 140-річчя від дня народження).

У Нерубайлівській сільській бібліотеці з нагоди Міжнародного 
дня дарування книг було проведено свято книги «Книжкові пер-
линки для кожної дитинки». 
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Українську літературу бібліотекарі популяризують у різний 
спосіб: зокрема, на сторінці Новоархангельської РБ в мережі 
«Фейсбук» започаткували нову рубрику під назвою #Короткі_
шртихи_про_дивовижних_людей, для якої підготували розповідь 
про театрального діяча, письменника та драматурга І. Карпенка-
Карого (до 175-річчя від дня народження).

Протягом 2020 року бібліотекарями області були проведені за-
ходи з відзначення ювілейних та пам’ятних дат життя і творчості 
українських письменників, а саме: Л. Костенко, В. Винниченка, 
В. Симоненка, О. Жовни, С. Талан, Ю. Андруховича, А. Кокотюхи, 
О. Забужко, М. і С. Дяченків та інших. А працівниками централь-
ної бібліотеки Новоукраїнської ОТГ була підготовлена бібліопре-
зентація «Письменники – ювіляри 2020».

Протягом звітного року активно велась робота з популяриза-
ції книг українських авторів для дітей та підлітків. До 90-річчя 
Всеволода Нестайка бібліотеки області провели низку заходів: 
День інформації «Сонячний класик Всеволод Нестайко», літера-
турну мандрівку «Всеволод Нестайко рекомендує» та інші.

Ювілейним був минулий рік і для дитячого журналу «Малятко». 
До 60-річчя видання в дитячій бібліотеці Помічнянської ОТГ 
проводилися читання українських народних казок та онлайн-пре-
зентації.

Минулого року бібліотека-філія № 21 МЦБС м. Кропивницького 
реалізувала аудіопроєкт «Відкрита книга». На бібліотечний пле-
нер у філію № 4 МЦБС м. Кропивницького «Подорож сторінками 
улюблених книг» завітали юні читачі бібліотеки. 

У бібліотеці-філії № 15 МЦБС м. Кропивницького протягом 
року було створено книжкові виставки, мета яких – популяризу-
вати українську книгу, серед них: «Читай українське – не пожал-
куєш», «Веселкові барви дитячої книги» та інші.

Під час карантину читачі не мали вільного доступу до 
книг, особливо цю потребу відчували діти. Бібліотекарями 
Смолінської бібліотеки № 1 Смолінської ОТГ було створено ди-
тячу онлайн-сторінку «На гостини до бабуні Галини», де Ганна 
Василівна Голуб люб’язно погодилася записати на відео читан-
ня українських казок. 

«РRО нову модну книжку» – так називалася цікава та яскрава 
книжкова виставка-інсталяція, яка представляла нову колекцію 
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художніх книг у КЗ «Бібліотека для дорослих Долинської район-
ної ради».

Бібліотекарі Великоандрусівської ОТГ Світловодського райо-
ну презентували книжкову виставку «Читай сучасну українську 
книгу, щоб бути в тренді», присвячену Всеукраїнському тижню 
дитячого читання.

Багато бібліотек області на своїх сторінках у соцмережах ведуть 
рубрики, в яких популяризують українську книгу та читання.

На сторінці Новоархангельської районної бібліотеки в ме-
режі «Фейсбук» було започатковано рубрики #Почитаємо та 
#Нові_книги, в яких протягом року знайомили підписників з но-
вими надходженнями: «Новинки літератури від Василя Шкляра», 
«Літературний феномен – Володимир Лис» та інші.

Інформаційно-ресурсний центр Новомиргородської ЦРБ має 
значний досвід рекламування книги і читання. Популярність у 
користувачів мали віртуальні виставки про нові надходження, 
зокрема візуальна галерея «Україна літературна: від класики до 
сучасності».

Устинівська ЦРБ проводила активну роботу в режимі онлайн. 
На сторінці у фейсбуці регулярно проводилися огляди книг та 
книжкових новинок, створювалися буктрейлери.

У блогах та соціальних мережах працівниками Голованівської 
районної бібліотеки для дорослих ім. С. В. Шеврякова було роз-
міщено чимало публікацій про книги, письменників, надані реко-
мендації, що прочитати цікавого на карантині.

У Знам’янській МЦБС в онлайн-режимі була запроваджена 
рубрика «Читаємо українських письменників», мета якої – заохо-
чення користувачів до читання, підняття престижу книги, про-
пагування кращих українських літературних творів. Бібліотека-
філія № 3 Знам’янської МЦБС представила «каскад» літературних 
новинок «Її величність – сучасна українська книга».

Петрівська ЦРБ 2020 року започаткувала постійну рубрику на 
місцевому радіомовленні під назвою «Літературна вітальня». 

Сучасна українська література приваблює читачів своєю різно-
жанровістю, завдання бібліотекарів – допомогти користувачам 
зорієнтуватися у книжковому розмаїтті.

Звітний 2020 рік був багатим на ювілеї письменників-сучасни-
ків. Так, до 90-річчя видатної української поетеси Ліни Костенко 
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працівниками Новгородківської ЦРБ була організована книжкова 
виставка «Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох», 
бібліотекарі Тишківської ОТГ провели флешмоб, присвячений 
дню народження поетеси.

До 60-річчя від дня народження О. Забужко Мар’ївською бі-
бліотекою Компаніївського району проведено хвилину пізнання 
«Літературна кухня Оксани Забужко» з відеоінтерв’ю письмен-
ниці, яке розміщено в ютубі.

Віртуальний огляд книг підготувала Долинська бібліотека для 
дорослих з нагоди 60-річчя української письменниці М. Іванцової.

До 50-річчя А. Кокотюхи методистом Новоархангельської 
районної бібліотеки Вікторією Баланівською була підготовлена 
віртуальна виставка «Ненудні книги Андрія Кокотюхи». Цікавим 
для читачів було онлайн-знайомство з «батьком українського го-
тичного детективу», як називають Андрія Кокотюху, яке провели 
у Вільшанській ЦРБ.

З нагоди ювілею відомого українського журналіста, драматур-
га, прозаїка Володимира Лиса у Вільшанській ЦРБ відбулася пре-
зентація його творів.

З метою промоції сучасної української літератури в 
Новгородківській ЦРБ діяла книжкова виставка-піар «Сучасна 
українська проза», де були зібрані твори сучасних письменників.

Світловодська МЦБС протягом 2020 року також провела знач-
ну роботу з популяризації сучасної української книги та авторів. 
На «Книжковому подіумі» блога бібліотеки-філії № 7 можна оз-
найомитися з книгами-ювілярами. На блозі бібліотеки-філії № 2 
розміщено рекомендаційний список літератури для дорослих та 
юнацтва «Тільки родина, як вічна зернина», в якому представлені 
яскраві українські автори. 

До Всеукраїнського дня бібліотек Млинківська сільська бі-
бліотека Онуфріївського району провела День відкритих дверей 
«Хай бринить веселий сміх на щорічнім святі книг».

Найцікавішими заходами До Дня молоді виявилися бібліо-
сквер «Молодь читає українською» (Камбурліївська сільська 
бібліотека), виставка-адвайзер «Українською молодь читає» 
(Онуфріївська районна бібліотека), молодіжна бібліотусовка 
«Бібліотека об’єднує молодь» (Успенська сільська бібліотека) 
та інші. У Помічнянській сільській бібліотеці була презентована 



– 48 –

книжкова виставка-пропозиція «Українська книга – шлях до ду-
ховності, національної свідомості».

У бібліотеках Новомиргородського району популярністю 
користуються «Дні нової книги»: у Капітанівській сільській бі-
бліотеці свято книги відбулось під гаслом «Знайомтесь! Нові 
книги українських авторів», а в Пурпурівській сільській бібліо-
теці під гаслом «Сила бренду: сучасна українська література». 
У Новомиргородській ЦРБ було організовано виставку-рейтинг 
«Сучасна література: уподобання українських читачів».

Благовіщенською ЦБС протягом звітного періоду проведено 
такі заходи: акції, флешмоби, вернісаж української книги, читан-
ня просто неба, фотомеседжі «Читати – це круто, читати – це мод-
но!», «Хай Україна вся читає, бо книга нас усіх єднає». 

Хочемо зазначити, що протягом 2020 року бібліотекарями об-
ласті була проведена помітна робота з популяризації творчості 
письменників-земляків, адже місцеві автори також збагачують 
українську літературу своїми творами.

До дня народження В. Близнеця Компаніївська районна бібліо-
тека для дітей підготувала відеоролик «Людина широкої душі», 
в якому було висвітлено життєвий і творчий шлях письменни-
ка-земляка; з нагоди ювілею прозаїка О. Жовни у бібліотеці від-
булося обговорення книги «Велике серце маленького життя». 
Читацьку конференцію «Рання проза: пошуки власного стилю» за 
книгами О. Жовни провела Гарманівська сільська бібліотека-фі-
лія Компаніївського району.

До 85-річчя від дня народження В. Погрібного бібліотека-
рі Компаніївського району провели низку заходів: літературний 
акорд «Син степу» (Виноградівська сільська бібліотека), вечір 
поезії «Степе мій, дозволь мені вклонитися» (Роздольська сіль-
ська бібліотека).

Окремо хочеться сказати про популяризацію галузевої укра-
їнської літератури, адже сучасна українська книга – це не лише 
художні твори, а й книги з питань історії та права, педагогіки та 
психології, сільського господарства та медицини тощо. Важливим 
завданням бібліотек є й пропагування сучасної української «во-
єнної книги» про події в зоні АТО. Такі видання представляють 
на книжкових виставках, у соцмережах та на тематичних захо-
дах, присвячених Дню соборності України, роковинам подій на 
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Майдані, Дню Незалежності України, Дню українського коза-
цтва, Дню української писемності та мови, Дню пам’яті Героїв 
Небесної сотні, Дню Конституції України… 

Тож, проаналізувавши роботу бібліотек області, можна зро-
бити висновок, що популяризація української книги є одним із 
пріоритетних напрямків роботи закладів. Протягом 2020 року усі 
бібліотеки Кіровоградської області проводили багато заходів для 
підвищення престижу як самого читання, так і українських книг. 
Зважуючи на реалії сьогодення, а саме на карантинні обмеження, 
робота бібліотек області проводилася і в онлайн-просторі.

Для більш ефективної роботи у напрямку популяризації укра-
їнської книги рекомендуємо:

 – постійно вивчати та задовольняти інформаційні потреби 
користувачів на українську книгу;

 – продовжувати рекламувати нові надходження до бібліотеки 
у соціальних мережах та у ЗМІ;

 – створювати віртуальні книжкові виставки та відеоогляди 
нових надходжень;

 – організовувати челенджі до ювілеїв українських письмен-
ників та пам’ятних дат.
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ІІ. Бібліотечне обслуговування 
в умовах інформаційного суспільства

Швидка бібліодопомога: віртуальна довідка на сайті
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Наталя Андрійченко,
завідувач інформаційно-бібліографічного відділу

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Вам необхідно терміново знайти вузькоспеціальну інформа-
цію, впорядкувати хронологію подій, швидко віднайти технічні 
параметри, характеристики чи іншу вкрай важливу інформацію, а 
часу обмаль та й бази даних не завжди доступні? Вам негайно по-
трібно здійснити електронний платіж, а Ви не знаєте, як це зроби-
ти? Хто допоможе оперативно і якісно здійснити пошук інформа-
ції та відповісти на ваш запит? Звісно ж – швидку інформаційну 
допомогу вам надасть бібліотека та її працівники.

Сьогодні сучасні інформаційні технології активно впроваджу-
ються в бібліотечну практику. Застосування новітніх комунікацій 
дозволяє бібліотекам перейти на більш якісний рівень обслугову-
вання – віддалений; спеціально створені інформаційно-сервісні 
служби здійснюють допомогу з пошуку інформації, консультації 
з навігації, допомагають оформити замовлення по міжбібліотеч-
ному абонементу, надають відповідь на будь-яке запитання.

Зазначимо, що невід’ємною частиною нових бібліотечних тех-
нологій, завдяки яким реалізуються дистанційні послуги корис-
тувачам, є вебсайт бібліотеки. Він створює не тільки інформацій-
ний комфорт, але й вирішує проблему ефективного використання 
наявних інформаційних ресурсів.

Серед численних електронних послуг на сайті Обласної універ-
сальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського пропонуємо вам 
звернути увагу на сервіс «Запитай бібліотекаря». Скористатися 
ним можна з будь-якого комп’ютера, ноутбука, планшета, мобіль-
ного телефона, головне, щоб був доступ до інтернету. Послуга є 
загальнодоступною і безкоштовною для всіх користувачів, неза-
лежно від того, чи є вони читачами ОУНБ ім. Д.І. Чижевського. 
В умовах сьогодення це дуже зручний і корисний сервіс для за-
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доволення інформаційних потреб віддалених користувачів, і пе-
ревага його в тому, що він не потребує особистого відвідування 
бібліотеки, – послуга надається через інтернет, а надіслати свій 
запит можна в будь-який час.

Часто віддаленим користувачам досить важко зорієнтувати-
ся в інформаційних продуктах, які пропонує бібліотека, складно 
вести самостійний пошук інформації в інтернеті. Працівники ін-
формаційно-бібліографічного відділу бібліотеки допоможуть вам 
знайти інформацію про книги, статті, інтернет-ресурси, підібрати 
список літератури за конкретною темою. Пошук здійснюється у 
каталогах, картотеках, довідкових та енциклопедичних виданнях, 
повнотекстовій базі даних бібліотеки.

Яким може бути зміст віртуального запиту, його реальне на-
повнення?

Це адресні запити про наявність документа в фондах бібліоте-
ки. А книжковий фонд нашої бібліотеки налічує понад 800 тисяч 
примірників, а ще є журнали, газети, нотні видання та інші доку-
менти. Можна дізнатися, чи є в бібліотеці книги таких сучасних 
українських письменників, як Сергій Жадан, Оксана Забужко, 
Тарас Прохасько, Юрій Винничук. Якщо цікавлять, для при-
кладу, книги нашого письменника-земляка Олександра Жовни, 
то бібліо графи складуть список його творів, зазначать кількість 
екземплярів і відділи, в яких вони зберігаються, порадять також 
переглянути повнотекстові варіанти творів автора на сайті кни-
гозбірні в розділі «Цифрова бібліотека».

Можна надсилати уточнювальні запити, якщо користувач знає 
назву видання, але не пам’ятає автора, і навпаки, – коли потрібно 
з’ясувати рік видання, кількість сторінок, номер журналу тощо. 
Наприклад, до сервісу віртуальної довідки користувачі звертали-
ся за уточненням року випуску книги «Кіровоградська область. 
Адміністративно-територіальний устрій», шукали видання з ілю-
страціями Миколи Тищенка та Георгія Поплавського.

Фахівці інформаційно-бібліографічного відділу працюють 
і над тематичними запитами, тобто готують інформацію за ви-
значеною темою. Як приклад, надходило прохання підібрати лі-
тературу до теми «Рушники України, зокрема Кіровоградщини» 
(історія, орнаменти), матеріали про проведення громадськи-
ми організаціями м. Кропивницького акцій на захист тварин. 
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Запитували користувачі і про найновіші моделі українських зер-
новозів.

Навіть фактографічні запити опрацьовуються, – надається ін-
формація щодо конкретних фактів, подій, персоналій, хроноло-
гії тощо. Цікавим був запит стосовно дівочого прізвища, ім’я, по 
батькові, року та місця народження матері українського театраль-
ного режисера, актора театру і кіно, нашого земляка Гната Юри. 
Також було звернення щодо біографічних даних відомого крає-
знавця Володимира Миколайовича Боська для доповнення статті 
в українському розділі Вікіпедії.

Бібліографи здійснюють методичні консультації з пошуку ін-
формації шляхом надання віддаленим користувачам текстових 
повідомлень навчального характеру, пояснюють алгоритм дис-
танційного користування «Електронним каталогом» на вебсайті 
бібліотеки, допомагають зорієнтуватися в українських і зарубіж-
них інформаційних ресурсах.

За допомогою онлайн-консультацій можна також отримати 
відповіді на запитання, пов’язані з режимом роботи бібліотеки, 
терміном користування книгами відділу абонемента, розташу-
ванням читальних залів, умовами надання сервісних послуг.

Послуговуючись віртуальною довідкою, користувачі дізнава-
лися, чи можна брати книги додому у відділі абонемента, якщо у 
читача місце постійної реєстрації не в Кропивницькому, але він 
щодня працює в місті; чи є в бібліотеці аудіокниги та як можна 
ними користуватись; як записатися в клуб розмовної англійської 
мови у бібліотеці і таке інше. 

Окрім цього, бібліографи з легкістю проконсультують вас щодо 
реєстрації і навчання на сучасній онлайн-платформі «Дія. Цифрова 
освіта», запровадженій Міністерством цифрової трансформації; 
допоможуть записатися на індивідуальні та групові тренінги з 
комп’ютерної грамотності та електронного урядування.

Як же скористатися віртуальною довідкою?
На сайті ОУНБ ім. Д.І. Чижевського http://library.kr.ua/ у 

розділі «Запитай бібліотекаря» розміщена спеціальна форма з 
кількома полями, які користувачі мають заповнити і надіслати. 
Поля передбачають такі питання: ім’я, електронна адреса, текст 
запиту.
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Звертаємо вашу увагу, що особисті дані та адреса електронної 
пошти користувача є конфіденційною інформацією і не будуть ві-
дображатися на сайті у вільному доступі.

Запити приймаються щодня, окрім суботи і неділі, і викону-
ються в день надходження запиту до бібліотеки. Відповіді надси-
лаються на електронну пошту користувача.

Тож запрошуємо приєднуватися до нашої бібліотечної спіль-
ноти і активно користуватися онлайн-послугою «Віртуальна до-
відка».

Інформаційно-просвітницька місія 
«Академії здоров’я»

Оксана Завіна, 
завідувач відділу документів 

з питань медицини та охорони здоров’я
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського 

Здоровий спосіб життя, як і інші сфери життєдіяльності особи-
стості й суспільства, потребують інформаційно-комунікаційного 
забезпечення за допомогою бібліотеки. Адже сучасна книгозбір-
ня є установою, яка акумулює інтереси практично всіх прошар-
ків суспільства в аспекті збереження здоров’я та поєднує у своїй 
діяльності практично всі форми і засоби соціокультурної комуні-
кації. Проте самотужки досягти належного рівня комунікацій для 
забезпечення потреб користувачів досить складно. Виходом із 
ситуації є налагодження соціального партнерства, за допомогою 
якого бібліотеки стають не тільки інформаційним, але й органі-
заційним центром, платформою для проблемних чи дискусійних 
зустрічей.

Соціальне партнерство передбачає обмін інформацією, прове-
дення спільних заходів. А запорукою успішних взаємовідносин 
можуть стати довгострокові договори про партнерство. 

З 2019 року ОУНБ ім. Д.І. Чижевського активно співпрацює 
в даному напрямку з державною установою «Кіровоградський 
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України» та проводить спільні тематична заходи. 
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Наприклад, до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом 
відбувся захід «Туберкульоз: чи можливо його зупинити?», лек-
торами були: заступник директора обласного лабораторного цен-
тру Оперчук Надія Іванівна та лікар-епідеміолог Оленюк Марія 
Овсіївна. За останні роки в Україні склалася напружена епідеміч-
на ситуація щодо цього захворювання. Підвищення санітарної та 
інформаційної грамотності населення про туберкульоз – серйозна 
допомога у боротьбі з ним.

Питання вакцинації також залишаються надзвичайно актуаль-
ними у зв’язку із низьким рівнем охоплення населення України 
профілактичними щепленнями в останні роки та відповідно 
утратою рівнів колективного імунітету. Тому до Європейського 
тижня імунізації було проведено інтерактивну лекцію «Імунітет 
– щит від хвороб» за участю лікаря-епідеміолога Дьяченко 
Наталії Григорівни та лікаря-імунолога Морозка Анатолія 
Олександровича.

Восени 2019 року в Україні було зафіксовано спалах дифтерії 
– декілька випадків захворювання виявили в Ужгороді та Києві. 
Щоб проінформувати громадськість про ознаки цієї хвороби, 
кому потрібно робити щеплення та чи може вакцинація повністю 
вберегти від цього захворювання, працівники відділу провели 
декілька зустрічей на тему «Дифтерія: актуально, важливо і не-
безпечно». Спікерами запросили заступника директора обласного 
лабораторного центру Оперчук Надію Іванівну та лікаря-епідемі-
олога Ланкміллєр Тамару Володимирівну.

У 2021 році спільно з Кіровоградським обласним лабо-
раторним центром проведено цикл зустрічей, присвячених темі 
COVID-19: говорили про шляхи його передачі, симптоми, про 
ризики захворювання та відсутність специфічного лікування, про 
різницю в симптомах між ковід-19 та грипом, важливість своє-
часного звернення до лікаря, а також про навчання в умовах пан-
демії COVID-19. 

Результатом плідної співпраці бібліотеки з обласним лабо-
раторним центром став інформаційно-просвітницький про-
єкт «Академія здоров’я», презентація якого відбулася під час 
Бібліофесту на Великій Перспективній. Перша лекція «Академії 
здоров’я» була присвячена епідемічній ситуації з Covid-19 та 
програмі вакцинації на Кіровоградщині. Спікером виступила го-
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ловна санітарна лікарка Кіровоградської області Надія Іванівна 
Оперчук. 

У рамках проєкту щомісяця проводяться інформаційні зустрі-
чі зі спеціалістами лабораторного центру, під час яких будуть 
висвітлюватися важливі теми про збереження та зміцнення здо-
ров’я, обговорюватимуться актуальні питання діагностики, ліку-
вання та профілактики інфекційних хвороб. Наприклад, у літній 
період частішають випадки виникнення спалахів гострих киш-
кових інфекцій та харчових отруєнь, пов’язаних із вживанням 
продуктів харчування та питної води; дизентерії, ротавірусних 
інфекцій, лептоспірозу, – про це ми будемо говорити в «Академії 
здоров’я». Для тих, хто не матиме змоги потрапити на наші ін-
формаційно-просвітницькі заходи, буде можливість переглянути 
відео на facebook-сторінці бібліотеки, а також YouTube-каналі.

Допоміжна допомагає: консультує бібліограф

Майя Міщенко, 
головний бібліотекар 

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

Донедавна кожен із постійних відвідувачів бібліотеки хоч раз 
стикався з пошуком потрібної книги чи статті у картковому катало-
зі. Пригадуєте? Ящики з картками в кілька рядів, на кожній картці 
– інформація про одне видання. І таких карток дуже багато, – на-
скільки багаті фонди. Сьогодні в бібліотеці ім. Д.І. Чижевського 
понад 800 тисяч лише книг, а є ще журнали, газети, документи на 
нетрадиційних носіях тощо. Інформація про бібліотечний фонд 
доступна на сайті бібліотеки завдяки новітнім технологіям. На 
головній сторінці сайту ОУНБ ім. Д. І. Чижевського знаходимо 
розділ «Електронний каталог». До послуг користувачів – 16 елек-
тронних баз даних (далі – ЕБД або БД).

Рекламуючи читачам, які щойно зареєструвалися, електрон-
ний каталог ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, бібліографи зазвичай 
не встигають розповісти про кожну з 16 наявних БД детально: 
переважно розповідають про три з них – базу даних книг, періо-
дичних видань та регіональної періодики. Сьогодні у полі зору 
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– Допоміжна БД про наявність окремих номерів журналів та га-
зет у Кіровоградській ОУНБ.

Що це за база? Вона не повнотекстова, тобто повного тексту 
книги ви там не знайдете. Це довідкова база у межах фонду бі-
бліотеки. Про що можна дізнатись з цієї БД? БД дає відповіді на 
запитання: чи є конкретна газета або журнал у бібліотеці? За який 
термін періодичне видання зберігається у фонді? Чи є конкрет-
ний номер журналу або газети за певний рік, місяць? У якому 
відділі знаходиться журнал? (Буває, що у різних, або у кількох). 
Наприклад, популярний серед жіноцтва журнал «Бурда» може 
бути на абонементі (скорочено АБ), а може – у відділі літератури 
з економічних, технічних та природничих наук (скорочено ВВЛ). 

Які періодичні видання передплачувала бібліотека такого-то 
року? Приміром, 1961-го? Обравши пошук за роком видання, діз-
наємось, що 1961 року бібліотека отримувала 66 періодичних ви-
дань. Втім, передплачувала – це не зовсім точно, оскільки бібліо-
тека до сьогодні часто отримує у дарунок такі видання, які на той 
час передплачувати не могла, але вони сьогодні є у нашому фонді. 
Наприклад, журнал «Жіночий світ» (видання Організації украї-
нок Канади ім. Ольги Басарабової), 1961р. № 1-12, річний комп-
лект, зберігається у відділі книжкових фондів (скорочено КФ).

Довідкова БД готова відповісти на запитання, що це за видан-
ня, надати його характеристику за такими параметрами: з якого 
року виходить, хто засновник, яка періодичність виходу, чи пере-
йменовувалось видання.

Приклади:
1. Українська мова й література в сучасній школі [Текст] : 

Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : 
Педагогічна преса, 1999 – (ТОВ «КОЛОФОН»). – Виходить 
щомісячно. ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ ВИДАННЯ: Дійсне 
видання. У 2012 перейменовано з «Українська мова й літера-
тура в середніх школах, гімназіях, ліцеях та коле гіумах».

2. Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний 
журнал / Український фонд культури; Вироб. центр «Рось», 
труд. колектив редакції. – К. : Молодь, 1927. Виходить щомі-
сячно. Зареєстровані надходження: (Далі йде перелік років, 
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звідки можна дізнатись, що найдавніший журнал «Дніпро» – 
1947 року (№ 1, 4-12).
Допоміжна БД надає й інші можливості пошуку: за її допо-

могою можна перевірити, наприклад, чи внесені статті з певного 
видання до іншої бібліотечної БД.

Наприклад, ви перевірили за Допоміжною БД, що у бібліо теці 
є журнал «Економіка АПК». Вас цікавить, чи була у 2000 році 
в цьому журналі публікація про молочні продукти. У БД 
Періодичних видань ОУНБ ім. Д. І. Чижевського шукаємо за наз-
вою – Економіка АПК, – всього 5709 публікацій. Далі у знайде-
ному за роком видання набираємо 2020 і отримуємо 134 статті, і 
знову: у знайденому за ключовими словами «молочні продукти» 
отримуємо результат – 2 статті. Дві статті з п’яти тисяч семисот 
дев’яти! Оцініть, наскільки полегшують пошук електронні бази 
даних.

Освоївшись у простому пошуку, варто спробувати пошук так 
би мовити комбінований, використовуючи кілька ЕБД. Наприклад, 
ви знаєте, що в одному з номерів журналу «Сучасність» було на-
друковано статтю Дмитра Павличка про Арсенія Тарковського. 
Ні назви статті, ні номера журналу, ні року, коли була надрукована 
стаття, ви не знаєте – відомостей обмаль. Але наші помічники 
ЕБД упораються з завданням. Давайте розглянемо покроково ал-
горитм дій. Спочатку ви маєте з’ясувати, чи отримує бібліотека 
цей журнал. Звертаємось до Допоміжної БД і через меню Назва 
набираємо слово Сучасність. Отримуємо два журнали з такою 
назвою. Вас цікавить наразі не мюнхенське, а київське видання. 
І воно у переліку є. Далі, у верхній частині сторінки, комп’ютерна 
програма знайшла публікації зі словом «Сучасність» в інших БД – 
без додаткових запитів, автоматично. Обираємо БД Періодичних 
видань ОУНБ ім. Д. І. Чижевського, яка видає число 1739, що озна-
чає кількість публікацій. Натискаємо на це віконце. І тепер у знай-
деному нам потрібно набрати як автора Павличко. Отримуємо 
три картки. Одна з них – та, що нам потрібна: Павличко, Д. Наш 
родич – Арсеній Тарковський [Текст] / Д. Павличко // Сучасність. 
– 2000. – № 9. – С. 81-86.

Далі можна повернутись у Допоміжну БД і, увімкнув-
ши 2000-й рік, пересвідчитись у наявності 9-го номера у фонді 
бібліотеки (мається на увазі, що він надійшов до бібліотеки, заре-
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єстрований, не загублений, не пошкоджений, а є наявний у відділі 
книгозберігання).

Отже, алгоритм зрозумілий. Для тих, кого можливості ЕБД 
книгозбірні зацікавили всерйоз, надаємо відсилку до сторінки: 
https://library.kr.ua/wp-content/uploads/2021/02/handmade.pdf, де 
вміщено консультацію для читачів під назвою «Цікава бібліо-
графія у запитаннях і відповідях, або Бібліографічне намисто 
handmade».

Якщо рухатись з головної сторінки сайту, потрібно послідовно 
переходити за посиланнями: Фахівцям – Бібліотечна справа – Це 
цікаво.

Додамо від фахівців: не лише цікаво, а й корисно. Користуйтесь 
всіма можливостями бібліотечних послуг онлайн.

Інноваційні форми комунікаційної діяльності 
та перспективи їх використання: 

з досвіду роботи відділу мистецтв ОУНБ 
ім. Д.І. Чижевського

Тетяна Познякова,
провідний бібліотекар відділу мистецтв

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Функціонування будь-якої організації напряму залежить від 
створення ефективної комунікаційної політики: залучення клієн-
тів, побудова довгострокових відносин з ними, розширення парт-
нерських зв’язків – основа успішної діяльності.

Що ж таке «комунікація»? Цей термін означає процес соціаль-
ного стану передачі та сприйняття інформації в міжособистісному 
спілкуванні за допомогою інформаційних каналів та різних засо-
бів зв’язку. До сфери побудови комунікаційної політики належить 
створення реклами, оформлення експозицій, підготовка залів, 
написання та розміщення прес-релізів та інші заходи. Останнім 
часом можливості засобів комунікації суттєво збільшилися: орга-
нізації все частіше використовують інтернет-ресурси та соціальні 
мережі, які надають унікальні можливості для безпосереднього 
контакту з цільовою аудиторією. Форми комунікації у соціальних 
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мережах передбачають використання різноманітних методів ро-
боти, найпопулярніші з яких – створення спільнот, співпраця з 
блогосферою, управління репутацією, особисте брендування та 
нестандартне просування SMM.

Відділ мистецтв обласної наукової бібліотеки 
ім. Д.І. Чижевського – культурно-мистецький центр, саме тут гур-
тується творча спільнота Кіровоградщини. Співпраця з різними 
інституціями та талановитими особистостями допомогла фахів-
цям відділу вибудувати взаємовигідні партнерські стосунки, ре-
зультатом яких стали десятки спільних креативних мистецьких 
проєктів для різних категорій користувачів бібліотеки.

За 30 років існування відділу його партнерами стали такі уста-
нови: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етноло-
гії імені М.Т. Рильського НАН України; мистецький факультет 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
ім. В. Винниченка; Центральноукраїнський національний техніч-
ний університет; Кропивницький фаховий музичний коледж, му-
зичні та загальноосвітні школи міста, училища; комунальні музеї 
м. Кропивницький; обласна організація Національної спілки ху-
дожників України; мистецькі спільноти з різних регіонів України.

З метою залучення молодого покоління до світу мистецтва 
співробітники відділу організовують інтерактивні заходи різно-
манітної тематики, що сприяють змістовному спілкуванню та 
приємному проведенню дозвілля.

Важливим напрямком роботи відділу мистецтв є виставкова 
діяльність. Це підготовка, організація й презентація книжкових 
та художніх виставок, присвячених творчості знаних художни-
ків – уродженців нашого краю, а також представників мистецької 
еліти України.

Справжньою подією початку 2021 року стала експозиція 
«Дзеркало самотності. Виставка автопортретів», на якій були 
представлені 40 живописних, графічних та скульптурних робіт 
трьох поколінь знаних художників, скульпторів та архітекторів 
нашого краю.

Надзвичайною видалася виставка «ArtMix», що проходила у 
відділі мистецтв з травня по вересень 2021 року, на ній експо-
нувалися найкращі роботи студентів, викладачів та випускників 
кафедри образотворчого мистецтва та дизайну мистецького фа-
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культету ЦДПУ імені Володимира Винниченка, створені протя-
гом двадцяти років існування факультету.

Цього року працівники відділу мистецтв познайомили жителів 
та гостей міста Кропивницького з творчістю талановитих митців 
не лише Кіровоградщини, а й інших регіонів України. Виставкові 
зали прикрашали експозиція малярства на склі «Там, де гори й 
полонини» косівських художників Романа і Наталії Юсипчуків; 
неймовірна виставка світлин «Ловець веселок» відомого кри-
ворізького митця, члена Національної спілки фотохудожників 
України В’ячеслава Білоуса; виставка «Місто біля моря» відомо-
го українського фотомитця, заслуженого художника Міжнародної 
федерації фотомистецтв (EFIAP), голови правління Одеської об-
ласної організації Національної спілки фотохудожників України 
Олега Куцького; фотовиставка «Пам’ятки України», на якій були 
представлені 57 найкращих світлин фотоконкурсу «Вікі любить 
пам’ятки 2019», а також спецномінацій «Єврейська спадщина» та 
«Млин».

При відділі мистецтв ОУНБ ім. Д.І. Чижевського діє без-
коштовний кіноклуб «Артхаус», який у співпраці з компанією 
«Артхаус Трафік» пропонує всім охочим перегляд кращих вітчиз-
няних та зарубіжних фільмів. Популярність кіноклубу обумов-
лена не тільки любов’ю відвідувачів до кіномистецтва, а й по-
требою у звичайному людському спілкуванні, адже кожного разу 
після кіносеансу йде жваве обговорення фільму. Тож кількість 
відвідувачів кіноклубу невпинно зростає.

Протягом останніх трьох років при відділі мистецтв функціо-
нує мистецький клуб «Знай наших», головним завданням якого є 
висвітлення маловідомих сторінок у діяльності вітчизняного кі-
нематографа. Учасники клубу мають можливість дізнатися багато 
цікавого про кінематографістів-земляків та переглянути фільми, 
що стали класикою вітчизняного кіномистецтва.

Звичайно, відділу мистецтв є чим пишатися: роками добре на-
лагоджена комунікаційна політика працює бездоганно як на імідж 
відділу, так і всієї бібліотеки. Але через рухливе ділове середови-
ще її потрібно постійно вдосконалювати, намагатися поєднувати 
традиційні засоби комунікації з інноваційними. Працівники від-
ділу мистецтв, оцінивши можливості сучасних технологій, взя-
ли їх на озброєння та активно застосовують у роботі. Діяльність 
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відділу мистецтв систематично висвітлюється на офіційному сай-
ті ОУНБ ім. Д. Чижевського, у соціальних мережах – фейсбуці, 
інстаграмі. Потрібно відмітити, що у фейсбуці вже кілька років 
існує сторінка відділу мистецтв «Все навколо мистецтва», на яку 
підписано понад 1200 осіб. На цій сторінці бібліотекарі інфор-
мують своїх фоловерів про життя відділу, доповнюють контент 
світлинами, цікавим відеорядом.

Поціновувачі кіномистецтва – відвідувачі клубу «Артхаус» 
– теж мають свою однойменну спільноту у фейсбуці – сторінку 
клубу «У Чижевського», яку працівники відділу мистецтв напов-
нюють анонсами суботніх кінопоказів. Група загальнодоступна і 
нараховує 150 активних учасників.

Пандемія 2020 року підштовхнула фахівців відділу до реалі-
зації нових цікавих проєктів. Через карантинні обмеження кіль-
кість відвідувачів офлайн значно зменшилася, тож виникла ідея 
транслювати найцікавіші події в прямому ефірі на сторінці в ме-
режі «Фейсбук» та на Youtube-каналі ОУНБ ім. Д.І. Чижевського. 
Отже, всі зацікавлені, хто з тих чи інших причин не може відві-
дати анонсований захід, завжди мають можливість переглянути 
його запис в інтернеті. Таким чином, кількість віртуальних ко-
ристувачів збільшилася в рази, а загальне число переглядів відео-
записів свідчить про безумовний успіх та популярність бібліотеч-
них івентів.

До 30-річчя Незалежності України відділом мистецтв був ре-
алізований масштабний віртуальний мистецький проєкт «30 Я 
художників Кіровоградщини», який став продовженням верні-
сажу «Дзеркало самотності. Виставка автопортретів». Тепер ша-
нувальники живопису та скульптури мають можливість познайо-
митися з біографіями митців та переглянути їхні роботи на сайті 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського в 
розділі «Віртуальні мистецькі проєкти».

Проаналізувавши роботу відділу мистецтв, можна виділити 
низку інноваційних форм роботи, які найчастіше використову-
ються у системі комунікаційної діяльності: популяризація діяль-
ності відділу через соціальну мережу «Фейсбук»; створення влас-
ного відеоконтенту; пряма онлайн-трансляція заходів у Facebook 
та на каналах YouTube; створення віртуальних виставок і стендів: 
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інформаційних, портретних, тематичних, виставок нових надхо-
джень, однієї книги та ін.

Використання інноваційних засобів комунікації дуже необ-
хідні в бібліотечній діяльності у цифрову епоху. Але потрібно не 
боятися експериментувати, вміло поєднувати традиційне (до чого 
вже звикли) з інноваційним. Такий підхід дозволяє показати лю-
дям, що вони можуть отримати нові знання та несподівані емоції, 
замислитися над питаннями, які не хвилювали їх раніше.

Публічні лекції в бібліотеці: 
з досвіду роботи відділу обслуговування користувачів

Ірина Рєзнік,
завідувач відділу 

обслуговування користувачів
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського 

У сьогоднішній, переламний для нашого суспільства час не 
можна забувати про культуру. Збереження і передача національ-
ної пам’яті та її духовно-морального ядра – це справа не тільки 
усього громадянського суспільства, а й бібліотеки. Така діяль-
ність книгозбірень сприяє росту національної самосвідомості, 
піднесенню почуття національної гордості за свою історію, куль-
туру, мову, звичаї та традиції.

Так, 2021 року в обласній універсальній науковій бібліотеці 
ім. Д.І. Чижевського розпочала діяти низка цікавих проєктів. 

Один з них – публічні лекції відомих у нашому місті та й в усій 
Україні особистостей, серед яких:

 – публічна лекція до дня народження нашої бібліотеки «Книга 
у моєму житті» вченого-літературознавця, доктора філоло-
гічних наук, професора Центральноукраїнського державно-
го педагогічного університету ім. В. Винниченка, партнера 
та друга книго збірні Клочека Григорія Дмитровича;

 – лекція Гольник Оксани Олександрівни – літературознавця, 
кандидата філологічних наук, доцента кафедри української 
літератури Центральноукраїнського державного педагогіч-
ного університету ім. Володимира Винниченка, присвячена 
життю та творчості Тараса Григоровича Шевченка;
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 – публічна лекція «Володимир Винниченко: Європейський 
вимір» науковця, літературознавця, доктора філологічних 
наук, професора Центральноукраїнського державного педа-
гогічного університету ім. В. Винниченка Сергія Павловича 
Михиди та ін.

День народження Євгена Маланюка та 150-річчя з дня народ-
ження Василя Стефаника ОУНБ ім. Д.І. Чижевського відзначила 
«голосними читаннями». Це ще один запроваджений проєкт кни-
гозбірні, направлений на популяризацію читання творів відомих 
письменників чи поетів. Даний проєкт реалізувався спільно з ака-
демічним обласним українським музично-драматичним театром 
ім. М. Кропивницького. 

Всі публічні лекції і більшість заходів нашої бібліотеки 
транслюються у прямому ефірі на фейсбук-сторінці ОУНБ 
ім. Д.І. Чижевського. Якщо користувачі не мали можливості при-
йти на захід, то зможуть у будь-який час вдома переглянути його 
запис. Пряма трансляція є новинкою цього року. Тому наші ко-
ристувачі активно підписувалися на сторінку бібліотеки в соці-
альних мережах та ютубі, слідкували за анонсами та долучалися 
до заходів онлайн, кожний з яких мав більше 1500 переглядів.

Інтерактивні форми роботи в бібліотеці: 
з досвіду роботи відділу обслуговування 
користувачів ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Анна Русіна,
 головний бібліотекар 

відділу обслуговування користувачів
 ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Минулого року бібліотечні установи закривалися на карантин, 
але не стали від того менш потрібними. Користувачам пропону-
вали скористатися доступом до бібліотечних онлайн-ресурсів та 
отримати онлайн-послуги.

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського розвивається та впроваджує новіт-
ні технології, бібліотекарі опановують нові форми роботи, щоб 
покращити якість бібліотечних послуг. Для цього сьогодні від-
кривається широкий вибір різних платформ та сервісів, які доз-
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воляють реєструвати відвідувачів, проводити цікаві віртуальні 
заходи та знайомитися з інформацією. Сервіси дають можливість 
створювати завдання й тести, ділитися з відвідувачами відео- і 
аудіоматеріалами, графічними зображеннями, фото, здійснювати 
спільне редагування файлів з колегами тощо. Значної популяр-
ності набули тестові опитування.

Працівники бібліотеки активно наповнюють блог, сторінку 
бібліотеки в соцмережах книжковими новинками та цікавою і 
корисною для відвідувачів інформацією. Триває робота над ви-
пусками нових бібліографічних покажчиків, з попередніми ви-
даннями яких можна ознайомитися на сайті бібліотеки.

Саме для корисного проведення вільного часу працівники-бі-
бліотекарі створили цікаву добірку інтерактивних онлайн-ігор. 
Відділ обслуговування користувачів активно долучився до цієї 
роботи. Представляємо більш детальну інформацію про користу-
вання ресурсом.

LEARNINGAPPS – сервіс для підтримки навчального процесу 
шляхом створення та збереження інтерактивних вправ ігрового 
характеру, орієнтований на користувачів різної вікової катего-
рії. Завдання найкраще підходять для проведення узагальнення 
та систематизації знань з певної дисципліни. Даний сайт доволі 
цікавий, оскільки вправи побудовані у вигляді незвичних інте-
лектуальних ігор. Також є можливість обрати рівень складності 
завдань – від дошкільного до рівня післядипломної освіти. 

За допомогою платформи можна створювати 18 різновидів 
завдань: знайти пару, кросворд, класифікація, числова пряма, 
просте упорядкування, фрагменти зображення, вільна текстова 
відповідь, вікторина, заповнити пропуски, колекція вправ, аудіо-, 
відеоконтент, перший мільйон, пазл «Вгадай слово», шибениця, 
знайти слова, гра «Парочки». Категорія предметів – найрізнома-
нітніша: англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, 
українська, російська та інші мови, інформатика, історія, інстру-
менти, астрономія, біологія, географія, економіка, математика, 
мистецтво, музика, здоров’я, навколишній світ, політологія, релі-
гієзнавство, професійна освіта, філософія, психологія, технічні на-
уки, трудове навчання, фізкультура, фізика і хімія. Пропонується 
широкий вибір мов інтерфейсу, в тому числі українська. 
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Практично у будь-якому типі завдань за допомогою налашту-
вань можна обрати певний формат – звуковий, графічний, тексто-
вий чи комбінований.

Створене вами завдання можна зробити відкритим (його бачи-
тимуть усі користувачі) або закритим (доступне вам та користува-
чам, яким ви надіслали посилання). Власні завдання зберігаються 
у блоці «Мої вправи», за потреби їх можна редагувати, змінювати 
видимість для певних користувачів тощо (посилання на сервіс: 
https://learningapps.org).

«Всеосвіта» – це молодий та потужний освітній IT-проєкт, 
який об’єднав навколо себе не менш потужних креативних спеці-
алістів. Сильна команда, чіткі цілі та світлі ідеї стали запорукою 
створення нового та якісного вітчизняного продукту, який уже 
починає виходити на міжнародний ринок (посилання на сервіс 
https://vseosvita.ua/).

Освітній проєкт «На Урок» – результат роботи групи однодум-
ців, які ставлять собі за мету об’єктивно висвітлювати сучасний 
освітній процес, щоб вивести його на якісно новий рівень. Це 
стало можливим завдяки виконанню різнобічної та ґрунтовної 
роботи, а саме: написання інформативних статей, які стосуються 
шкільного та позашкільного життя; проведення тематичних вебі-
нарів; запровадження різноманітних освітніх конкурсів; залучен-
ня кращих розробок зі шкільних дисциплін від учителів з усієї 
України.

За допомогою гугл-форм можна створювати різноманітні опи-
тування, конкурси, тести, вікторини. Наприклад, до Дня пам’яті 
та примирення працівниками відділу було розроблено онлайн-ві-
кторину, яка мала назву «Коли ми пам’ятаємо – ми непереможні». 
Кожен охочий міг перевірити свої знання з даної теми. Цей сервіс 
дає можливість створювати на його основі конкурси. Переможець 
обирається програмою та може отримати різноманітні бібліотечні 
призи: книжкові новинки, бібліотечну продукцію тощо.

Ще одним новим напрямком в роботі для нас стали онлайн-
зустрічі з відомими творчими людьми. Одна з таких зустрічей від-
булася на zoom-платформі з українською сучасною письменни-
цею, журналістом Дарою Корній. Захід анонсувався на facebook і 
всі, хто бажав, могли долучитися до спілкування з авторкою.
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В час, коли інформаційні технології стрімко розвиваються, все 
більше різноманітних послуг можна отримати онлайн. На сайті 
бібліотеки ім. Д.І. Чижевського є розділ, присвячений електрон-
ному урядуванню. Будь-хто може звертатися до органів держав-
ної влади і місцевого самоврядування для одержання інформації 
і отримання адміністративних послуг. Ця послуга надає можли-
вість подолання цифрової нерівності в країні.

Також кожен відвідувач сайта бібліотеки може скористатися 
послугами віртуальної довідкової служби та отримати інформа-
ційні послуги, знаходячись в будь-якому місці світу.

Ми відкриті для спілкування за допомогою соцмереж і месенд-
жерів: Viber, Telegram, WhatsApp.

Однією з інтерактивних форм роботи відділу на сьогодні є 
створення віртуальних виставок. Хочемо відмітити такі: 

 – «Нобелівський лауреат» (до 145-ої річниці від дня народ-
ження Томаса Манна) https://www.youtube.com/watch?v=9_
QJj8SKHt4&feature=emb_logo;

 – «Позбавлені Батьківщини» (до дня скорботи і пам’яті жертв 
депортації кримського народу) https://www.youtube.com/
watch?v=T3g_iJW1VKw&feature=emb_logo;

 – «Літературна Європа» (до Дня Європи) https://www.youtube.
com/watch?v=l9T-AxNXoB0&feature=emb_logo;

 – «Книги-ювіляри 2020» https://www.youtube.com/
watch?time_continue=4&v=iKE6TV10Bwo&feature=emb_
logo;

 – «Українська феміністка» (до 165-ої річниці від дня на-
родження Наталії Кобринської) https://www.youtube.com/
watch?v=TqaIC73Sqqg&feature=emb_logo.

Повторюйте, перевіряйте знання весело і цікаво! Тисніть, оби-
райте та грайте!
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ІІІ. Сторінка фахівця

Нові віртуальні сервіси ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Наталя Андрійченко,
завідувач інформаційно-бібліографічного відділу

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

З початком пандемії в Україні та карантинними обмеження-
ми працівники обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 
Д.І. Чижевського швидко адаптувалися до нових реалій і активно 
пропонують віддаленим користувачам власні інформаційні ре-
сурси на оновленому вебсайті, постійно впроваджують в діяль-
ність нові віртуальні сервіси, інформують громадян про наявні 
актуальні електронні послуги, надають міні-консультації на бі-
бліотечних сторінках в соціальних мережах та складають навіга-
ційні карти користування е-послугами, проводять індивідуальні 
консультації та групові тренінги «Сервіси електронного уряду-
вання на користь громаді». 

Бібліотечні працівники під час карантину 2020 року скориста-
лися додатковою можливістю для самоосвіти і успішно оволоді-
ли цифровими навичками за сучасним форматом на національній 
онлайн-платформі з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта» 
від Міністерства цифрової політики України, що є складовою 
національного проєкту «Дія», за яким передбачається створен-
ня онлайн-сервісів державних послуг задля побудови «Держави 
у смартфоні». І тепер за професійною допомогою бібліотечних 
фахівців механізми навчання на даній цифровій платформі вже 
опановують користувачі. Під час індивідуальних консультацій та 
групових тренінгів з електронного урядування працівники інфор-
маційно-бібліографічного відділу розповідають користувачам про 
окремі можливості онлайн-проєкту «Дія», про послуги, пов’язані 
із питаннями сім’ї, здоров’я, пенсії, пільгами, земельними питан-
нями, будівництвом, нерухомістю, отриманням різноманітних до-
відок та витягів та навчають, як користуватися такими ресурсами.

На онлайн-платформі кожен громадянин може безкоштовно 
опанувати цифрові навички за новим сучасним форматом – пе-
реглядаючи освітні серіали. Це своєрідні короткі онлайн-курси із 
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запрошеними на роль ведучих відомими медійними особами та 
українськими акторами, що висвітлюють переваги та особливос-
ті функціонування безкоштовних електронних сервісів для про-
фесійного та особистісного розвитку, ефективного та безпечного 
застосовування технологій в навчанні й повсякденному житті. 
Бібліотечні фахівці акцентують увагу новачків у цифрових техно-
логіях на можливості навчитися впевнено користуватися смарт-
фоном, комп’ютером і планшетом за допомогою популярних 
освітніх серіалів. Серед успішно засвоєних користувачами курсів 
найпопулярнішими є такі: «Базові цифрові навички» – для но-
вачків, серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті», «Цифрові 
навички для вчителів», «Оплата комуналки онлайн», актуаль-
ний у період пандемії інформаційний огляд з питань вакцинації 
COVID-19. З травня 2021 року активно популяризується освітній 
серіал «Дія. Електронний підпис».

За результатами проходження вищезазначеного навчання гро-
мадянам надається національний електронний сертифікат про рі-
вень їх цифрової грамотності, який можна додати до резюме при 
працевлаштуванні. 

Часто віддаленим користувачам складно зорієнтуватися в ін-
формаційних продуктах, які пропонує бібліотека, або вести са-
мостійний пошук інформації в інтернеті. Тепер завдяки новій 
віртуальній послузі «Запитай бібліотекаря» відвідувачі вебсай-
та ОУНБ ім. Д.І. Чижевського мають можливість надсилати свої 
запити щодо наявності у фондах бібліотеки певних книг, періо-
дичних видань, інших документів. Працівники інформаційно-
бібліографічного відділу сформують список літератури за пев-
ною темою, нададуть інформацію щодо конкретних фактів, подій, 
персоналій, хронології тощо. Пошук інформації здійснюється у 
каталогах, картотеках, довідкових та енциклопедичних виданнях, 
повнотекстових базах даних бібліотеки. Бібліографи здійснюють 
консультації з пошуку інформації шляхом надання віддаленим 
користувачам текстової інформації навчального характеру, пояс-
нюють алгоритм дистанційного користування «Електронним ка-
талогом» на вебсайті бібліотеки, допомагають зорієнтуватися в 
українських і зарубіжних інформаційних ресурсах.

Через онлайн-консультації також можна отримати відповіді 
на питання, пов’язані з режимом роботи бібліотеки, терміном 
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користування книгами з відділу абонемента, розташуванням чи-
тальних залів, роботою мовних клубів, виставковою діяльністю, 
умовами надання сервісних послуг, використанням міжбібліотеч-
ного абонементу. 

В умовах карантину для більшості професійне життя пере-
йшло в онлайн-режим, тому всі шукають зручні способи кому-
нікації, бажають бути завжди на зв’язку, отримувати якісні вірту-
альні послуги.

Якщо вищезазначена послуга «віртуальна довідка» традицій-
но здійснюється за допомогою електронної пошти, то наступна 
– має на меті максимально оперативно опрацьовувати запити ко-
ристувачів, чим сприяє популяризації цифрових сервісів та ство-
ренню позитивного іміджу нових бібліотечних послуг. Мова йде 
про сучасний віртуальний інформаційно-бібліотечний ресурс 
«Бібліотека в месенджерах». Як відомо, месенджери – це окре-
мий додаток для миттєвого обміну повідомленнями (онлайн-ча-
ту). А інтерактивна складова спілкування, можливість ведення 
діалогу, двостороннього обміну інформацією є завжди важливою. 
Тому наприкінці головної сторінки сайту бібліотеки, де вміще-
но контактну інформацію, зазначено зворотний зв’язок з корис-
тувачами – активні віконця вайбера, телеграма та ватсапа. З цих 
месенджерів можна відправляти повідомлення, документи і фай-
ли, що дозволяє віддалено спілкуватися з бібліотекарями ОУНБ 
ім. Д. І. Чижевського. За допомогою цих сервісів кожен дистан-
ційний відвідувач бібліотеки може надсилати запитання будь-яко-
го змісту, і за короткий час отримати кваліфіковану відповідь на 
запит, фахівці зорієнтують щодо навігації, розташування нових 
та актуальних матеріалів, заощаджуючи час користувача на по-
шук потрібної інформації.
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Відділ сімейного читання запрошує: 
з досвіду роботи відділу абонемента ОУНБ 

ім. Д.І. Чижевського

Наталія Білаш,
завідувач відділу абонемента

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського 

Відділ абонемента Обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. Д.І. Чижевського є відділом сімейного читання, який із задо-
воленням відвідують і дорослі, і діти. 

Протягом 2021 року відділ отримує (окрім книг) понад 50 назв 
журналів і газет. Це літературно-художні, науково-популярні, а 
також галузеві фахові видання. 

Дуже приємно, коли до відділу приходять люди поважного віку, 
читачі, які вже стали друзями бібліотеки. З такими користувачами 
цікаво спілкуватися, а саме: обговорювати прочитані книги, ра-
дити книжкові новинки. Користувачам літнього віку до вподоби 
заходи, які проводяться з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні. Цьогорічна травнева зустріч «Переможний 
травень» за допомогою літератури і мистецтва об’єднала поколін-
ня дітей війни та молоді; дідусів та бабусь з онуками. На захід за-
вітали користувачі бібліотеки, підопічні територіального центру 
соціального обслуговування Подільського району нашого міста, 
молодь. Бібліотекарі презентували відкритий книжковий пере-
гляд «Врятований світ пам’ятає». 

Під час цьогорічного Бібліофеста фахівці відділу абонемента 
провели лібмоб «Де знаходиться бібліотека?». Лібмоб (з англій-
ської library – бібліотека, а mob – натовп) – своєрідна рекламна 
акція та одночасно бліц-опитування жителів міста. На сусідніх 
з Великою Перспективною вулицях у перехожих запитували, чи 
знають вони дорогу до бібліотеки. Приємно, що з 64 опитаних 
56 перехожих детально розповіли, як дістатися до найбільшої 
книгозбірні області. 

На прибібліотечному майданчику фахівці відділу провели ці-
каву літературно-географічну вікторину «Хто звідки? Cтворюємо 
літературну мапу України». Бібліотекарі пропонували учасникам 
заходу пригадати/дізнатися місце народження відомих україн-
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ських письменників та поетів. На мапі України потрібно було 
розмістити зображення письменника за місцем народження. 

Для вихованців спеціалізованої школи № 3 для дітей з вадами 
слуху, їхніх мам, вчителів організовано перегляд захоплюючо-
го слайд-шоу на тему безпеки на вулиці та вдома, а також з пи-
тань надання першої медичної допомоги. Під час вікторини-гри 
«Безпечне літо» дітям потрібно було відповісти на тематичні за-
питання. Сурдоперекладач жестовою мовою паралельно з бібліо-
текарем задавав тематичні питання, діти ж давали відповіді за 
допомогою карток зеленого та червоного кольорів на кожну за-
пропоновану небезпечну/безпечну ситуацію. Зелена картка озна-
чала позитивну відповідь, червона – негативну. А ще малеча із 
захватом згадувала повчальні казки та вірші і коментувала їх. 

Наші бібліотечні фахівці в різний спосіб активно популяри-
зують книжковий фонд. Цього року це були відкриті перегля-
ди «Читаємо всією родиною», «Книги для всієї родини», також 
книжкові виставки до Дня родин та до Дня захисту дітей. «Літо. 
Книга. Відпочинок» – таку назву мала книжкова виставка, яку 
працівники відділу абонемента оформили у холі бібліотеки. 

Працівники відділу завжди готові ділитися досвідом та знан-
нями з колегами. Щороку відділ абонемента проводить творчі за-
няття, мета яких – ознайомити бібліотекарів з цікавими книжко-
вими новинками фонду, аудіокнигами, періодичними виданнями. 
Змістовним було і цьогорічне заняття, яке мало назву «Родинні 
читання – родинне єднання». Цікавою і корисною була інформа-
ція про спроби відродження родинних читань у наш час та першу 
книгу для родинного читання; про книги для дітей та дорослих 
сучасних українських письменників та твори, які об’єднують по-
коління.

Бібліотекарі завжди радіють новим читачам, книгам, спілку-
ванню та прагнуть удосконалити роботу, враховуючи побажан-
ня користувачів. Тому під час святкування Всеукраїнського дня 
бібліотек працівники відділу абонемента провели опитування 
«Бібліотека моєї мрії» серед користувачів та гостей. Всі охочі мали 
можливість написати свої бібліотечні мрії та наповнити ними буди-
ночок – імпровізовану бібліотеку. Серед мрій: книжкові новинки, 
зимові народознавчі заходи, відкриття нових відділів у бібліотеці, а 
ще багато щирих привітань та побажань бібліотекарям. 
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Певний проміжок часу в Україні діють карантинні норми, 
встановлюються відповідні рівні епідемічної небезпеки, запрова-
джуються обмежувальні протиепідемічні заходи. Але все це не 
може стати на заваді роботі бібліотеки в цілому та відділу абоне-
мента зокрема.

Наукові розвідки відділу рідкісних та цінних видань

Наталія Зеленська,
завідувач відділу

рідкісних та цінних видань
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Відділ рідкісної книги є науковим підрозділом ОУНБ 
ім. Д.І. Чижевського, який здійснює формування, збереження, 
наукове опрацювання, дослідження фонду стародрукованих книг 
і рідкісних видань XVI-XX ст. та обслуговування користувачів. 
Фонд відділу нараховує понад 22 тисячі видань, 7 із них – рідкіс-
ні і підлягають внесенню до Державного реєстру національного 
культурного надбання.

Окрасою фонду є видання першодрукарів I. Федорова, 
П. Мстиславця, Т. і А. Невєжі, видавнича продукція Львівського 
Ставропігійського Успенського братства, вiдомого львiвського 
друкаря М. Сльозки. Широко репрезентовані у фонді відділу ви-
дання Києво-Печерської лаври, Почаївської та Унiвської друка-
рень. Окремий масив фонду відділу становлять рідкісні видання 
XIX-XX ст. Серед них – перші та прижиттєві видання класиків 
української та зарубіжної літератури, істориків та науковців.

Бібліографування видань та представлення їх в карткових, 
друкованих та електронних каталогах – найбільш дієвий на сьо-
годні механізм їх введення в інформаційний та науковий обіг та 
запорука збереження пам’яток. 

У відділі створено докладний довідково-бібліографічний апа-
рат стародруків та видань XIX-XX ст.: алфавітний та систематич-
ний каталоги, картотеки колекцій С. Олексієнка та О. Грека, мало-
форматних видань, дореволюційної періодики, ілюстрацій та ін.; 
зроблені електронні картотеки: колекцій відділу рідкісних та цін-
них видань ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, обласного Реєстру націо-
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нального культурного надбання, документів архіву Флоровських, 
нелегальних та заборонених видань, книг гражданського друку, 
прижиттєвих видань.

В електронному каталозі підполе «Рідкісні» містить опис 
особ ливостей кожної пам’ятки, а саме: примітки про наявність 
автографів; примітки про особливості примірника; примітки про 
походження примірника; примітки про дії зі зберігання примір-
ника; екслібриси; помітки автора; помітки власника колекції; стан 
предмету.

З метою розкриття фонду відділу опубліковано низку науко-
вих розвідок, повідомлень, статей: «Видання друкарні Києво-
Печерської Лаври» (друковане видання); «Польські видання в 
колекції О. Ільїна» (друковане видання); «Україномовні видан-
ня ХІХ – початку ХХ ст. у фондах бібліотеки Д. Чижевського»; 
«Колекція гравюр відділу рідкісних та цінних видань»; 
«Підручники XVIII – початку XX століття в колекції Олександра 
Ільїна»; «Автографи у фондах відділу рідкісних видань»; 
«Видання зі штампами дореволюційних навчальних закладів 
Єлисаветграда у фондах бібліотеки ім. Д. Чижевського» – елек-
тронна версія на сайті бібліотеки https://old.library.kr.ua/elib/
Stamp-lib.pdf; «Екслібриси колекції Олександра Ільїна» – елек-
тронна версія на сайті бібліотеки https://old.library.kr.ua/elib/
exlibris/index.html.

Також створені тематичні екскурсії фондами відділу рідкісних 
та цінних видань.

«Біографія» книг – це написи, автографи та екслібриси на сто-
рінках видань, їх дослідження та вивчення – безмежне поле для 
наукових розвідок.

Вивчення та науковий опис пам’яток писемності та друку, ок-
рім облікової функції, мають на меті проведення паспортизації 
рідкісних видань та введення їх у науковий обіг.
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Карантин – не перепона для розвитку: 
з досвіду роботи колективу бібліотеки ЦДПУ

 імені В. Винниченка

Тетяна Матвеєнко, 
завідувач відділу обслуговування

наукової бібліотеки Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету 

ім. В. Винниченка

Тетяна Оньша, 
бібліограф І категорії 

наукової бібліотеки Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету 

ім. В. Винниченка

Головною метою діяльності бібліотеки є широке інформуван-
ня наукової спільноти нашого вишу про ті скарби, якими володіє 
наукова бібліотека Центральноукраїнського державного педаго-
гічного університету ім. В. Винниченка. Рух до цієї мети відбува-
ється шляхом організації книжкових виставок та проведення те-
матичних оглядів. Саме книжкова виставка є засобом розкриття 
інформаційних ресурсів книгозбірні, її візитною карткою, відо-
бражаючи стиль роботи і творчі можливості колективу. В умовах 
пандемії та карантинних обмежень все більше доводиться пра-
цювати з користувачами, застосовуючи інформаційні технології, 
створюючи презентації віртуальних виставок для віддаленого 
доступу. 

2021 рік є знаковим для нашого закладу вищої освіти, адже йому 
виповнюється 100 років від моменту заснування. Пріоритетним 
напрямом роботи бібліотеки університету є знайомство користу-
вача з книжковими фондами, що висвітлюють історію закладу.

На початку року було представлено постійну розгорнуту книж-
кову виставку «Хай святиться ім’я твоє, університет», де представ-
лені документи про історію заснування Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка – найстарішого вуза Кіровоградщини та одного з най-
відоміших серед вищих педагогічних закладів держави. Як відо-
мо, першим реальним кроком до створення вищого педагогічного 
закладу на Єлисаветградщині стало відкриття 1 червня 1921 року 
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педагогічних курсів, які готували вчителів для початкових шкіл, 
а згодом стали вчительським технікумом. Ініціатором заснуван-
ня курсів був Василь Іванович Харцієв, один з відомих педаго-
гів Єлисаветградщини кінця XIX – початку XX століття. Саме 
йому була присвячена віртуальна виставка «Творча спадщина 
Василя Харцієва у фондах бібліотеки ЦДПУ ім. В. Винниченка». 
Виставка знайомить з творами вченого мовою оригіналу. Роботи 
надруковані майже півтора століття тому і зацікавлять поцінову-
вачів рідкісних видань. На виставці також представлені статті, 
довідково-бібліографічні та науково-популярні публікації, мате-
ріали з інтернет-джерел, присвячені педагогічній спадщині про-
світителя. Пройшовши складний і славний шлях, дітище Василя 
Харцієва виросло до рівня ЦДПУ імені В. Винниченка, а сам за-
сновник став першим професором закладу.

Колектив університету має давню історію, багату традиція-
ми. В процесі розвитку закладу життя освітянського колективу 
відзначалося багатогранністю та насиченістю. Можна сказати, 
що історія університету тісно пов’язана з плідною науковою та 
викладацькою діяльністю багатьох поколінь чудових педагогів 
та наставників, досягненнями випускників, які прославили Alma 
Mater. Роками складався потужний науковий, інтелектуальний та 
творчий потенціал університету. Підтвердженням цьому можуть 
стати «Наукові записки» нашого ВНЗ, започатковані в середині 
XX ст. Їм була присвячена віртуальна виставка «Витоки науко-
вої скарбниці». На сторінках виставки представлено фото ти-
тульної сторінки, зміст та бібліографічний опис кожного випуску 
наукового часопису, який вміщував наукові доробки викладачів 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
(на момент виходу збірника – КДПІ ім. О. С. Пушкіна). 

У першому півріччі 2021 року до уваги користувачів були 
запропоновані наступні віртуальні виставки: «Митці в худож-
ній літературі», на якій представлені біографічні романи, пові-
сті зарубіжних і вітчизняних письменників про видатних мит-
ців, «Українка по духу: до 165-річчя від дня народження Софії 
Русової», «Христина Данилівна Алчевська (1841–1920): до 
180-річчя від дня народження видатної просвітительки», «Ще 
одна весна: до 90-річчя Емми Андієвської», «Тема війни у дзер-
калі сучасної української літератури».
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У рамках творчого проєкту, присвяченого 30-річчю Незалеж-
ності України, колектив бібліотеки презентував цикл книжково-
історичних подорожей «Пульс української Незалежності». До ува-
ги користувачів було запропоновано розгорнуті тематичні книжкові 
виставки: «Україна: національна ідентичність»; «Україна: застиглі 
мережива віків»; «Україна: політичні процеси»; «Україна: міжна-
родні відносини»; «Україна: етапи державотворення»; «Україна: 
люди свободи»; «Державні символи України»; «Безцінний скарб 
душі української», «Провісник незалежної України», «Хай квітне 
щаслива моя Україна!»; «Україна – Боротьба – Незалежність».

Традиційною формою роботи з популяризації фонду книго-
збірні є складання бібліографічних покажчиків до ювілейних дат 
видатних українських постатей. Цього року представлено бібліо-
графічний покажчик «Леся Українка», підготовлений з нагоди 
150-річчя від дня народження великої поетеси. Він охоплює ос-
новні видання творів видатної української письменниці та містить 
документи, які висвітлюють у загальних рисах сучасний стан і рі-
вень дослідження загальної теми в різних аспектах, у покажчику 
подані в певній системі найнеобхідніші інформаційно-довідкові 
матеріали. Бібліографічний покажчик адресовано літературо-
знавцям, викладачам, аспірантам, студентам-філологам, які праг-
нуть працювати над подальшим дослідженням творчості Лесі 
Українки. У віддаленому доступі покажчик представлений за по-
силанням: http://dspace.cuspu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3756.

Для працівників бібліотеки та викладачів університету поточ-
ного року проведено 2 перегляди нових надходжень літератури, на 
них було представлено 331 примірник документів, відображених 
в інформаційних бюлетенях «Інформація про нові надходження 
літератури до бібліотеки Центральноукраїнського державно-
го педагогічного університету імені Володимира Винниченка». 
Користується попитом послуга електронної доставки докумен-
тів, яка допомагає отримувати необхідні документи у віддалено-
му доступі.

Ознайомитися з повним обсягом роботи колективу наукової 
бібліотеки університету можна на сайті Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка за посиланням: https://www.cuspu.edu.ua/ua/pro-
biblioteku/novyny.
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Екологічний квест до Всесвітнього дня води 
та водних ресурсів «Вода – стихія і надія»: 

методичні рекомендації з розробки та проведення 

Юлія Олейніченко,
бібліотекар I категорії 

відділу документів з економічних, 
технічних та природничих наук 

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Чим заповнити свій вільний час? Неодноразово це питання 
поставало перед кожним із нас. Хотілося знайти таке заняття, 
яке б відволікало від віртуального світу комп’ютерних ігор та со-
ціальних мереж, а також давало можливість дізнатися про щось 
цікаве, оволодіти новими вміннями та навичками. І таке занят-
тя є: квести – гарна альтернатива для поціновувачів відеоігор. 
Динамічні та рухливі, вони ніби створені для тих, хто бажає з ко-
ристю, в колі друзів, активно відпочити та отримати задоволення 
від живого спілкування, чого не можна досягти, сидячи на самоті 
за комп’ютером. Чому ми впевнені, що цей альтернативний шлях 
спрацює? А тому, що квести є одним із жанрів комп’ютерних ігор, 
в яких гравцю необхідно пройти декілька етапів для досягнення 
певної мети. Такі ігри насичені складними інтелектуальними за-
дачами, головоломками, ребусами, які змушують гравця попра-
цювати над їх вирішенням.

Працівники обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. Д.І. Чижевського вже неодноразово доводили той факт, що і в 
реальному житті можна відчути себе справжнім героєм, занурив-
шись у цікаву пригоду, спробувати свої сили і перевірити знання, 
пройшовши квест.

Відділ документів з економічних, технічних та природничих 
наук активно розробляє і проводить квести. В доробку відділу – 
4 різнопланових квести, які успішно проходили як дорослі, так і 
малі відвідувачі бібліотеки.

Як показав досвід роботи відділу, головні вимоги користувачів 
до квесту – динамічність і різноплановість завдань. На погляд роз-
робників, для вдалого сценарію квесту достатньо тільки обрати 
оптимальний для бюджету і приміщення тип гри і не обмежувати 
власну фантазію. Написанню сценарію заходу передує кропітка 
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робота з підбору різноманітних ігрових форм, цікавих запитань 
та фактів, які будуть покладені в основу квесту. Пошукову робо-
ту бібліотекарі здійснюють, використовуючи періодичні видання 
та інтернет-ресурси. З кожною новою розробкою накопичується 
досвід у побудові квесту, зникають похибки, які зустрічалися ра-
ніше. 

Хочемо запропонувати до вашого розгляду останню розробку 
відділу – екологічний квест-перфоманс «Вода – стихія і надія», 
який має на меті виховувати відповідальне ставлення до приро-
ди, зокрема до водних об’єктів, та розвивати у гравців критичне 
мислення, вміння встановлювати логічні зв’язки між явищами, 
аналізувати різні події, робити обґрунтовані висновки. У грі ми 
використовуємо різні матеріали та обладнання, а саме: ноутбук, 
смарт-дошку, проєктор, екран, фліп-чарт, магніти, ватман, фло-
мастери, кольорові олівці, паперові аркуші, гральний камінець.

У квесті-перфомансі передбачена участь бібліотекарів-акто-
рів, що відіграють певні ролі, створюють настрій та антураж. В 
нашому випадку бібліотекарі грають містичних персонажів, це 
– ведучий-«Водяний», дві помічниці «Русалки» та «Болотник»-
скарбник. Просуваючись станціями за маршрутними листами, дві 
команди з провідниками-русалками розгадують загадки, голово-
ломки і роблять фото на згадку про пригоди. 

На першій станції – «Знайомство» – учасники об’єднують-
ся у дві команди, обирають капітанів та назви для своїх команд. 
Ведучий знайомить команди з правилами квесту та передає капі-
танам маршрутні листи.

Основне завдання, яке ставиться перед гравцями, – пройти всі 
станції і за кожне правильно виконане завдання отримати макси-
мальну кількість фішок. Команди після кожної станції повинні 
обміняти фішки у «Болотника» на аркуш зі словом-підказкою.

Декілька станцій на початку гри команди проходять разом – 
це станції «Літературна», «Ритмічна», «Кришталевий ставок». 
Змагаючись на літературній ниві, капітани команд навмання оби-
рають три картинки з малюнками, на яких зображені, наприклад: 
хмаринка, джерело та морська хвиля – це головні герої майбут-
нього оповідання. Ще одна умова конкурсу: ведучий пропонує 
кинути гральний камінець. Якщо випадає парне число – кінець 
оповідання має бути веселим і оптимістичним, непарне – сумним. 
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Гральний камінець можна замінити на кубик, грані якого містять 
зображення веселих та сумних смайликів. Для виконання завдан-
ня дається не більше 10 хвилин. «Водяний» з «Болотником», як 
великі знавці різних літературних жанрів, оцінюють оповідання 
за критеріями: сюжетна лінія, фантазія, гумор та дотримання еко-
логічного спрямування твору. Команди, що проходили цей квест, 
приємно дивували працівників нашого відділу не тільки прозови-
ми творами, а й веселими віршами.

Серед людей чимало тих, хто полюбляє танці, але не всі вмі-
ють танцювати, а більшість соромиться і не наважується навіть 
спробувати себе у ролі танцівника. Станція «Ритмічна» виявляє 
справжні танцювальні таланти. Адже спробувати зобразити воду 
в різних агрегатних станах за допомогою спортивно-танцюваль-
них рухів – це не проста справа, оскільки потрібно дотримуватися 
певних умов, а саме: у демонстрації рухів бере участь вся коман-
да; оцінюється оригінальність танцю; враховується синхронність 
рухів. Як показав наш досвід, для підтримки командного духу і 
задля перемоги кожен з учасників стає справжнім майстром ім-
провізації та винахідливості. 

«Кришталевий ставок» – станція, на якій учасники мають 
змогу виявити свої художні таланти і спробувати намалювати 
«Портрет молекули води». Для виконання цього завдання коман-
ди повинні згадати, з яких атомів складається молекула води і, 
використовуючи різнокольорові олівці та фломастери, намалюва-
ти на ватмані атом Оксигену, два атоми Гідрогену і зв’язки між 
ними. Творчість і креативність враховується при оцінюванні ре-
зультату, але головним пріоритетом є правильність побудови схе-
ми молекули.

Далі за маршрутними листами команди розходяться по різних 
станціях, їм допомагають і пояснюють завдання «Русалки». 

Не складне завдання очікує гравців на станції «Заплутаний 
струмок»: потрібно скласти речення зі словосполучень і потім 
об’єднати їх у текст, що розповідає про значення води в природі 
і житті людини. У квесті, про який йдеться, використовуємо на-
ступний: «Вода – найважливіша рідина на нашій планеті. Різні 
стани води утворюють водну оболонку Землі. Кожна жива істота 
на планеті у своєму складі містить воду. Вода – середовище існу-
вання великої кількості рослин і тварин. Рослини з ґрунту вби-
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рають розчинені у воді поживні речовини. Від якості води, яку 
ми п’ємо, залежить наше здоров’я. Вода – найцінніший ресурс 
природи».

Згадати народний фольклор про воду учасникам гри пропо-
нують на станції «Краплинки народної мудрості». Дорослі само-
стійно мають пригадати відомі їм прислів’я та приказки і за кож-
ну правильну відповідь отримують від русалки фішку. Молодших 
користувачів чекає завдання, адаптоване під їх вік, а саме: вста-
вити пропущені слова у відомий вислів, наприклад: «Не плюй у 
_____, бо доведеться з неї ще води____» (відповідь – криницю, 
напитися); «У _____ не втоне і в _____ не згорить» (відповідь – 
воді, вогні).

Для того, щоб урізноманітнити завдання і дати змогу учасни-
кам проявити свої таланти не тільки в танці та літературі, пра-
цівники відділу розробили цікаві музичні завдання. Фішки на 
станції «Музичний водоспад» гравці молодшої вікової категорії 
можуть отримати, заспівавши пісень, в яких згадується вода в 
будь-яких її проявах і станах. Водяний та русалоньки із задово-
ленням слухали пісеньки, а інколи приєднувалися і співали разом 
з командами. Старші учасники мають пригадати нотну грамоту та 
назвати водні об’єкти, що в своїх назвах містять ноти, наприклад: 
ДОн, РЕйн, МІссіСІпі. 

Створюючи сценарій квесту, потрібно використовувати всі 
доступні вам технічні засоби. В нашій грі бібліотекарі-ведучі 
запропонували учасникам на смарт-дошці скласти на швидкість 
віртуальні пазли на морську тематику (станція «Світові води»). В 
інтернет-мережі багато онлайн-ресурсів для створення пазлів, ми 
скористалися сайтом Jigsawplanet, зареєструвавшись і створив-
ши там власну сторінку з завданнями для різних вікових груп, 
оскільки цей ресурс дає змогу визначати кількість фрагментів, з 
яких будуть складатися пазли, і складність їх форм. Ще одною 
зручною функцією цього вебресурсу є автоматичний відлік часу, 
що був витрачений на збирання пазлу, тому самі учасники квесту 
слідкують за часом і самостійно обирають більш зручну для себе 
стратегію. Чим менше часу команда витратить на збирання кар-
тинки, тим більше фішок отримає.

Загадки полюбляють і дорослі, і малі, тому ми не могли обій-
ти своєю увагою і не включити до квесту станцію з загадками 
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про воду. Щоб зробити завдання більш видовищними, праців-
ники підготували презентації в програмі PowerPoint. На слайдах 
демонструються тексти загадок, які читають по черзі всі гравці 
в команді, а правильна відповідь з’являється у вигляді яскравої 
ілюстрації. 

Відомий французький океанограф Жак-Ів-Кусто писав: «Наш 
батько-океан гине. Море стало стічною ямою, куди стікають усі 
забруднюючі речовини, що виносяться отруєними річками, і всі 
забруднюючі речовини, які вітер і дощ збирають у нашій отрує-
ній атмосфері. Скидають такий бруд також танкери. Тому не слід 
дивуватися, що потроху з цієї стічної ями зникає життя». В наших 
річках і ставках ще залишилися живі істоти – корінні мешканці 
водойм, але все частіше ми спостерігаємо картину звалищ сміття 
на берегах річок, кинутий у ставок всілякий непотріб, пересохлі 
джерела та пляжі, на яких некомфортно відпочивати і де краще 
не плавати, аби не наразити себе на небезпеку. Тож на станції 
«Сортувальна» учасники мають визначити, що повинен місти-
ти ставок чистий, а що можна зустріти у забрудненій водоймі. 
Гравці підходять до столу, роздивляються картки з зображеннями 
різних предметів і представників тваринного і рослинного світу 
та за допомогою магнітів фіксують їх на фліп-чарті біля надписів 
«Чистий ставок», «Забруднений ставок».

Для старшої групи можна ускладнити завдання, замінивши 
картки з зображеннями на аркушики з описами фізичних власти-
востей води, її характеристиками, які потрібно перебрати і посор-
тувати за поданими на дошці групами: «Значення води», «Стани 
води», «Фізичні властивості води».

Найбільше сподобалася учасникам квесту динамічна бліц-вік-
торина на станції «Джерело», де вони мали змогу отримати най-
більшу кількість фішок, оскільки бібліотекарі підготували 34 ці-
кавих питання про воду. За умовами конкурсу гравці команди 
шикуються один за одним перед ведучим в одну лінію. Перший 
гравець, відповівши на одне питання, переміщується в кінець 
черги, і так далі, ніби граючись у дитячу гру «Джерельце». Бліц-
вікторина має часові рамки – 3 хвилини. За кожну правильну від-
повідь команда отримує одну фішку. Підбираючи запитання для 
вікторини, бібліотекарі дотримувалися таких вимог: питання по-
винні бути короткі та лаконічні; основна тематика запитань – вода 
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та все, що пов’язано з нею (моря, океани, річки, водні мешканці 
та рослини, фізичні та хімічні властивості води тощо); питання не 
повинні мати декілька правильних відповідей. 

Тільки пройшовши всі станції і отримавши на пункті обміну 
у «Болотника» 10 слів-підказок, гравці збираються на кінцевій 
стації, де з отриманих карток складають вислів про воду і підра-
ховують кількість фішок. Виграє команда, що правильно склала 
вислів та отримала більше фішок. У заключному слові ведучо-
го піднімається проблемне питання збереження води як цінного 
природного ресурсу, а також проблема нестачі питної води та по-
ліпшення її якості. Адже всі ми знаємо, що вода – не просто дар 
природи, а основа життя. Вода – необхідний компонент існування 
людини. Багато років тому вода в наших річках і озерах була чи-
стою. З кожним роком вона стає дедалі бруднішою. Колись наші 
дідусі та бабусі пили воду з джерела або криниці, не замислюю-
чись про безпеку її вживання, могли спокійно користуватися во-
дою з річки чи ставка. А сьогодні не завжди в них можна навіть 
купатися. І якщо забруднення води не зупинити, її хімічний склад 
може змінитися так, що вона стане остаточно непридатною для 
людини і всіх живих істот. 

Підсумовуючи сказане, хочемо зазначити, що розробка і про-
ведення квестів, в основі яких лежать актуальні питання охорони 
і збереження природних ресурсів, допомогла працівникам відділу 
отримати неоцінений досвід організації ігрових масових заходів 
екологічного спрямування. Розважальні, інтерактивні форми про-
ведення заходів сприяють залученню нових користувачів та знач-
но спрощують роботу з відвідувачами різних вікових категорій, 
оскільки квест – це гарний спосіб провести вільний час і дієвий 
метод позбутися стресу. Участь у квесті або організація його про-
ведення сприяє розвитку уяви, мислення та навичок соціального 
характеру. Групове проходження локацій дає відчуття командної 
єдності, а різноманітні завдання вимагають задіяти всі резерви 
людини – аналітичне мислення, спостережливість, логіку, кміт-
ливість та власний життєвий досвід. Цей вид розваг – чудовий 
відпочинок для сім’ї та друзів, що принесе не тільки веселий 
настрій, незабутні враження та яскраві емоції, а й надасть мож-
ливість випробувати власні сили та знання у все нових і більш 
складних квестах.
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Формування інформаційно-культурної 
та цифрової компетентності у студентів 
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа» Олександрійського фахового 
коледжу культури і мистецтв

Ніна Піскун,
 викладач вищої категорії 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа» Олександрійського фахового 

коледжу культури і мистецтв

У XXI столітті, в еру інформаційно-комунікативних техноло-
гій, конкурентоспроможним і перспективним є тільки той фахі-
вець, який володіє сучасними технологіями у сфері інформації, 
реклами, паблік рілейшнз, менеджменту. 

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа» 
саме і передбачає знання сучасних інформаційно-документацій-
них процесів і технологій, володіння цифровими компетентностя-
ми, медіа грамотність, оволодіння базовими знаннями з інформа-
ційного менеджменту, аналітико-синтетичної обробки інформації 
і банків даних.

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архів-
на справа» була впроваджена у 2016 році на базі спеціальності 
«Бібліотечна справа» Олександрійського фахового коледжу куль-
тури і мистецтв.

Навчальні заняття проходять у спеціалізованих кабінетах з 
відповідним обладнанням: SMART-дошки, плазмові телевізори, 
комп’ютери з підключенням до Internet, Wi-Fi. 

Кабінет документознавства та інформаційної діяльності ко-
леджу оснащено необхідним технічним та комп’ютерним облад-
нанням; встановлено 7 (сім) стаціонарних комп’ютеризованих 
робочих місць, у тому числі 1 (один) принтер. Системне програм-
не забезпечення включає: операційну систему Microsoft Windows 
2016, що забезпечує підтримку роботи локальної обчислюваль-
ної мережі (ЛОМ), доступ та забезпечення роботи сервера ЛОМ, 
доступ до глобальної інформаційної мережі, офісний пакет до-
датків Microsoft Offi ce 2016. Встановлено також професійне про-
грамне забезпечення – Систему автоматизації бібліотек (САБ) 
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«ІРБІС-32» (програмне забезпечення створене для автоматизації 
бібліотечних процесів і призначене для використання у бібліоте-
ках будь-якого типу).

Для спеціальності розроблені і створені навчально-методич-
ні комплекси з усіх дисциплін. Навчальний процес забезпечений 
необхідним мінімумом підручників і навчальних посібників із за-
гального фонду бібліотеки коледжу.

Викладачі активно впроваджують у навчальний процес нові 
методи, форми і засоби навчання: слайд-лекції, мультимедійні 
технології, методики кооперативного навчання «брейнстормінг», 
«коло висновків»; «діалог Сократа», «займи позицію», «асоціа-
тивний кущ», «вирішуємо проблему разом»; ігрові форми роботи 
«знайди помилку», «аукціон знань», «бій підгруп», «дерево рі-
шень», «пошук інформації», «коло ідей»; вправи «лови помил-
ку», «дружні поради»; ділові ігри.

Педагоги використовують на заняттях сучасні інформаційні 
технології: Instagram, відеоредактор InShot, онлайн-сервіс для 
створення елементів графічного дизайну Canva, сервіс для ве-
дення блогів Blogger (на спеціальності створено блог InfoBiAr), 
безкоштовний конструктор сайтів Wix.com, програму Microsoft 
Publisher для підготовки різноманітних буклетів, листівок, оголо-
шень, візиток, флаєрів тощо, Microsoft PowerPoint для створення 
презентацій, інші сервіси.

Такі заняття сприяють розвиткові творчої активності студент-
ської молоді. 

Карантин спонукав до пошуку креативних форм навчання, 
сприяв самоосвіті та самовдосконаленню. Викладачі циклової 
комісії налагодили освітній процес, використовуючи нові фор-
ми і методи навчання: веб-сторінки й сайти, електронна пош-
та, форуми та блоги, чати, теле- й відеоконференції, віртуальні 
класні кімнати стали звичними інструментами для навчальної 
діяльності. 

У закладі запроваджено змішане навчання (blended learning) 
ЗН, що поєднує традиційну та онлайн-освіту. Змішане навчання 
здійснюється за допомогою розроблених нових навчальних ма-
теріалів – з використанням Web-сайтів, Web-лекцій, Web-книг, 
відео матеріалів та ін. Частина інформації опрацьовується сту-
дентами в аудиторній роботі, частина – самостійно. Крім тіс-
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ного контакту з викладачем, всі учасники навчального процесу 
мають однакову можливість обмінюватися знаннями між собою. 
Змішане навчання здійснюється на платформах Google Classroom 
із використанням відеоінструментів Skype, Zoom, у найбільш по-
пулярних соціальних мережах та месенджерах – Viber, Facebook, 
Skype, Instagram, Telegram. 

Викладачі циклової комісії ведуть активне навчальне спілку-
вання у Viber та Telegram, Skype, WhatsАрр, електронній пошті 
і навіть через звичайний мобільний звʼязок, адже намагаються 
підібрати зручний для кожного студента вид зворотного зв’язку. 

Педагоги постійно підвищують свій науково-методичний 
рівень, вдосконалюють володіння різноманітними освітніми 
платформами: беруть участь у конференціях та вебінарах на 
Всеукраїнській педагогічній платформі «На Урок» з тем: 
– онлайн-сервіси для дистанційної роботи: Google Meet, 

Skype, Zoom;
– TikTok для вчителювання;
– квести у Google Forms та LearningApps.
Викладачі коледжу проходять курси на освітніх платформах 

Prometheus Ukraїner та Всеосвіта: педагогічні інновації та техніки 
для професійного розвитку. Інклюзія; дистанційна освіта: мож-
ливості, структура, засоби та інструменти; Hot Potatoes V 6.0 – 
інструментальна оболонка для створення інтерактивних завдань, 
тестів та кросвордів; вебквест в освітньому процесі: створення та 
застосування; конструктор уроків, схвалений грифом МОН. 

Бібліотека коледжу активно застосовує сучасні інформаційні 
технології: останнім часом використовує QR-технології для по-
силання на різні ресурси: навчальні видання, інтернет-ресурси, 
офіційний сайт коледжу, бібліотечний блог, соціальні мережі.

Студенти спеціальності можуть проявити власні таланти, ре-
алізувати ідеї не тільки під час навчальної діяльності: практич-
но кожний з них є активним учасником різноманітних публічних 
заходів, що проводяться у бібліотеці коледжу – виховних годин, 
засідань клубів «Аріадна», «Час і я». Ось декілька з них: мульти-
медійна гра-подорож «Тридцять років незалежності нашої держа-
ви» (перша лекція 2021/2022 н. р.); участь у вуличній книжковій 
PR-акції «Books Fashion» з нагоди святкування Всеукраїнського 
дня бібліотек; участь у ІV Всеукраїнському інтелектуальному сту-
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дентському батлі «#МОВА: моя, твоя, наша» (учасники одержали 
сертифікати); інформаційний тренінг «Працюй і подорожуй без-
печно», в ході проведення якого студенти пройшли онлайн-квест, 
розроблений Міжнародною організацією з міграції та одержали 
відповідні сертифікати. 

Таким чином, у процесі навчальної діяльності студенти ко-
леджу отримують високу професійну підготовку, оволодівають 
сучасними комп’ютерними технологіями, методикою згортання 
та переробки інформації, навчаються оперувати інформаційни-
ми масивами, створювати бази даних різноманітних за пробле-
матикою інформаційних ресурсів, вивчають типологію, ринок та 
рекламу інформаційних продуктів і послуг, закономірності су-
часного віртуального середовища, його соціологічні параметри, 
специфіку не тільки комп’ютерних, але й соціальних аспектів, 
інтернет-технологій.

Місця майбутнього працевлаштування випускників – в ор-
ганах державної влади, місцевого самоврядування, банківських 
установах, підприємствах, установах і організаціях різного рів-
ня та форм власності в якості: документознавців, бібліотекарів, 
діловодів, архівістів, інспекторів відділу кадрів, адміністраторів 
і менеджерів управлінських підрозділів підприємств, установ та 
організацій, референтів у службах державної адміністрації.

Викладачі впевнені: студенти повинні любити працювати з 
управлінською інформацією й документами, проявляти інтерес 
до аналітичної діяльності. Педагоги коледжу докладають зусиль 
і прагнуть того, щоб молодь розвивала комунікативні уміння, 
логічне мислення та професійні компетенції. Такий підхід забез-
печує формування широкого спектру компетенцій випускників і 
дозволяє їм бути не тільки успішними фахівцями-практиками, а й 
продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

Цифровізація і діджиталізація – не просто новомодні слова. 
Це ті глобальні зміни, що глибоко проникають в усі сфери життя 
і докорінно змінюють цілі галузі.

Список використаних джерел
1. Концепція розвитку педагогічної освіти : наказ МОН України від 

16.07.2018 № 776 [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і нау-
ки України : офіційний веб-портал. – Режим доступу: https://mon.gov.



– 87 –

ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-
osviti.

2. Гуревич Р.С. Формування інформаційної компетентності майбутніх 
учителів засобами мультимедійних технологій. Наукові записки. 
Серія: Педагогіка. 2007. С. 38-41.

Читання – популярний тренд сьогодення:
з досвіду роботи бібліотек області 

Катерина Паталах, 
провідний бібліотекар

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

Спілкування з книгою – ключ до знань і розумового розвитку, 
засіб морального виховання та формування естетичного смаку 
людини.

Читання має достатньо переваг у порівнянні з переглядом 
фільмів та інших теле- чи відеотрансляцій, а саме:

• стимулює розумову діяльність людини, покращує пам’ять 
та підвищує творчий потенціал; може спонукати до ство-
рення нових проєктів та ідей;

• збільшує словниковий запас та межі інтелекту; дозволяє 
людині почуватися більш впевненою через обізнаність у 
різноманітних питаннях;

• розвиває соціальні навички та здатність до емпатії: знайом-
ство на сторінках книг з характерами та вчинками різних 
героїв, проживання їх життя допомагає людині розширити 
власне світосприйняття та краще зрозуміти інших;

• позитивно впливає на мислення: людина більше розмірко-
вує, щоб зрозуміти ідею твору;

• у книгах різних жанрів можна зустріти слова, які не вжива-
ються широко в повсякденному житті, що не тільки розши-
рить словниковий запас, а й підвищить грамотність;

• книга здатна одночасно активізувати мислення та розслаби-
ти, відволікти від проблем.

Отже, читання сприяє підвищенню рівня інтелекту, форму-
ванню власної позиції до життєвих подій і вчинків та впливає на 
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поведінку і діяльність людини. Промоція читання – це процес 
створення популярності книги та автора нерекламними засобами, 
інтегрований в ринковий механізм маркетингу і в кінцевому ре-
зультаті спрямований на формування попиту.

Згідно із статистикою, яка висвітлена в публікації «Нова 
мода. Чому українці не читають книги та як це змінити» елек-
тронного журналу «НВ погляди» (https://nv.ua/ukr/opinion/
chitati-knigi-chomu-ukrajinci-malo-chitayut-ministr-kulturi-novini-
ukrajini-50135211.html), тих, хто читає щодня, лише 8%; 38% опи-
таних читають раз на місяць, 19% – нерегулярні читачі та 35% 
– не читають взагалі. При цьому 53% із тих, що прочитали хоча 
б одну книгу за останній рік, не придбали жодної книжки. Тобто 
більше половини нерегулярних читачів по факту не підтримують 
галузь культури.

За останні роки в Україні спостерігається поступове падіння 
обсягу накладів друкованих видань – із 5000–6000 у 2015-му році 
до 700–800 примірників у 2020-му. Загальний наклад 2019 року 
складав 29,9 млн примірників, а 2020-го – лише 8 млн. Кількість 
найменувань друкованих видань також значно скоротилася: з 
13 651 2019-го року до 8000 2020-го. На такі показники вплинула 
робота в умовах карантинних обмежень.

Міністерство культури та інформаційної політики України роз-
робило Стратегію розвитку читання на 2021–2025 роки «Читання 
як життєва стратегія».

У Стратегії визначено мету, стратегічні цілі та основні завдан-
ня, на виконання яких має бути спрямована реалізація державної 
політики щодо підтримки й розвитку читання. Бібліотеки області 
взяли документ за основу та на виконання стратегічних завдань 
запровадили протягом року цікаві проєкти та заходи.

На сторінці Новоархангельської районної бібліотеки в ме-
режі «Фейсбук» фахівці книгозбірні започаткували рубрику 
#Хвилинкапоезії, у якій розміщували поетичні твори відповідно 
до пори року та настрою. Бібліотекарі поставили собі за мету зна-
йомити користувачів з творчістю маловідомих письменників, по-
етів-земляків. Так, в рамках рубрики користувачі познайомилися 
з творчими доробками Анатолія Загравенка та Антоніни Царук, 
дізналися про життя та творчі успіхи авторів.
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Бібліотечні заклади Новгородківської селищної громади ви-
значають пріоритети своєї діяльності відповідно до змін та по-
треб місцевого населення, надають послуги, враховуючи запити 
сьогодення, намагаються стати справжніми соціально-інформа-
ційними центрами.

Для молодих сімей у Новгородківській публічній бібліотеці 
створено куточок спільного сімейного читання дітей і батьків – 
бібліокафе «Книжкова смакота», де бібліотекарі пропонують чи-
тачам нову форму обміну книжками – буккросинг. Тепер кожен 
відвідувач може принести і залишити або взяти і почитати кни-
ги, розміщені на спеціально облаштованій локації з табличкою 
«Буккросинг».

Бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи мі-
ста Кропивницького мають значні напрацювання з популяризації 
книги та читання. 

Бібліотека-філія № 21 реалізовує аудіопроєкт «Відкрита кни-
га». Подкаст – це прекрасний спосіб популяризації читання та 
реклами бібліотеки, бо про неї може дізнатися велика кількість 
користувачів не тільки в Україні, а й за її межами. У подкасті запо-
чатковано кілька рубрик: «Читання перед сном», «Книги і кіно», 
«Театр перед мікрофоном», «Розмова з письменником». Всього 
вийшло 9 випусків подкасту, де можна прослухати, наприклад, 
інтерв’ю з письменником Романом Зіненком, казки Наталі Забіли, 
Платона Воронька. У рубриці «Кіно і книга» йдеться про екрані-
зацію літературних історій, їх види та обговорюється, чому фана-
ти книг часто незадоволені перенесенням на екран улюбленого 
твору.

Бібліотекарі бібліотеки-філії № 2 використовують інноваційні 
методи в рекламі книг та бібліотеки. Вони реалізовують проєкт 
«Рецепт щастя. Протипоказань немає». У ході реалізації проєкту 
були виготовлені мотиваційні постери, організовано книжкові ви-
ставки, хюге-селфі-зону «Спіймайте Хюгестун» та був виданий 
бібліографічний покажчик «Ковток щастя, або все буде Хюге». 
Для юнацтва проведена «Хюге-вечірка», а для користувачів стар-
шого віку – бібліотечний неформат «У стилі хюге».

Що ж таке «хюге»? Хюге – це настрій затишку та комфорту 
спілкування, атмосфера спокою. Такі заходи проходять у невиму-
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шеній та доброзичливій атмосфері. Кожна інновація сприймаєть-
ся з цікавістю та збільшує попит читачів.

Бібліотеки Олександрівського району реалізували ряд креа-
тивних заходів, наприклад, велопробіг «Єлизаветградка читає». 
Під час заходу учасники зробили чотири зупинки, де представили 
книжково-спортивну інсталяцію «Накачуй мозок – читай!», про-
вели танцювальні флешмоби «Єлизаветградка любить читати!» 
та «Читання єднає», побували в «Книжковій лікарні», завітали до 
«Літературної кав’ярні» на поетичні читання.

Акція «Стоп-кадр із супер-читачем!» зафіксувала найбільш 
активних читачів бібліотеки. Проведені акції «Мобільна бібліо-
тека Лови момент – Читай!» (с. Бірки) та «Віртуальна бібліоте-
ка «Завантаж читання» (с. Єлизаветградка) сприяли залученню 
нових користувачів до бібліотеки та активізації читання в різних 
форматах. Староосотська бібліотека організувала незвичайну ак-
цію – віртуальний букслем «Молоде покоління обирає книгу...», 
присвячену улюбленим книгам молоді.

Михайлівська сільська бібліотека Олександрівського району 
запрошувала відвідувачів завітати до «Бібліотечної гавані», де 
на них чекали цікаві локації: перша з них – бібліобар «Скуштуй 
книгу – отримай побажання». Гості бібліобару могли обрати собі 
книги та авторів для вечірнього читання, витягнувши аркушик з 
даною інформацією з чашечки. Читачі мали змогу ознайомитися 
з вранішнім, обіднім та вечірнім меню. Була можливість завітати 
на «Читання до ранкової кави» (читання свіжої преси з філіжан-
кою кави), взяти участь у бліц-вікторині «На добраніч з книгою» 
та отримати книги підвищеного попиту для вечірнього чаювання 
з книгою. Бібліотекар за барною стійкою подавала гостям книги 
та їх улюблені напої.

Найбільш колоритною бібліотечна кухня була в обідню пере-
рву. Меню «Обід з бібліотекою» пропонувало огляд «Книжкові 
лакомки», галерею сучасних письменників «Читай українське». 
На обід гостям бібліобару подавали бутерброди модних книг 
«Класні книги», книжкові новинки «Бібліовершки», дитячий 
книжковий джем «Витребеньки». Всіх гостей запрошували на де-
густацію «Смачне читання».

Другою локацією був майстер-клас з оригамі, де бібліотекарка 
вчила учасників робити кораблики з побажаннями друзям про-
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читати цікаві книги, які потім стали інсталяцією третьої локації 
«Обери свій корабель». Кожен користувач на облюбованому кора-
блі обирав для читання книги, запропоновані іншими читачами. 
На вітрилах корабля вони залишали слова подяки та освідчення 
улюбленим письменникам, книгам та своєму креативному бібліо-
текареві.

Куточок краси «Косоплетіння» – ще один майстер-клас. Тут 
усім охочим створювали гарні зачіски, які пропонують сучасні 
видання для молоді та інтернет-сайти. У куточку краси працюва-
ли молоді волонтери, які за допомогою бібліотеки та книги набу-
ли перукарських навичок косоплетіння.

Родзинкою заходу був майстер-клас з виготовлення паперових 
квітів «Прикрась красуню». В останній день тижня у бібліотечній 
гавані створили цукерковий корабель побажань від літературних 
героїв «Читай! Не пошкодуєш…».

Бібліотечна гавань діяла протягом тижня напередодні Дня бі-
бліотек.

Новоосотська сільська бібліотека Олександрівського району 
провела акцію «Книжкове літо». Найцікавішим та найпродуктив-
нішим виявився вуличний марафон «Де проживаємо, там і чита-
ємо», під час якого бібліотекарі в літературних альтанках «Мій 
друже, супутнику, книго моя, завжди на дозвіллі де ти – там і я» 
знайомили читачів з книжковою продукцією та послугами бібліо-
тек, читали новинки преси людям літнього віку та казки малечі. 
Щомісяця на кожну найвіддаленішу вулицю у відповідний час 
навідувався бібліотекар. Літературні альтанки розміщувалися на 
вулицях, автобусних зупинках та в інших пристосованих місцях. 
Про це заздалегідь повідомляли жителів громади.

За допомогою даного марафону збільшилась кількість читачів 
бібліотеки, а читання набуло більшої популярності.

Вже кілька років поспіль бібліотеки на майданчиках, у місцях 
відпочинку реалізують літні проєкти просування бібліотеки та 
читання. В рамках загальнорайонного проєкту «News-бібліотека 
«Світ нових можливостей» організовано роботу літнього павіль-
йону «Бібліолавочка і не тільки…» (с. Бірки), читальний зал-
транс формер для дітей та дорослих (с. Родниківка).

Серед цікавих проєктів бібліотек слід зазначити OUTLET-
сквер «Серпень – сезон бібліозадоволень», книжкову акцію 
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«Читай», книжкову алею «Хай буде книга, як значущий хліб», 
літературне кафе просто неба «Читати подано», суботню бібліо-
теку «Проведи вихідний з бібліотекою», книжкове екстрим-шоу 
«Читай – приймай виклик!», «Читай-комп@нія», читальний май-
данчик «Книжкове тяжіння. Читай скрізь і завжди», бібліолока-
цію «Час розваг», арт-шабаш (об’єднані цікаві дійства) «Літо. 
Книга. Позитив», день молодіжного читання «Книжкові прибам-
баси».

КЗ «Бібліотека для дорослих Долинської районної ради» під 
час карантину запровадила книжковий челендж для читачів 
#КарантинЧитаюВдома – селфі з улюбленою книгою.

До Нового року та Різдва районна бібліотека запропонува-
ла користувачам покращити новорічний настрій за допомогою 
відео презентації «Топ-книги», що містила перелік книжок, які 
варто прочитати напередодні новорічних свят.

Останнім часом на сторінках блогу Смолінської бібліотеки 
№ 1 ведеться рубрика «Флешбук», де користувачі можуть ознайо-
митися з книгами та короткими анотаціями до них, переглянути 
найцікавіші сторінки.

Також у бібліотеці є постійна поличка живого обміну книгами. 
Влітку, коли книги виносять на вулицю, імпровізована поличка 
одразу привертає увагу перехожих, деякі з них розповідають про 
свою домашню бібліотеку, хтось цікавиться жіночими романами, 
– головне, що книги нікого не залишають байдужими.

Необхідно зазначити, що на успішну діяльність бібліотек з 
промоції читання негативно впливають наступні фактори: слабка 
матеріально-технічна база бібліотек; відсутність доступу бібліо-
текарів та читачів до мережі «Інтернет»; негативний приклад 
батьків, що не читають, нерозуміння ними важливості формуван-
ня читацьких навичок у дітей та прищеплення їм любові до чи-
тання; недостатня підтримка педагогів (звернення уваги в школі 
тільки на електронні ресурси).

Незважаючи на всі негативні фактори, бібліотекарі активно 
шукають нові, нестандартні форми промоції читання та книг. При 
цьому не забувають і про традиційні форми, які добре себе заре-
комендували.

У популяризації читання є два важливих аспекта: доступ 
до книжок (розвиток видавничої справи, бібліотек, книгарень, 
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ринку) та навичка читання (це частина персонального бренду 
людини).

Кожна бібліотека повинна керуватися в своїй діяльності таким 
правилом: «Ми розуміємо свого читача, а читач розуміє нас».

Пропонуємо перелік різних за формою і змістом практик, що 
можуть бути використані для популяризації читання. Що ж треба 
робити:

• співпрацювати з місцевим телебаченням. Створювати ко-
роткі сюжети, які присвячені певній книзі і мотивуватимуть 
до її читання. Розповідати в них про автора, історію ство-
рення книги, оцінки критиків та відгуки читачів. Коротко 
розкривати зміст;

• записувати коротенькі відеоогляди про літературні новинки 
та виставляти на сайти та блоги;

• співпрацювати з радіо. Створювати короткі репортажі про 
книги (радіореклама);

• запрошувати журналістів на заходи, надсилати до ЗМІ ін-
формаційні матеріали про них, щоб надати можливість 
безпосередньо спостерігати за подіями, які відбуваються у 
бібліотеці;

• створити віртуальну бібліотеку-філію (на основі бібліотеки 
офлайн). Щоденно висвітлювати літературні новинки;

• проводити масові заходи: «Кастинг Книг», «Обери свою 
Х-книгу», «Обери і прочитай». Як приклад, можна створи-
ти буктрейлер або знайти його в інтернеті, розповісти про 
автора, зацікавити сюжетом книги;

• виготовляти рекламні буклети про літературні цікавинки й 
новинки та роздавати їх у місцях скупчення людей;

• організовувати зустрічі з поетами та письменниками. На 
творчих зустрічах користувачі бібліотеки починають ро-
зуміти, що читання – це не тільки корисно, а й весело та 
цікаво;

• співпрацювати з державними та громадськими організація-
ми, благодійними фондами та творчими спілками;

• займатися проєктною діяльністю, адже це сприяє не тільки 
забезпеченню бібліотеки необхідними ресурсами, а й попу-
ляризує саму бібліотеку та її літературний фонд;
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• проводити опитування, якими книгами цікавляться корис-
тувачі, з якими публічними особами хотіли б зустрітися, які 
теми мають бути висвітлені на заходах. Опитування можна 
проводити різними способами: провести бесіди, інтерв’ю з 
користувачами, розмістити анкети в адміністративних закла-
дах ТГ, розмістити опитувальну форму на сайті бібліотеки, 
на сторінці бібліотеки у фейсбуці, у вайбері, телеграмі;

• проводити Дні читання, коли в усіх бібліотеках громади од-
ночасно читають одну й ту саму книгу. Для декламування 
можна запрошувати відомих людей;

• в умовах карантину доцільно переходити на онлайн-захо-
ди: проводити публічні читання, розповідати про рідкісні й 
найстаріші книги фонду бібліотеки.

Впроваджуючи в життя цікаві проєкти, забезпечуючи спілку-
вання людей з книгою, з авторами, залучаючи їх до книгочитання, 
ми створюємо не тільки культ книжки, а й перетворюємо читання 
на життєву потребу, читання-задоволення, читання-комунікацію, 
адже інтелектуальною, духовно багатою та високорозвиненою 
нацією може бути тільки читаюча нація.

Можна впевнено стверджувати, що вищеназвані інтерактивні 
форми роботи піднімають престиж бібліотеки, сприяють ефек-
тивній промоції читання та книг.

У сучасному динамічному середовищі все важче зацікавити 
людей читанням. Світ швидко змінюється, стає більш віртуаль-
но-мультимедійним, тому і техніки промоції читання повинні змі-
нюватися та відповідати сучасним запитам.

Сучасна бібліотека та популяризація правових знань

Анна Русіна, 
головний бібліотекар

відділу обслуговування користувачів
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Необізнаність у способах захисту своїх прав є однією з причин 
порушення прав людини в різних життєвих сферах: соціальній, 
економічній, культурній та інших. За таких умов зростає рівень 
запитів на інформацію правового характеру. Вчасне правове ін-
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формування населення допомагає формуванню демократичної 
правової культури суспільства загалом.

Головним завданням бібліотеки як культурно-освітньої уста-
нови є надання вільного доступу до інформації для всіх членів 
громади.

Для розгляду теми захисту прав і свобод людини працівники 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І Чижевського 
задіяли нетрадиційні форми бібліотечної роботи: вуличні акції, 
зустрічі з фахівцями, ігри, перегляди документальних фільмів 
тощо.

Зокрема у співпраці з представниками Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Управління 
забезпечення прав людини Національної поліції України та 
Головного управління Національної поліції в Кіровоградській об-
ласті (далі – партнери) в кіноклубі Docudays UA відбулися пере-
гляди документального кіно про права людини. Фільми підійма-
ють гострі для суспільства теми: гендерна дискримінація, булінг, 
самосвідомість, екологічні проблеми та інші. Враховуючи досвід 
проведення кінопоказів протягом вже більше п’яти років, можна 
з упевненістю сказати, що така форма подачі інформації є надзви-
чайно результативною.

В рамках відзначення Всеукраїнської акції «16 днів проти на-
сильства» за сприяння партнерів відбулося відкриття мандрівної 
виставки «Річ у тім», присвяченої проблемі домашнього насиль-
ства у будь-якому його прояві. Всі предмети, про які йдеться в 
матеріалах виставки, були задіяні в реальних випадках, пов’яза-
них із домашнім насильством. Спільно з представниками поліції 
бібліотекарі долучилися до акції.

Для учнівської молоді міста спільно з партнерами було прове-
дено правовий урок «Великі права маленької дитини». Основну 
увагу було привернуто до Конвенції ООН про права дитини. В ре-
зультаті правовиховного заходу учасники краще усвідомили свої 
права і обов’язки, дізналися про основи моралі і права.

В час, коли інформаційні технології стрімко розвиваються, все 
більше різноманітних послуг можна отримати онлайн. На сайті 
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського є розділ, присвячений електронному 
урядуванню, за допомогою якого будь-хто може звернутися до ор-
ганів державної влади і місцевого самоврядування для одержання 
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інформації і отримання адміністративних послуг. Цей електрон-
ний ресурс надає можливість подолання цифрової нерівності в 
країні.

Підсумовуючи, можна сказати, що діяльність бібліотеки по 
впровадженню нових форм роботи, залученню фахівців правової 
сфери сприяє підвищенню рівня правової обізнаності населення, 
отриманню громадянами необхідного рівня правових знань, ство-
рює умови для забезпечення молоді, викладачів, науковців та й усіх 
зацікавлених у бібліотечному продукті потрібною інформацією.

Спілкуємося із задоволенням: 
робота мовних клубів у бібліотеці

Лілія Яцкул, 
завідувач відділу

документів іноземними мовами
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Знання іноземних мов – неоціненний скарб, ключ до успіху 
в сучасному глобалізованому світі, де спілкування без бар’єрів 
та обробка величезних обсягів інформації набуває все більшого 
значення, якщо хочеш йти в ногу з часом.

Як говорить англійська приказка, as many languages you know 
as many times you are a man (скільки мов ти знаєш, стільки раз 
ти людина). З таким висловом важко не погодитись, адже знання 
хоча б однієї іноземної мови розширює світогляд, дозволяє пізна-
ти культуру та звичаї іншого народу.

На сьогоднішній день однією з найпопулярніших мов у світі 
є англійська. І постає питання, як впевнено заговорити англій-
ською, вивчити стандартні фрази, навчитися добре сприймати 
сказане на слух? Відповідь одна: потрібно якомога більше спіл-
куватися англійською, і для цього зовсім необов’язково їхати до 
Великої Британії або США. Зануритися в англомовне середови-
ще цілком успішно можна і вдома. Допоможуть цьому англомовні 
клуби Інформаційно-ресурсного центру (ІРЦ) «Вікно в Америку» 
(«Window on America»), які працюють в обласній універсальній 
бібліотеці ім. Д.І. Чижевського – у відділі документів іноземними 
мовами.
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Відділ літератури іноземними мовами – спеціалізований комп-
лексний відділ, який успішно працює понад 35 років і має єдине 
зібрання документів іноземними мовами в Кіровоградській об-
ласті. За ці роки фонд відділу поповнився прекрасними колекці-
ями друкованих та електронних видань 43 мовами світу, в тому 
числі англійською, німецькою, польською та іншими. Вартий ува-
ги фонд енциклопедій та словників, що складає майже 2 тис. при-
мірників видань не тільки популярними, але й рідковживаними 
у Європі мовами – японською, китайською, в’єтнамською, хінді.

Упродовж вже 17 років відділ документів іноземними мова-
ми активно працює в проєкті Посольства США в Україні «Вікно 
в Америку», місія якого – сприяти взаєморозумінню між США і 
Україною. Регулярні виступи американських фахівців, працівни-
ків Посольства США в Україні, науковців програми «Фулбрайт», 
добровольців Корпусу Миру та інших американських громадян 
сприяють покращенню взаємовідносин між американським та 
українським народами. Через центри «Вікно в Америку» розпов-
сюджуються матеріали про США, зокрема, публікації Бюро міжна-
родних інформаційних програм Державного Департаменту США.

Відділ тісно співпрацює з волонтерами Корпусу Миру США. 
Завдяки партнерським відносинам з волонтерами Корпусу миру 
в Кропивницькому Філіпом Роффманом, Робертом Поллардом, 
Жасмін Лафрадес, Адамом Нікотера, Майклом Рені та іншими, ми 
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 англій-
ської мови для початківців), Reading Club (Літературний клуб), 
English on Weekend (Англійська вихідного дня) та інші. Така 
робота наших волонтерів має неабияку популярність у громаді. 
Основною метою клубів є вдосконалення навичок користування 
англійською мовою та зближення культурних взаємин між амери-
канцями та українцями.

Клубна робота відділу розпочалася у 2000 році з жіночого роз-
мовного клубу, який працював один раз на тиждень. Неможливо 
перерахувати, скільки було проведено англомовних клубів та яку 
аудиторію охоплено. 
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Змінюються волонтери, графік роботи клубів, їх формат та 
спрямування, але не зникає бажання вивчати англійську мову. 
Нові часи готують нам нові виклики, але робота клубів не при-
пиняється. Так, у зв’язку з введенням карантину в 2020 році та 
від’їздом волонтерів, англомовні клуби перейшли в онлайн-фор-
мат, що дало можливість залучити ще більшу аудиторію.

Сьогодні з центром співпрацює громадянин США Вільям 
Томсон, що проживає в Кропивницькому. Біл, як ми його всі 
називаємо, разом з працівниками відділу проводить розмовні 
англомовні клуби в бібліотеці (щовівторка та щочетверга), кі-
ноклуб щосереди та продовжує раніше започатковані розмовні 
онлайн-клуби, які користуються все більшою популярністю.

Користувачі бібліотеки дуже полюбляють відвідувати розмов-
ні клуби відділу, адже вони пізнавальні і охоплюють різноманітні 
теми від історії США до використання літературних прийомів, 
від американських музичних інструментів до вивчення ідіоматич-
них виразів.

А кіноклуби центру – захоплюючі та пізнавальні інтерактивні 
заняття, в рамках роботи яких ми пропонуємо до перегляду філь-
ми різних жанрів (драми, бойовики, комедії), а після перегляду 
глядачі діляться враженнями від фільмів, обговорюють цікаві мо-
менти, розбирають корисні слова, вирази, граматичну структуру 
речень.

Функціонування англомовних клубів саме в бібліотеці дає на-
шим користувачам безліч переваг, а саме:

 – регулярні заняття не займають у учасників клубу, читачів 
бібліотеки, багато часу, адже на них не задають домашніх 
завдань, а онлайн-заняття роблять клуби ще зручнішими;

 – відсутні оцінки: працюємо та спілкуємося не для того, щоб 
їх отримати, а заради власної мотивації;

 – словниковий запас розшириться, адже кожного разу буде 
запропоновано нову тему для обговорення.

 – гарний настрій, знайомство з новими друзями;
 – і найголовніше – можливість зламати мовний бар’єр, який 
так заважає навчатися іншомовному говорінню.
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IV. Соціологічні дослідження 

Обізнаність населення Кіровоградської області 
з гендерної культури: результати соціологічного 

дослідження
Марія Охріменко,

головний бібліотекар 
науково-методичного відділу 

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Анна Русіна, 
головний бібліотекар 

відділу обслуговування користувачів
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Питання дотримання ґендерної рівності особливо актуальне в 
контексті децентралізації. В ході реформи територіальні грома-
ди отримали більш широкі повноваження і вже самі визначають 
напрямки свого економічного та соціального розвитку, надають 
послуги, вивчають та реагують на потреби мешканців – жінок та 
чоловіків різних соціальних груп.

З метою вивчення рівня обізнаності населення Кіровоградської 
області з гендерної культури обласна універсальна наукова бібліо-
тека ім. Д.І. Чижевського провела соціологічне дослідження за 
темою «Обізнаність населення Кіровоградської області з гендер-
ної культури».

Соціологічне дослідження щодо вивчення рівня обізнаності 
населення Кіровоградської області з гендерної культури прово-
дилося з метою визначення шляхів підвищення обізнаності меш-
канців регіону з цього питання, а також аналізу впровадження 
бібліотеками області різнопланових заходів, спрямованих на під-
вищення культури населення з гендерних питань.

Об’єктом дослідження було визначено жителів регіону – ко-
ристувачів бібліотек.

Базами дослідження стали публічні бібліотеки області.
Під час дослідження було застосовано методи: анкетування та 

аналізу статистичної інформації.
У дослідженні взяли участь 389 публічних бібліотек області, що 

дорівнює 69% від загальної кількості бібліотек (565), в тому числі 
41 бібліотека ОТГ – 62% від загальної кількості бібліотек ОТГ.
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Що стосується респондентів – це користувачі бібліотек. 
Всього в дослідженні взяли участь 4052 користувача бібліотек 
різних вікових категорій та різного соціального статусу, що до-
рівнює 1,2% від загальної кількості користувачів (351704 особи); 
з них 64,4% жінок (2609 осіб) та 35,6% чоловіків (1443 особи) 
віком від 18 до 75 років. За віковою ознакою: 18-29 років – 19,7% 
(800 осіб), 30-44 роки – 33,1% (1342 особи), 45-60 років – 36,3% 
(1472 особи), 61-75 років – 10,8% (440 осіб).

Діаграма 1

Як бачимо із дослідження, найбільш активними виявились 
респонденти вікової категорії 45-60 років, найменш активними – 
18-29 років.

За освітою переважають респонденти з середньою спеціаль-
ною освітою – 44,3% (1797 осіб), майже порівну користувачів 
з вищою – 27,4% (1111осіб) та незакінченою вищою освітою – 
24,3% (985 осіб), зовсім незначний відсоток респондентів без фа-
хової освіти – 3,9% (159 осіб).

Анкета складалась з 10 запитань, які дали можливість визна-
чити обізнаність населення області з гендерної культури.

Так, на запитання «Чи знайоме Вам поняття “гендер”?» пере-
важна більшість респондентів – 92% (3735 осіб) дали стверджу-
вальну відповідь, але поряд з цим 8% (317 осіб) зазначили, що не 
знайомі з цим поняттям.

Що стосується питання гендерної рівності, то відповіді рес-
пондентів розподілилися таким чином: правильну відповідь дали 
46,5% (1881особа) респондентів; 44,5% (1804 особи) опитаних під 
гендерною рівністю розуміють лише рівні права чоловіків і жінок; 
7% (287 осіб) вважають, що це рівні права усіх жінок, а 2% (80 осіб) 
взагалі вважають, що немає жодної правильної відповіді. Такі ре-
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зультати свідчать: респонденти недостатньо розуміють поняття 
«гендерна рівність»; тема потребує більш досконального вивчення. 

У процесі анкетування важливо було виявити знання респон-
дентів про Конституцію України. Як виявилось із дослідження, 
переважна більшість опитаних – 91,7% (3718 осіб) знають, що в 
Конституції закріплені права чоловіків і жінок в усіх сферах жит-
тя. У той же час слід зазначити, що 8,3% (334 особи) респонден-
тів відповіли, що ці права не закріплені в Конституції України. 
Це досить значний відсоток опитаних, недостатньо обізнаних з 
даного питання.

Діаграма 2

На запитання щодо гендерної рівності 76% (3074 особи) рес-
пондентів відповіли, що перш за все це стосується захисту прав 
людини, і це правильна відповідь; 10,5% опитаних вважають, що 
питання гендерної рівності стосується збереження традиційної 
сім’ї; 7% респондентів асоціюють гендерну рівність зі статтю 
людини; 7,2% опитаних не змогли визначитись з даного питання.

Діаграма 3

Можна зробити висновок, що майже третина опитаних не має 
чіткого уявлення про те, які конкретно питання стосуються ген-
дерної рівності.
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Невід’ємною частиною гендерних досліджень є дослідження 
«гендерної дискримінації», тобто дискримінації за ознакою статі. 
Хоча рівність чоловіків і жінок закріплена в Україні законодавчо, 
проте гендерна нерівність є.

В Україні з дискримінацією за ознакою статі стикається кожен 
десятий, причому з жінками це відбувається частіше, ніж з чоло-
віками.

Відповідно до результатів дослідження 37,3% (1510 осіб) рес-
пондентів відповіли, що дискримінація в Україні існує і є сер-
йозною проблемою. Досить високий відсоток опитаних – 44,1% 
(1788 осіб) відзначили, що трапляються поодинокі випадки, в 
основному при працевлаштуванні на роботу жінок, в той же 
час 18,6% (754 особи) вважають, що гендерної дискримінації в 
Україні не існує.

Діаграма 4

Слід зазначити, що результати дослідження є досить показови-
ми. Вони підтверджують, що в Україні гендерна проблематика є 
актуальною, зокрема, зважаючи на випадки дискримінації.

Анкетування показало, що забезпечення рівних можливостей 
для чоловіків і жінок має важливе значення для респондентів: пе-
реважна більшість – 68,1% (2759 осіб) опитаних відповіли, що 
для них це дуже важливо, значна частина респондентів – 22,6% 
(915 осіб) вважають, що це не надто важливо, а 9,3% (378 осіб) 
взагалі вважають це питання абсолютно не важливим.
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Діаграма 5

Доволі поширеною є думка, що жінки в Україні мають рівні 
можливості з чоловіками, було б бажання і здібності їх втілити, 
– тому для 9,3% респондентів це питання абсолютно не важливе. 

Питання «Чи існує проблема нерівності жінок і чоловіків 
у працевлаштуванні?» показало, що 2135 осіб – 52,7% респон-
дентів соціологічного дослідження знають про дану проблему, 
1004 респонденти (24,8%) не знають такої проблеми, 917 учас-
никам (22,6%) відомі лише поодинокі випадки нерівності жінок і 
чоловіків під час працевлаштування.

Діаграма 6

Результати дослідження підтверджують гендерні тренди, за 
якими жінки відчувають та усвідомлюють свою більшу вразли-
вість у професії, якщо порівнювати із чоловіками, тому 52,7% рес-
пондентів відповіли «так». 

Є поодинокі випадки, коли опитувані стикалися з традицій-
ними стереотипами щодо кар’єрного росту жінок. При праце-
влаштуванні у жінок менше шансів, ніж у чоловіків, отримати 
вакантну посаду. До того ж нерідко роботодавець зазначає, що 
конкурс оголошується виключно для чоловіків. В цілому, рівень 
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заробітної плати жінок складає 2/3 від рівня зарплати чоловіків. 
Гендерна нерівність в оплаті праці є прямим порушенням прин-
ципу рівної оплати за рівну працю. Майже в усіх галузях народ-
ного господарства жінки займають низькооплачувані посади. Всі 
ці роки на ринку праці простежується ще одна закономірність: 
чоловіки витісняють жінок з перспективних та добре оплачува-
них посад.

3029 (74,7%) учасників опитування вважають, що в їхньому 
місті, районі, селі, трудовому колективі створено всі умови для 
активної участі жінок в управлінській діяльності. Протилежної 
думки дотримуються 1025 (25,3%) опитаних.

Діаграма 7

2023 респонденти (49,9%) вважають проблему гендерної дис-
кримінації на селі надзвичайно важливою, 964 особи (23,85%) не 
вважають дану проблему важливою, 1070 осіб (26,4%) не змогли 
визначитися.

Діаграма 8

«Проблема розподілу обов’язків у сім’ї на «чоловічі» та «жі-
ночі» є актуальною для України» – вважають 2840 (70%) опиту-
ваних, «проблема не важлива» – зазначили 1212 (30%) респон-
дентів.
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Діаграма 9

Сімейний статус жінки, як і раніше, визначається статусом до-
машньої господарки та виховательки дітей. Новизна сьогодні в 
тому, що жінки входять у сферу ділової активності швидше і з 
більшим бажанням, ніж чоловіки у сферу домашнього господар-
ства. Значна частина опитаних вважають, що в більшості сфер 
життя чоловіки та жінки мають рівні права та можливості. Отже, 
досягнення гендерної рівності в українській спільноті, що озна-
чає рівноправну участь чоловіків та жінок у всіх сферах життя, є 
важливим напрямком демократичного розвитку України.

Опитування показало, що на фоні загальної соціальної транс-
формації жінки стали частіше брати під сумнів традиційний роз-
поділ ролей у сім’ї і домагатися нового гендерного устрою, за-
снованого на рівних можливостях у роботі і громадському житті, 
адже для повної гармонії у розподілі обов’язків необхідне розу-
міння та бажання чоловіків та жінок.

За результатами дослідження можна зробити висновки:
 – з поняттям «гендер» більшість опитаних знайомі, але рі-
вень інтеграції гендерної перспективи серед населення за-
лишається низьким;

 – респонденти розуміють, що гендерна рівність забезпечує 
рівні права чоловіків і жінок, знають, що ці права закріпле-
ні у Конституції, вважають, що гендерна дискримінація не 
є важливою проблемою, є лише поодинокі випадки;

 – для реалізації жінок в управлінській діяльності створені 
всі умови і в районі, і в селі, і в трудовому колективі, але 
суспільної уваги до законодавчих змін, спрямованих на за-
безпечення паритетного співвідношення жінок і чоловіків 
у представницьких органах управління місцевого рівня, не-
достатньо;
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 – є проблеми нерівності у працевлаштуванні чоловіків і жі-
нок: дискримінаційне ставлення роботодавців до праце-
влаштування жінок, визначення розміру зарплати, їх кар’єр-
ного зростання; прихована дискримінація занятості жінок 
в певних професіях, що знижує їх конкурентоздатність на 
ринку праці; в сільській місцевості недостатньо уваги при-
діляється гендерній рівності;

 – правова обізнаність громадян щодо проявів гендерної дис-
кримінації в різних сферах життя недостатня, оцінка жінка-
ми власних професійних громадських і лідерських якостей 
занижена;

 – існує проблема з розподілом чоловічих і жіночих обов’яз-
ків у родинах.

Для підвищення гендерної культури та удосконалення діяль-
ності бібліотек у цьому напрямку рекомендуємо:

 – співпрацювати з жіночими та іншими громадськими орга-
нізаціями, використовувати інформацію щодо моніторингу 
стану дотримання рівності жінок і чоловіків, яка надходить 
від громадських організацій для поширення інформації з 
гендерного питання; брати участь у заходах, спрямованих 
на формування гендерної культури населення;

 – активізувати цілеспрямовану діяльність бібліотек з гендер-
ної освіти, формування гендерної толерантності й подо-
лання гендерних стереотипів. Під час заходів висвітлювати 
основні аспекти гендерних проблем, а саме: законодавство 
у сфері гендеру – історичний аспект проблеми; гендерну 
політику в Україні; гендерні ролі та стереотипи; фемінізм 
як попередник гендеру; історію жіночих рухів; нерівність 
чоловіків і жінок на ринку праці; проблеми гендерного на-
сильства та дискримінації; гендерні відносини в родині; 
культуру гендеру; гендерні проблеми регіону тощо;

 – облаштовувати в бібліотеках гендерно орієнтований візу-
альний простір: книжкові виставки, інформаційні експози-
ції на кшталт «Гендер у сім’ї, роботі, політиці», «Гендерна 
рівність – європейський вимір», «Гендерна рівність у цен-
трі реформ», «Гендерна рівність – ознака цивілізованої дер-
жави», «Гендерна рівність – рівні права і рівні можливості 
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для жінок і чоловіків», «Чому не варто боятися фемініз-
му?», «Жінки, що змінили чоловічий світ»;

 – впроваджувати інтерактивні методики обговорення гендер-
них проблем – відкрите обговорення, картки відгуків, голо-
сування, навчальне партнерство, активні дебати;

 – створювати сучасні інформаційні ресурси з гендерної те-
матики: формувати та регулярно поповнювати бібліотечні 
фонди літературою відповідного спрямування, електронні 
бази – матеріалами з актуальних проблем;

 – з метою активізації впровадження й удосконалення методик 
гендерної освіти в бібліотеках, подолання гендерних стерео-
типів провести заходи з підвищення фахового рівня бібліо-
течних працівників: тренінгові семінари «Бібліотеки – цен-
три гендерної просвіти», «Гендерна толерантність як чинник 
успішної роботи з читачами», креативну лабораторію досві-
ду «Про подолання гендерних стереотипів в бібліотеці».

Стан методичної служби в бібліотеках області: 
проблеми та перспективи: 

результати соціологічного дослідження

Марія Охріменко,
головний бібліотекар

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

В умовах децентралізації, реформування бібліотечної галузі, 
реалізації Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 
2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого роз-
витку України», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 23 березня 2019 року № 219-р, зростає роль і значен-
ня методичних служб бібліотек різних рівнів.

Сенс методичної роботи на сучасному етапі полягає у чіткому, 
своєчасному розповсюдженні актуальної інформації про бібліо-
течну справу та діяльність бібліотек.

Завдання, які ставлять перед собою методисти – допомогти бі-
бліотекам бути потрібними громаді, працювати на випередження, 
завоювати авторитет її мешканців.



– 108 –

Методичні служби мають навчитися керувати інноваційними 
змінами, які сьогодні відбуваються дуже швидко в усіх сферах 
суспільного життя, що спонукає бібліотеки до своєчасного реа-
гування. 

Актуальними формами роботи методичної служби є методич-
ний моніторинг та консультативно-методична допомога публіч-
ним бібліотекам області.

Здійснюючи одну з головних функцій методичного впливу – 
аналітичну, яка ведеться для оцінки результативності роботи, фа-
хівці бібліотек не тільки отримують позитивний досвід, а і визна-
чають нагальні проблеми та шукають шляхи їх вирішення.

Одним із важливих напрямків роботи методичної служби є ді-
агностика стану бібліотечної справи та визначення рівня адапта-
ції бібліотек в умовах територіальних громад.

Ці питання окремо не вивчалися, тому виникла необхідність 
вивчення стану методичної служби бібліотек області шляхом про-
ведення соціологічного дослідження за темою «Стан методичної 
служби в бібліотеках області: проблеми та перспективи».

Мета дослідження: вивчення стану діяльності методичних 
служб області, виявлення проблем, які заважають методистам 
ефективно працювати, вивчення рівня їх адаптації до сучасних 
умов, кадрового потенціалу та визначення перспектив подальшо-
го розвитку в контексті сьогодення.

Завдання дослідження:
 – проаналізувати склад працівників, які відповідають за ме-
тодичну роботу;

 – визначити основні (на думку методистів) пріоритети в ме-
тодичній роботі за ступенем значущості;

 – виявити ефективні та інноваційні форми підвищення ква-
ліфікації бібліотечних працівників, які використовуються у 
бібліотеках області;

 – виявити проблеми, які заважають методистам ефективно 
виконувати свої основні функції;

 – з’ясувати потребу в поповненні професійних знань мето-
дистів;

 – визначити перспективи подальшого розвитку методичної 
служби в області.
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Результатом дослідження стане узагальнення одержаних ма-
теріалів і розробка на їх основі висновків та рекомендацій щодо 
трансформації методичних служб в умовах реформування.

Бази дослідження: бібліотеки територіальних громад області.
Дослідження проводилося у 3 етапи: I етап – розробка програ-

ми та методики дослідження; II етап – збирання матеріалів до-
слідження; III етап – обробка та узагальнення отриманих даних, 
розробка висновків та рекомендацій.

Для отримання необхідних даних застосовувався метод анке-
тування.

У дослідженні взяли участь працівники бібліотек 42-х терито-
ріальних громад із 49, що дорівнює 84% від загальної кількості. 
З них 21 (52%) респондент займає посаду методиста, на інших 
покладені функції з виконання методичної роботи. Не брали уча-
сті в дослідженні з різних причин бібліотекарі 7 територіаль-
них громад: Великоандрусівської, Злинської, Первозванівської, 
Перегонівської, Піщанобрідської, Приютівської та Рівненської.

Переважна більшість працівників методичних служб – 43% – 
віком від 50 до 60 років; 35% – від 40 до 50 років; 10%, – понад 
60 років; лише 6% – від 30 до 40 років; 8% – від 20 до 30 років. 
Досвід роботи на посаді методиста до 10 років мають 43% рес-
пондентів, від 10 до 20 років – 21%, від 20 до 30 років – 11%, по-
над 30 років – 27% (в основному, це респонденти, які працюють 
на посаді методиста).

У ході дослідження було виявлено, що значна кількість праців-
ників методичних служб – особи передпенсійного віку, половина 
респондентів має стаж роботи більше10 років. Відсоток оновлен-
ня кадрів досить низький.

За освітою показники такі: переважна кількість працівників 
методичних служб мають спеціальну фахову освіту, зокрема, ба-
зову вищу – 48%, вищу фахову – 43%, вищу не фахову – 16%, і 
лише 3% працівників – без освіти.

Ефективність роботи методиста багато в чому залежить від 
вірного визначення пріоритетних напрямків роботи. Тому важли-
во було знати, як визначать респонденти пріоритети за ступенем 
значущості.

Відповіді виглядають таким чином: 
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 – на першому місці – оперативна консультативна допомога з 
різних питань роботи, 

 – на другому – організація планування і звітності, 
 – на третьому – організація і проведення заходів з підвищен-
ня фахового рівня працівників, 

 – на четвертому – виявлення та поширення інноваційного 
досвіду діяльності окремих бібліотек області, 

 – на п’ятому – аналіз статистичної інформації та підготовка 
узагальнюючих матеріалів, 

 – на шостому – модернізація традиційних форм обслугову-
вання, 

 – на сьомому – експертна оцінка роботи бібліотеки, 
 – на восьмому – проєктна діяльність, 
 – на дев’ятому – складання та оформлення методичних по-
сібників.

Сьогодні відчутно зростають вимоги до бібліотекарів, особ-
ливо до методистів, тому методичним службам регіону потріб-
но більше працювати над формуванням позитивного іміджу. Це 
сприятиме і кар’єрному росту методичних фахівців.

При опитуванні респондентам було запропоновано визначити 
за ступенем значущості складові іміджу методиста.

За результатами опитування було визначено найбільш ефек-
тивні складові іміджу методиста. Відповіді розподілились таким 
чином: на першому місці – професіоналізм, на другому – креатив-
ність, на третьому –комунікативні навички, на четвертому – орга-
нізаторські здібності, на п’ятому – ініціативність, на шостому  – 
культура спілкування.

Аналіз опитування дав можливість зробити висновок, що ме-
тодисти – творчі працівники, з високим рівнем професіоналізму, 
креативністю, мають організаторські здібності, вміють тактовно 
здійснювати комунікацію з колегами.

Дослідження ставило за мету визначити, де і як висвітлю-
ється робота бібліотек. Матеріали дослідження показали, що 
81% респондентів висвітлюють свою роботу в соціальній ме-
режі «Фейсбук». Наприклад, КЗ «Центральна бібліотека» 
Олександрівської селищної ради Кропивницького району ство-
рила групу у фейсбуці «Методична служба професійного іміджу 
Олександрівщини». Значно менше бібліотечних закладів розмі-
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щують інформацію в інстаграмі – 17%; 7% бібліотек (серед них 
Онуфріївська селищна, Олександрійська міська, Кропивницька 
міська) висвітлюють методичну діяльність на ютуб-каналі. Крім 
цього, інформація розміщується на власних вебсайтах та блогах 
бібліотек, у ЗМІ. Проте варто зазначити, що жодна бібліотека не 
має окремого блогу методиста.

Сьогодні бібліотека у громаді – основний осередок спільноти, 
інформаційний центр та місце проведення дозвілля. Тому нині 
навряд чи хтось стане заперечувати необхідність створення при-
вабливого іміджу бібліотеки, який допоможе залучити користува-
чів, сприятиме надходженню інвестицій.

Методисти пропонують покращувати імідж бібліотеки різни-
ми шляхами, серед запропонованих такі: створити гарний сучас-
ний бібліотечний простір – реальний і віртуальний; спрямовувати 
громаду до проєктної діяльності, оновлювати бібліотечний фонд, 
мати свій фірмовий стиль, надавати якісні бібліотечні послуги, 
в тому числі за допомогою сучасних інформаційних ресурсів, 
постійно підвищувати фаховий рівень, використовувати нові, 
більш креативні форми роботи, маркетингові комунікації, актив-
но рекламувати бібліотеку, налагоджувати партнерські зв’язки з 
громадкістю, благодійними фондами, ЗМІ, розширювати спектр 
послуг.

В умовах реформування бібліотек важливо знати, чи адаптува-
лись методисти до змін, чи сприйняли їх, як нові можливості для 
розвитку бібліотек.

Як показало дослідження, тільки 54% респондентів відпові-
ли ствердно, решта визначились відповідно: 10% – частково; по 
6% – не зовсім; за можливості; ще потрібен час; в процесі адап-
тації; 3% – адаптуємось поступово, тільки розпочинаємо; 2% – є 
надія на нормальний розвиток.

Таким чином, на сьогодні майже половина бібліотек (46%) ще 
знаходяться на стадії адаптації до нових умов і не готові до змін. 
В основному, це методисти новостворених громад, які наразі 
більше спрямовані на традиційні бібліотечні процеси, що заважає 
їм сприймати інновації.

Нові вимоги часу потребують від методистів постійно попов-
нювати професійні знання. Проведене дослідження дало можли-
вість виявити, що потребу у поповненні фахових знань відчува-
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ють 98% опитаних. Згідно з результатами дослідження, найбільше 
бракує знань методистам з питань роботи бібліотек в умовах змін, 
запровадження інноваційних форм роботи, проєктної діяльності, 
цифровізації, комп’ютерної грамотності, УДК, креативних форм 
бібліотечної роботи, ведення професійних блогів. 12% респонден-
тів – представників новостворених громад, де немає методистів 
(Аджамської та Дмитрівської сільської, Побузької, Онуфріївської, 
Добровеличківської селищної) відповіли, що потребують допо-
моги у поповненні знань з основних напрямків роботи бібліотек. 

Однією з основних функцій методичних служб респонденти 
вважають підвищення кваліфікації бібліотечних працівників різ-
них ланок.

У ході дослідження було з’ясовано, яким чином методисти під-
вищують фаховий рівень. Переважна більшість опитаних (52%) 
надають перевагу традиційним формам підвищення кваліфіка-
ції – семінарам, практикумам, тренінгам (41%), майстер-класам, 
круглим столам (11%), методичним дням та школам професійної 
майстерності (6%), професійним виданням та оглядам фахових 
видань (72%). Користуються популярністю поради методичних 
центрів обласних бібліотек (69%).

Цікаві інноваційні форми роботи запроваджують бібліоте-
ки міст Олександрії та Кропивницького, а саме: методичний ін-
форм-реліз, креатив-лабораторія, консультації для комп’ютерної 
адаптації, тренінги з командотворення, семінар «Бібліотечний ре-
брендинг», лабораторія «Візуальна айдентика: створюємо фірмо-
вий стиль», інсталаб «Бібліотека в Інстаграмі», онлайн воркшоп 
«Медіаграмотність у бібліотеці».

Впровадження нових технологій дало можливість підвищува-
ти фахову кваліфікацію через інтерактивні форми навчання: вебі-
нари (32%), бібліотечні сайти (44%), професійні блоги та соціаль-
ні мережі (28%).

Пандемія 2020-2021 рр. спонукала до активізації таких форм 
роботи.

Для ефективної роботи методичної служби необхідні відпо-
відні умови. Проведене дослідження дало можливість з’ясувати, 
які чинники заважають методистам плідно працювати. Як вияви-
лось, таких чинників досить багато, серед них: слабка матеріаль-
но-технічна база, недостатнє фінансування на комплектування – 
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28%, відсутність якісного інтернету, в тому числі і на селі – 24%, 
застаріла комп’ютерна техніка – 20%, нестача кваліфікованих 
кадрів, в тому числі методистів – 19%, карантинні обмеження – 
14%, недосконала нормативно-правова база – 13%, велике наван-
таження – 11%, недостатність досвіду – 10%, неповний робочий 
день сільських бібліотекарів – 10%, відсутність транспорту, що не 
дає можливості виїхати до сільських бібліотек – 9%, не вистачає 
часу – 6%; 5% респондентів відповіли, що їм нічого не заважає. 

Методична діяльність бібліотек завжди потребує вдоскона-
лення, тому респондентам було поставлене питання, що б вони 
хотіли змінити в діяльності методичної служби. В ході анкетуван-
ня було з’ясовано, що методисти хотіли б: активізувати проєктну 
діяльність; створити в соціальних мережах окрему сторінку для 
бібліотечних фахівців з розробками та рекомендаціями; удоско-
налити статистичну звітність; залучати до методичної діяльності 
працівників інших структурних підрозділів; налагодити систе-
му матеріального заохочення; розробити нову модель розвитку 
бібліо тек; відновити посаду методиста там, де її було скорочено; 
поновити бібліотечні стандарти; використовувати інноваційні 
підходи в діяльності закладу; організовувати безперервне профе-
сійне навчання бібліотечних фахівців.

Для покращення методичних служб в бібліотеках необхідно 
звернути увагу на:

 – використання при проведенні заходів з підвищення ква-
ліфікації інноваційних форм роботи: ділових та рольових 
ігор, онлайн-тренінгів, веб-тренінгів, вебінарів, професій-
них конкурсів, психологічних тренінгів;

 – поповнювання професійних знань шляхом участі в облас-
них семінарах, вебінарах, практикумах, а також через обмін 
досвідом з іншими бібліотеками;

 – надання працівникам бібліотек інформації (в т.ч. випере-
джувального характеру) на основі систематичного аналізу 
та моніторингу про новації, упроваджені в практику, нові 
видання щодо професійної діяльності; 

 – оновлення вебсайтів бібліотек методичними матеріалами;
 – забезпечення реклами методичної діяльності бібліотек у 
соціальних мережах;

 – створення окремих блогів методиста для фахівців області;
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 – участь у програмах на отримання грантів від благодійних 
та спонсорських організацій, що сприятиме переоснащен-
ню бібліотек, зміцненню матеріально-технічної бази.

Вивчення обізнаності населення Кіровоградської 
області щодо особистості Василя Олександровича 

Сухомлинського та його спадщини:
результати соціологічного дослідження

Марія Охріменко,
головний бібліотекар

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

Наш земляк Василь Олександрович Сухомлинський – видат-
ний український педагог, його творчість – унікальне явище в 
українській і світовій педагогіці.

Сухомлинський був не лише вченим-практиком, що реалізову-
вав власні освітні нововведення, але і науковцем-теоретиком, що 
розробляв засади теоретичної педагогіки.

Його науковий і педагогічний спадок складається з 48 книг, 
500 статей, 1500 казок і оповідань для дітей. Праці педагога вида-
но 59 мовами загальним накладом 15 млн примірників.

Педагогічні роботи Василя Сухомлинського різнопланові, ба-
гатоаспектні, його ідеї і сьогодні сприймаються не як догми, а як 
поради, поштовх до дій.

Творчі досягнення видатного педагога увійшли до скарбниці 
світової педагогіки, його надбання використовуються в системах 
освіти різних країн. Без творів Сухомлинського складно уяви-
ти сучасну гуманну педагогіку, ідеї якої закладені у Концепцію 
Нової української школи.

28 вересня 2021 року відзначалася 103-тя річниця від дня на-
родження видатного педагога. З метою вивчення обізнаності на-
селення Кіровоградської області щодо особистості та спадщини 
В.О. Сухомлинського фахівцями науково-методичного відділу 
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського було проведено соціологічне дослі-
дження за даною темою.
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Мета дослідження: вивчення стану обізнаності населення 
Кіровоградської області щодо особистості В. Сухомлинського.

Дослідження проводилося на базі бібліотек територіальних 
громад області.

Для отримання необхідних даних застосовувався метод анке-
тування.

Анкета складалася з 5-ти запитань, що стосуються особисто-
сті та педагогічного спадку В.О. Сухомлинського.

У дослідженні взяла участь 361 бібліотека, що складає 64% 
від загальної кількості з 566 закладів (станом на 01 січня 2021 р.) 
37 територіальних громад Кіровоградської області (75% від за-
гальної кількості (49) та 3379 користувачів (1,4% від загальної 
кількості).

Серед них за статтю: чоловіків – 31,75% (1073 особи), жінок – 
68,2% (1898 осіб); 

 – за освітою: середньою – 33% (1080 осіб), середньою спеці-
альною – 52% (1621 особа), вищою – 18% (598 осіб);

 – за віком: 20-30 років – 24,3% (820 осіб), 31-40 років – 41,9% 
(1417 осіб), 41-50 років – 22,5% (760 осіб), 51-60 років – 
10,9% (370 осіб), понад 60 років – 0,4% (12 осіб).

Згідно з дослідженням на запитання «Хто такий Василь 
Сухомлинський?» переважна більшість респондентів – 96,2% 
(3182 особи) дали правильну відповідь – педагог. Поряд з цим 
2,2% (73 особи) опитаних відповіли – художник, а 1,6% (54 осо-
би) – музикант. Це свідчить про те, що не всі респонденти обізна-
ні з особистістю В. Сухомлинського.

Місце народження педагога (село Василівка) правильно вка-
зали тільки 60,5% опитаних (2027 осіб), третина респонден-
тів – 31,5% (1064 особи) відповіли, що народився він у селищі 
Павлиш (мабуть тому, що це місце пов’язане з трудовою діяль-
ністю педагога), 8% (204 особи) як місто народження назвали 
селище Онуфріївка. Анкетування дало можливість виявити, що 
значна частина опитаних недостатньо знає про життєвий шлях 
В. Сухомлинського.

У ході дослідження виявлено, що респонденти дізнавалися 
про Василя Сухомлинського з різних джерел: найбільше – у бі-
бліотеках 50,7% (1714 осіб); учбових закладах, школах – 39,1% 
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(1323 особи); з інтернету – 8,6% (342 особи); інші відповіді (теле-
бачення, радіопередачі) – 1,6% (52 особи).

Заходи, присвячені життю і творчості нашого земляка, відві-
дувала переважна частина респондентів – 64,2% (2162 особи). 
Серед них у бібліотеках – 61,7% (1335 осіб); школах, учбових за-
кладах – 32% (692 особи); інше – 6,3% (135 осіб). У більшості 
випадків це шкільні та бібліотечні заходи різних форм: виховні 
години, урочисті вечори, книжкові виставки.

У бібліотеках відбувалося багато цікавих заходів на відзна-
чення 100-річчя від дня народження В. Сухомлинського: ци-
кли виставок «Добро творити на землі людині лише дано», лі-
тературні подорожі, тематичні вечори, тижні пам’яті «Портрет 
В. Сухомлинського», флешмоби «Читаємо В. Сухомлинського», 
бібліотечні уроки «Серце віддаю дітям» та інші. 

Найбільш запам’ятався респондентам крилатий вислів педаго-
га «Серце віддаю дітям» – 61% (2100 осіб). Саме він і є найбільш 
популярним.

21,5% (728 осіб) опитаних відзначили вислів «Читання – це 
віконце в світ, найважливіший інструмент навчання…», 17,5% 
(551 особа) віддали перевагу вислову «Я ніколи в житті не нале-
жав собі».
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V. Публічні бібліотеки Кіровоградщини
в територіальних громадах: 
умови, виклики, можливості

Про створення інформаційних хабів з гендерних 
питань: методичні рекомендації

Любов Дубина,
головний бібліотекар

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

Гендерна рівність займає провідне місце в системі прав лю-
дини та є одним з найважливіших аспектів життя розвиненого 
суспільства. Україна як правова демократична держава взяла на 
себе зобов’язання законодавчо гарантувати та забезпечити на 
практиці рівні права та можливості для громадян в усіх сферах 
життєдіяльності, незалежно від їх статі. Це відображено у стат-
ті  24 Основного Закону українського законодавства – Конституції 
України, законах України «Про забезпечення рівних прав та мож-
ливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні», «Про запобігання та протидію домаш-
ньому насильству».

Указом Президента України від 2015 року затверджена 
Національна стратегія у сфері прав людини, одним із основних 
завдань якої визначено забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків. В рамках реалізації Стратегії серед заходів – 
проведення широких інформаційних кампаній, що спрямовані на 
подолання вкорінених стереотипів щодо соціальних ролей жінок 
і чоловіків, підвищення рівня обізнаності жінок, особливо в сіль-
ській місцевості.

На Саміті ООН 2015 року ухвалений Порядок денний з питань 
розвитку на період до 2030 року, в якому визначені Глобальні цілі 
сталого розвитку. Зокрема, ціль 5 – «Гендерна рівність» – перед-
бачає забезпечення гендерної рівності, розширення прав жінок і 
дівчат.

Валентина Пашкова, віце-президент Української бібліотечної 
асоціації, координатор американських центрів Посольства США 
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в Україні у своїй статті «Бібліотеки і реалізація Порядку денного 
ООН до 2030 року» зазначила, що бібліотеки можуть запропону-
вати задля досягнення ґендерної рівності, а саме:

 – створити безпечне та привітне місце для зустрічей та спіл-
кування;

 – розробити програми та послуги для задоволення потреб жі-
нок і дівчат, що стосуються їх прав чи здоров’я;

 – надати доступ до інформації, що допомагає жінкам опано-
вувати бізнесові навички.

Детально про Цілі Сталого розвитку читайте у «Бібліотечній 
планеті» №1 за 2017 рік.

Бібліотеки сьогодні покликані допомогти подолати гендерні 
стереотипи та формувати гендерно толерантну свідомість суспіль-
ства. Бібліотека може і повинна стати місцем, де кожна людина, 
незалежно від статі, віку, соціального статусу, професії та освіти 
зможе взяти участь у різних заходах і отримати базові знання з 
гендерних питань, у тому числі інформацію про такі поняття, як 
права людини, дискримінація за статевою ознакою, а також з ін-
ших питань гендерної проблематики. Бібліотека може стати міс-
цем міжкультурної комунікації, де всі громадяни зможуть отри-
мати інформацію про гендерні трансформації, що відбуваються в 
Україні, про український жіночий рух та діяльність громадських 
організацій гендерного спрямування. Особливо плідною може 
стати ця діяльність бібліотек у співпраці з органами державної та 
місцевої влади, з громадськими організаціями. 

Бібліотеки можуть реалізувати ініціативи з гендерних питань 
за такими напрямами: 1.Ґендерна рівність. 2.Заходи з протидії 
насильству та дискримінації над жінками. 3.Жіноче лідерство 
та бізнес. 4.Соціальне, цифрове включення та медіаграмотність. 
5.Бібліотеки як партнери та платформи, де можна проводити зу-
стрічі.

Цей перелік може послужити для бібліотек основою при пла-
нуванні інформаційно-просвітницької кампанії, визначенні кола 
тем і засобів їх висвітлення для різних категорій користувачів.

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського 
провела соціологічне дослідження «Обізнаність населення 
Кіровоградської області з гендерної культури», в якому брали 
участь користувачі публічних бібліотек області. Результати дослі-
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дження показали, що необхідно продовжувати інформувати на-
селення про гендер, підвищувати правову обізнаність громадян 
щодо проявів гендерної дискримінації в різних сферах життя, 
розвивати лідерські якості жінок. Тому є доцільним створення ін-
формаційних хабів з гендерних питань.

Організувати бібліотечний простір для функціонування таких 
хабів допоможе матеріал посібника «Чотири простори бібліоте-
ки: модель діяльності», виданого Українською бібліотечною асо-
ціацією (далі УБА). Посібник детально інформує про організацію 
простору для навчання, натхнення, зустрічей, подій, знайомить 
із бібліотечними сервісами та послугами. Загальну концепцію 
кожного простору доповнюють дизайнерські рішення, ідеї щодо 
змістовного наповнення. Практичний посібник допоможе бібліо-
текарям та керівникам ОТГ створити сучасну бібліотеку своєї 
громади. Раджу ознайомитись з ним на сайті УБА (https://ula.org.
ua/255-programi-proekti).

Джерелами інформації для діяльності хабів з гендерних пи-
тань стануть книги, статті з періодичних видань, web-ресурси. 
Книги є найбільш вагомим видом документів у бібліотеці. На 
жаль, у бібліотеках літератури з гендерних питань недостатньо. 
До методичних рекомендацій додається бібліографічний список 
книг гендерної тематики, наявних в ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, 
виданих в Україні за останні роки. Це серія книг з гендерно орі-
єнтованого бюджетування окремих галузей: культури, освіти, 
спорту і т. д., та література тематичного спрямування – про права 
та соціальні ролі чоловіків і жінок, психологію гендеру та інше. 
Бібліографічний список стосовно гендерних питань можна вико-
ристати під час підготовки заходів.

Працівники бібліотек області створили 10 громадських органі-
зацій, які реалізують проєкти спільно з бібліотеками. Для жителів 
громади проводяться тренінги, інформаційні кампанії різної те-
матики, в т.ч. з гендерних питань, які висвітлюються у місцевих 
засобах масової інформації. «Гендерна політика і край» – розділ 
бібліографічного списку, де представлена інформація про діяль-
ність бібліотек з питань гендерної рівності саме в ЗМІ. 

В ОУНБ ім. Д.І. Чижевського організовано інформаційно-кон-
сультативний гендерний центр, де популяризується інформація 
про права людини, дискримінацію за статевою ознакою, укра-
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їнський жіночий рух, життя видатних жінок, діяльність громад-
ських організацій та інше.

Бібліотеки можуть багато зробити для забезпечення інформа-
цією громадян завдяки доступу до мережі «Інтернет». Працівники 
закладів можуть вести блоги, сторінки та групи в соціальних ме-
режах, таких як Facebook, Instagram, Telegram, на сервісі YouTube 
та ін. На цих ресурсах можна поширювати інформацію з гендер-
них питань.

Бібліотеки можуть залучати до своїх фондів зовнішні, відда-
лені електронні ресурси – сайти обласних бібліотек, які відобра-
жають як власний, так і зарубіжний досвід роботи (Херсонська 
ОУНБ), роботу гендерного центру (Миколаївська ОУНБ) та ін. 

Пропонуємо до використання блог НБУ ім. Ярослава Мудрого, 
де висвітлюються зміни у законодавстві, надано багато методич-
них матеріалів стосовно децентралізації, представлений кращий 
досвід бібліотек України з різних напрямків роботи, в т. ч. з ген-
дерних питань. 

На сайті «Децентралізація в Україні», в розділі «Бібліотека» 
(https://decentralization.gov.ua/gender/library), розміщено матеріа-
ли з гендерних питань, які можна завантажити та використати у 
своїй діяльності.

Центр досліджень соціальних комунікацій Національної 
бібліо теки України ім. Вернадського пропонує інформаційно-
аналітичні матеріали про роль бібліотек у інформаційно-просвіт-
ницькій діяльності з гендерних питань. 

ГО «Ла Страда-Україна» відкрила національні гарячі лінії з пи-
тань домашнього насильства, торгівлі людьми, гендерної дискри-
мінації, правозахисту. На сайті громадського об’єднання можна 
знайти інфографіку, де відображено помісячну статистику звер-
нень, аналіз роботи гарячої лінії за півроку, а саме: хто дзвонив, 
з яких питань, яку консультацію отримали і т. д. На національні 
гарячі лінії частіше звертаються жінки та дівчата. Крім цього, в 
розділі «Бібліотека» згаданого сайту представлені тематичні ма-
теріали, в т.ч. «Гендер і правозахист». З даної бібліотеки можна 
завантажити різнопланові документи: навчально-методичні мате-
ріали, відеопублікації, статті, дослідження та інше.

У Кіровоградській області діють центри соціальної допомо-
ги, інформацію про які можна знайти на сайті обласного центру 
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соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в розділі «Соціальні 
заклади», а саме:

 – обласний центр соціально-психологічної допомоги;
 – «Кіровоградський обласний соціальний центр матері та ди-
тини» Кіровоградської обласної ради;

 – Кропивницький міський соціальний гуртожиток для ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Так, в обласному центрі соціально-психологічної допомоги 
можна перебувати на цілодобовому утриманні протягом трьох мі-
сяців особам, які потерпіли від насильства в сім’ї, безпритульним 
тощо. За потреби клієнтам надаються юридичні, психологічні, 
соціально-педагогічні послуги.

Крім цього, клієнти можуть отримати допомогу в оформленні 
та поновленні документів. Спеціалісти центру можуть бути посе-
редниками в розв’язанні сімейних конфліктів, представляти інте-
реси клієнтів в інших установах.

Інформація про ці заклади завжди потрібна, запитується на те-
лефонах довіри та буде корисною в хабі з гендерних питань.

Тема гендеру є актуальною для українських громад. 
Суспільство виходить на гендерну проблематику переважно че-
рез прагнення вирішити комплекс проблем, з якими стикаються 
родини в Україні, серед них низький рівень життя, загроза безро-
біття, проблеми зайнятості, пов’язані з порушенням прав праців-
ників.

Бібліографічний список літератури:
1. Васильєва, Надія Олександрівна. Гендерна інтерпретація природи: 

колір, звук, запах (на матеріалі прозових творів української, росій-
ської, англійської та французької художньої літератури кінця ХІХ – 
першої половини ХХ століття): автореферат дисертації на здобут-
тя наукового ступеня кандидата філологічних наук : спеціальність 
10.02.15 – загальне мовознавство / Н.О. Васильєва; М-во освіти і 
науки України, Держ. заклад «Південноукр. нац. педагог. ун-т імені 
К.Д. Ушинського». – Одеса : [б. в.], 2019. – 20 с. : табл.

2. Війна без правил: гендерно-обумовлене насильство, пов’язане зі 
збройним конфліктом на сході України / Андрій Альохін [та ін.] ; 
ред.: В. Щербаченко, Г. Янова. – К. : Компринт, 2017. – 142 с. : фото. 

3. Гендер і сексуальність: хрестоматія / ред., пер. з англ. В. Гайденко. – 
Суми : Університетська книга, 2019. – 139,[1] с. : іл., портр.
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4. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стра-
тегії України / Центр Разумкова; кер. проекту Ольга Пищуліна ; ред. 
Алла Чернова. К. : Заповіт, 2016. – 244 с. : діагр., табл., фото. 

5. Гендерні студії: навчання, дослідження та практика = Gender 
Studies: Learning, Research, and Practice: збірник матеріалів ІІ-ї 
Міжнародної конференції «Гендерні студії: навчання, дослідження 
та практика» та семінару для молодих дослідників «Гендерні студії: 
освіта, гендерна рівність, демократія, мир» (16-20 квітня 2018 р.) / 
ред.: О.В. Авраменко, Т.В. Лісова. – Кропивницький : КОД, 2018. – 
270 с. : табл. 

6. Громадянська освіта жінок місцевих громад: програма тренінгу / 
Л.К. Абрамов [та ін.]; Інститут соціокультурного менеджменту. – Доп. 
вид. – Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2019. – 75,[1] с. 

7. Дытыненко, Елена. Революция-эволюция игры: книга-тренинг 
для успешных женщин : для тех, кто хочет большего! / Елена 
Дытыненко. – К. : Саммит-Книга, 2016. – 230,[2] с. : ил. 

8. Жінки. Мир. Безпека: інформаційно-навчальний посібник для фа-
хівців соціальної сфери / Організація з безпеки та співробітництва в 
Європі, Координатор проектів ОБСЄ в Україні; упор.: Л.Г. Ковальчук 
та ін. – К. : [б. и.], 2017. – 172 с. 

9. Забезпечення гендерної рівності: проблеми теорії та практики: на-
вчальний посібник / ред. Н. Камінська. – К. : Б. в., 2019. – 159,[1] с. 

10. Кауфман, Майкл. Чоловіки про фемінізм / М. Кауфман, М. Кіммел ; 
пер. з англ. О. Любарська. – К. : Книголав, 2019. – 207,[1] с. : іл. – 
(Сер. «Полиця нон-фікшн»). 

11. Кертіс, Скарлетт. Феміністки не носять рожевого та інші вигадки: 
розповіді дивовижних жінок про те, що означає для них це страшне 
слово на літеру «Ф» / С. Кертіс ; пер. з англ. Г. Лелів. – Львів : Вид-во 
«Старого Лева», 2019. – 360,[8] с. 

12. Кисельова, Оксана. Гендерний вимір пандемії COVID-19 / 
О. Кисельова ; ред.: М. Босніч, М. Шаповал, О. Цюпа; М-во фінан-
сів України. – К. : Б. в., 2020. – 45 с. : табл. – (Проєкт «Ґендерне 
бюджетування в Україні»).

13. Кссо, Анна. Роли, которые играет женщина / А. Кссо ; худ.-ил. 
В.Б. Наумова ; худ.-оформ. М. С. Мендор. – Харьков : Фолио, 2019. 
– 109,[3] с. : ил. 

14. Проблеми ґендерної рівності у галузі культури та мисте-
цтва / Міністерство фінансів України; укл. О. Кисельова ; ред.: 
М. Шаповал, І. Степанова. – К. : Б. в., 2020. – 26 с. : табл. – (Проєкт 
«Ґендерне бюджетування в Україні»).
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15. Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність: питання та відпо-
віді / упор. Олена Шевченко, упор., ред. Юрій Франк. – [Б. м.] : ГО 
«Інсайт», 2014. – 26 с.

16. Ткалич, Маріанна Григорівна. Гендерна психологія: навчальний по-
сібник / Маріанна Ткалич. – К. : Академвидав, 2016. – 253,[3] с. : 
табл. – (Сер. «Альма-матер»). 

17. Жінки у горнилі модернізації / ред. Оксана Кісь. – Харків : Клуб 
сімейного дозвілля, 2017. – 303,[1] с. : фото. 

Ґендерна політика і бібліотеки
1. Громадські активісти вчилися писати проекти : Тренінг // Сільський 

вісник. – 2015. – 7 лютого. – С. 3 : фото
Про одноденний семінар-тренінг з розробки проектів та розвитку гро-

мадської активності, організатором якого виступили Олександрійський 
ґендерний інформаційний центр та Олександрійський районний благодій-
ний інформаційно-консультативний центр.

2. Жінки проти торгівлі людьми // Степовий край. – 2020. – 13 листо-
пада. – С. 4 : фото

Про ґендерну рівність та запобігання проявам торгівлі людьми ради-
лись учасники жіночого руху Компаніївщини, до них завітали учасники гро-
мадської організації «Обласний жіночий інформаційний центр».

3. Кривченкова Л. Шлях до ефективного лідерства / Л. Кривченкова // 
Городской курьер. – 2015. – 3 декабря. – С. 2

В рамках проекту «Активна жінка – успішна громада» відбулися тре-
нінги на базі Олександрійської районної бібліотеки ім. Д. Чижевського.

4. Новіцька Н. Заходи міських бібліотек у рамках щорічної акції 
«16 днів активізму проти ґендерно-обумовленого насильства» / 
Н.  Новіцька // Вільне слово. – 2018. – 19 грудня. – С. 4

Олександрійські бібліотекарі приєдналися до всеукраїнської акції про-
тидії насильству.

5. Права та обов’язки // Наше місто. – 2019. – 19 грудня. – С. 4. – Зміст: 
Немає прав без обов’язків / Л. Вейчук. Ґендерна рівність : вчора, 
сьогодні, завтра.

6. Сторожко Н. Знати і захищати свої права : Проект в дії / Н. Сторожко, 
Л. Кривченкова // Сільський вісник. – 2017. – 1 липня. – С. 15

Про реалізацію міжрегіонального проекту по правовій допомозі насе-
ленню, який реалізується на Закарпатті та в Олександрійському районі 
Спілкою угорських бібліотекарів Закарпаття та Олександрійським ґен-
дерним інформаційним центром.
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7. Сторожко Н. Сільським громадам – належний рівень правової допо-
моги : Втілення проекту / Н. Сторожко // Сільський вісник. – 2017. 
– 4 березня. – С. 7

Про новий міжрегіональний проект правової тематики в районі 
«Сільським громадам – належний рівень правової допомоги», що ре-
алізується Олександрійським ґендерним інформаційним центром та 
«Угорською спілкою бібліотекарів Закарпаття».

8. Тимофєєва В. Права жінок та ґендерна рівність : Актуально / 
В. Тимофєєва // Сільський вісник. – 2015. – 21 березня. – С. 2

Про роботу круглого столу «Жінка в суспільстві: ґендерна складова», 
який відбувся в центральній районній бібліотеці ім. Д. І. Чижевського. 
Учасники: Мукієнко Ірина, Фрідман Алла, Сперисенко Діана.

Ґендер: гарячі лінії, телефони довіри
1. Національна «гаряча лінія» з протидії насильству [Електронний ре-

сурс] // ГО «Ла Страда-Україна»: [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим 
доступу: https://www.genderculturecentre.org/centr-la-strada-ukraina-
povidomlyaie/a05812a6ea54f32db80b865f7cd66f25_l/. – Назва з екра-
на. – Дата звернення: 17.05.2021

2. Національна дитяча гаряча лінія [Електронний ресурс] // ГО «Ла 
Страда-Україна»: [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
https://la-strada.org.ua/garyachi-liniyi . – Назва з екрана. – Дата звер-
нення: 17.05.2021

3. Робота гарячої лінії [Електронний ресурс] // ГО «Ла Страда-
Україна»: [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: http://old.
la-strada.org.ua/ucp_mod_content_show_30_robota-garyachoyi-liniyi.
html . – Назва з екрана. – Дата звернення: 17.05.2021

4. Гендер і правозахист в Україні [Електронний ресурс] // ГО «Ла 
Страда-Україна»: [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу: 
http://old.la-strada.org.ua/ucp_mod_information_showcategory_56.
html . – Назва з екрана. – Дата звернення: 17.05.2021

5. Інформація про «гарячі лінії», центри допомоги для постраждалих 
від насильства [Електронний ресурс] // Луцький центр первинної 
медичної допомоги № 2 [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим до-
ступу : http://lcpmsd2.lutsk.ua/informatsiya-pro-garyachi-liniyi-tsentry-
dopomogy-prytulky-dlya-postrazhdalyh-vid-nasylstva/ . – Назва з екра-
на. – Дата звернення: 17.05.2021

6. В Україні за телефонним номером 1547 цілодобово та безкоштовно 
діє Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання та проти-
дії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насиль-
ству стосовно дітей [Електронний ресурс] // Урядовий контактний 
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центр [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу : https://ukc.gov.
ua/v-ukrayini-za-telefonnym-nomerom-1547/ . – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 17.05.2021

7. Кіровоградський обласний центр соціально-психологічної допо-
моги (м. Кропивницький, вул. Короленка, 50; тел.: 0(522) 27-42-36) 
[Електронний ресурс] // Кіровоградський обласний центр соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді [сайт]. – Текст. і граф. дані. – 
Режим доступу : http://ocsssdm.kr-admin.gov.ua/Socpsih.html. – Назва 
з екрана. – Дата звернення: 17.05.2021

8. Комунальний заклад «Кіровоградський обласний соціальний центр 
матері та дитини» Кіровоградської обласної ради (м. Кропивницький, 
вул. Металургів, 2; e-mail: kircmd@ukr.net ; тел. 0(522) 27-70-59) ) 
[Електронний ресурс] // Кіровоградський обласний центр соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді [сайт]. – Текст. і граф. дані. 
– Режим доступу : http://ocsssdm.kr-admin.gov.ua/SocCMD.html. – 
Назва з екрана. – Дата звернення: 17.05.2021

9. Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування (м. Кропивницький, 
вул. Тельмана, 75-г; тел. (0522)27-62-05, 27-62-04) [Електронний 
ресурс] // Кіровоградський обласний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді [сайт]. – Текст. і граф. дані. – Режим доступу : 
http://ocsssdm.kr-admin.gov.ua/Socgitlo.html. – Назва з екрана. – Дата 
звернення: 17.05.2021

Соціальні ініціативи як чинник згуртування 
мешканців територіальних громад

Єлизавета Літвінова,
заступник директора з наукової роботи

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Сучасна бібліотека повинна трансформуватися та розвиватися 
разом із суспільством, брати на себе роль громадських центрів – 
інформаційних, культурних, просвітницьких тощо. Дедалі більше 
зростає соціальна складова бібліотечної діяльності – бібліотека 
стає тією установою, яка може консолідувати громадськість щодо 
розв’язання важливих проблем та стати центром згуртування 
мешканців територіальної громади.
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Соціальна ініціатива – це те, що зможе покращити життя су-
спільства, громади, міста, селища, вулиці. Бібліотеки активно до-
лучаються до цього процесу, виступають лідерами ідей та твор-
чих втілювань.

Іноді дуже важко розрізнити соціальні ініціативи бібліотек та 
надання послуг громаді, оскільки вони перетікають одне в одне. 
Так, на базі багатьох бібліотек Кіровоградщини вже довгий час 
проходить навчання людей літнього віку та осіб з інвалідністю 
основам комп’ютерної грамотності. Формуються групи, оби-
раються теми, запрошуються відповідні фахівці, враховують-
ся побажання користувачів, – і надалі матеріал подається більш 
спеціалізовано (наприклад, на порталі «Дія. Цифрова освіта» від-
бувається навчання з оплати комунальних послуг онлайн). Така 
діяльність бібліотек йде на користь мешканцям громади, оскіль-
ки українське суспільство нині діджиталізується, а соціально не-
захищені верстви населення не мають змоги опанувати цифрові 
навички самотужки.

Щоб показати всю різноманітність і різноплановість ініціа-
тив бібліотек області, ОУНБ ім. Д.І. Чижевського за підтримки 
департаменту культури, туризму та культурної спадщині облдер-
жадміністрації було проведено обласний конкурс бібліотечних 
інновацій «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади», в 
якому взяли участь 29 публічних бібліотек області. Інновації були 
представлені за напрямками: популяризація книги, бібліотека, 
читання, соціоекологічні проєкти, бібліотека – центр громади, 
краєзнавство, здоровий спосіб життя.

Як найбільш вдалу та життєздатну журі визначило соціоеко-
логічну інновацію «Паркова зона відпочинку «LET’S GO!», пред-
ставлену сільською бібліотекою Гурівської громади, яка мала на 
меті формувати екологічну свідомість жителів громади, вчити їх 
дбайливо ставитись до природних ресурсів, залучати молодь до 
участі у благоустрої свого села. Для запровадження цієї іннова-
ції ініціативною групою і сільською радою був розроблений план 
дій. До складу ініціативної групи входила і бібліотекар Гурівської 
сільської бібліотеки. Спільно було вирішено створити комфорт-
ну зону відпочинку, яка знаходиться поряд із будинком культу-
ри і бібліотекою. У створенні зони взяла участь молодь віком 
15–35 років та молоді сім’ї з дітьми, які обладнали сучасну парко-
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ву зону відпочинку з усіма зручностями: тут є де погратися дітям, 
є місце, де можна прочитати цікаву книгу, є доступ до інтернету, 
Wi-Fi роутер, облаштовано переносну міні-бібліотеку на природі, 
започатковано тут і буккросинг, щоб обмінюватися улюбленими 
книжками. Паркова зона стала чудовим місцем для організації 
різноманітних масових заходів, в яких бібліотека бере активну 
участь. В подальшому планується здійснити пошук нових ідей 
для вдосконалення парку відпочинку.

Варто відзначити також інноваційну бібліопослугу – ініціати-
ву «Рухома книга» бібліотеки-філії № 2 Знам’янської міської цен-
тральної бібліотеки: у працівників закладу виникла ідея створити 
волонтерську групу з юнацтва, яка зможе доставляти літературу 
на замовлення користувачів їм додому. Послуга не нова, але трохи 
призабута. Користувач подає замовлення телефоном (мобільним 
або стаціонарним) до бібліотеки, бібліотекар готує літературу та 
формуляр користувача, а волонтер здійснює доставку і обмін літе-
ратури. Кожен волонтер має бейдж з логотипом «Рухома книга». 
Ідея виявилась вдалою. Користувачі, вдячні бібліотекарям за ува-
гу і турботу про них, розповідають про послугу своїм знайомим. 
Таким чином бібліотека має нових користувачів, бібліотекарі вдо-
сконалюють форми роботи, юнацтво ж пізнає свої можливості, 
формує власну значимість і вчиться бути уважним до людей з об-
меженими можливостями, гуртується навколо бібліотеки.

Корисною і своєчасною для громади міста Світловодська ви-
явилась ініціатива «Бібліотека на допомогу медичній реформі», 
основна мета якої – інформування громади міста про особливості 
медичної реформи; покращення комунікацій між представниками 
громади і медичними працівниками; створення комфортних умов 
для людей похилого віку під час оформлення декларацій. В ході 
реалізації ініціативи у бібліотеках міста для різних категорій ко-
ристувачів проводились круглі столи, уроки здоров’я, семінари, 
надавались безоплатні консультації з профілактики захворювань 
та здорового способу життя. Всі заходи проводились за участі ме-
дичних працівників. Центральна міська бібліотека інформує ко-
ристувачів про матеріали щодо особливостей медичної реформи, 
розміщені на сайті Міністерства охорони здоров’я України. А ук-
ласти декларацію про надання безкоштовної медичної допомоги 
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з партнером проєкту, сімейним лікарем Сєргєєвим С. О., можна 
прямо в бібліотеці.

Заслуговує на увагу ще одна цікава ініціатива під назвою 
«Гармонія душі і тіла» (оздоровча гімнастика для молодих жі-
нок), яку представила завідувач Перегонівської сільської бібліо-
теки В. Нефедова. Головна її мета – популяризація бібліотеки як 
сприятливого середовища не тільки для інтелектуального і ду-
ховного розвитку, а й для підтримки фізичного й емоційного здо-
ров’я; покращення самопочуття жінок; заохочення їх до читання 
літератури з даної теми. Ідея проведення у бібліотеці оздоровчих 
занять для молодих жінок за системою Йозефа Пілатеса, винахід-
ника методики фітнеса, виникла у Вікторії Павлівни Нефедової 
невипадково. Справа в тому, що під час відвідування бібліотеки 
молоді жінки часто скаржились на погане самопочуття, проблеми 
зі здоров’ям. Для реалізації інновації перш за все було організова-
но групу жінок віком 25-40 років, які виявили бажання займатися 
оздоровчою гімнастикою, здійснено збір інформації про їх фізич-
ний та емоційний стан. Групу ознайомили з даним видом вправ 
шляхом перегляду відеороликів, підібрали комплекс вправ, орга-
нізували круглий стіл з місцевим лікарем, а також провели анке-
тування на тему «Очікуваний результат», виготовили рекламну 
продукцію. Заняття проводилися під легкий музичний супро-
від за графіком: понеділок, середа, п’ятниця. Тривалість занять 
(20-40 хвилин) залежала від навантаження, індивідуального під-
ходу. Якщо жінка приходила з дитиною, в сусідній кімнаті органі-
зовували перегляд мультфільмів.

У 2020 році в обласному конкурсі «Збережемо довкілля для 
майбутніх поколінь» в номінації «Кращий бібліотечний проєкт/
ініціатива з екологічної тематики» перемогу отримав проєкт 
«Хочеш змінити світ – почни з себе: облаштування зони відпо-
чинку» бібліотекаря селищної бібліотеки Новоархангельської 
селищної громади Савенко Людмили Федорівни. Нині в Україні 
набирає обертів процес так званої ревіталізації – перетворення 
осиротілих або ж засмічених майданчиків, будівель на культурні 
об’єкти. В Європі та США мода на ревіталізацію почалась у 90-х 
роках XX ст. В Україну цей тренд прийшов не так давно. Тож 
бібліотекарям Новоархангельської селищної книгозбірні, яка зна-
ходиться в приміщенні міського Будинку культури № 2, було за-
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пропоновано організувати капітальне прибирання внутрішнього 
двору з подальшим його благоустроєм та окультуренням, щоб цей 
майданчик міг повністю задовольнити потреби місцевих жителів.

Також у 2020 р. ВГО «Українська бібліотечна асоціація» ре-
алізовувала міжнародний проєкт «Твори культуру: бібліотечні 
інноваційні послуги», який підтримує Європейський Союз за 
програмою «Дім Європи» На конкурсній основі було відібрано 
32  бібліотекаря з України та Білорусі, які пройшли онлайн-нав-
чання за участі данських та українських тренерів. За результа-
тами кожен бібліотекар-учасник розробив та впровадив у своїй 
бібліотеці нову інноваційну послугу для розвитку креативних 
індустрій. Приємно, що з нашої області в проєкті взяли участь 
представники трьох бібліотек, де ініціювали запровадження но-
вих послуг для згуртування громад:

 – ОУНБ ім. Д.І. Чижевського презентувала ековиставку 
«Урбаністичні пейзажі суСпільного проживання» – спіль-
ний проєкт відділу мистецтв, Орхуського центру екологіч-
ної інформації та екоактивістів міста;

 – Міська централізована бібліотечна система міста 
Кропивницького організувала онлайн-курс «Предметна 
зйомка для хобі та бізнесу» для handmade-майстрів, фото-
графів-аматорів та блогерів-початківців;

 – при Центральній міській бібліотеці Олександрії відкрили 
студію дизайну та краси «Креатив», яка стала майданчи-
ком для проведення майстер-класів та лекцій, присвячених 
створенню хендмейду та дизайнерських речей.

Декотрі ініціативи бібліотечних працівників області згуртову-
ють громади не один рік. Так, на базі Олександрійської міської 
бібліотеки для дітей ім. Ю. Гагаріна плідно працює робоклуб, де 
конструюють та досліджують цікаві моделі роботів, створюють 
власні робо-проєкти на основі різних сервоприводів та датчиків.

Звичайно, у бібліотеках організовуються і голосні читання, і 
майстер-класи, і творчі зустрічі з митцями, функціонують мовні 
клуби і юридичні приймальні – можна багато перелічувати тих 
гарних і корисних справ, які відбуваються в бібліотеках і корис-
туються попитом у мешканців громад, що долучаються до бібліо-
течних проєктів.
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Як висновок, хочу зазначити, що соціальні ініціативи бібліотек 
виконують важливу місію – забезпечують майданчик для спілку-
вання і встановлення партнерських зв’язків між бібліотекарями, 
громадою та владою, створюють умови для адаптації населення 
до нової соціально-економічної ситуації, гуртують громади задля 
поліпшення якості життя.

Бібліотечні послуги: враховуємо потреби місцевих 
громад: з досвіду роботи бібліотек області 

Марія Охріменко,
головний бібліотекар

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

Сьогодні бібліотечні працівники замислюються над питання-
ми, чи відповідають вони потребам місцевих громад та як дове-
сти свою значущість і зробити бібліотеки потрібними? Адже жод-
на бібліотека не може існувати, якщо в ній не зацікавлені жителі 
громади.

Бібліотеки повинні давати більше, ніж очікують користувачі, 
та викликати у них приємні емоції і захоплення, бо працюють для 
громади, на її потреби.

Зацікавити користувачів можна різними формами роботи, 
особливо якщо це щось нове, незнайоме. З метою задоволення 
запитів усіх категорій користувачів у бібліотеках області про-
водиться значна робота з вивчення їх інтересів. Працівники бі-
бліотек Новомиргородської, Олександрівської, Компаніївської, 
Новоархангельської, Голованівської громад вивчають потре-
би своїх користувачів шляхом проведення експрес-опитувань, 
досліджень, анкетувань, інтерв’ю, вуличних акцій, інформа-
ційно-рекламних кампаній, повідомлень під такими назвами: 
«Бібліотека твоєї мрії», «Хто ви, наші читачі?», «Твої улюблені», 
«Книга на біс», «Нові послуги бібліотеки під час карантину». 
Голованівська районна бібліотека для дорослих провела дослі-
дження «Чиновник, який читає».

Коли 2020 року запрацювала Національна освітня платформа 
«Дія. Цифрова освіта» від Міністерства цифрової трансформації 
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України, працівники багатьох бібліотек області долучилися до 
національної кампанії з цифрової грамотності, навчалися, отри-
мували сертифікати.

Завдяки професійній активності бібліотекарів впроваджені ще 
такі інновації, як дистанційні бібліотечні послуги, що надаються 
через інтернет. Серед віддалених користувачів: вчителі, студенти, 
пенсіонери, люди з обмеженими фізичними можливостями, які 
отримують інформацію з офіційних вебсайтів бібліотек.

Так, працівники Знам’янської центральної міської бібліотеки 
підготували цікаву презентацію «Онлайн-послуги не виходячи з 
дому» з рекомендаціями щодо сплати комунальних послуг через 
додатки банків, електронного запису до лікаря, а для тих корис-
тувачів, хто прагне підвищити рівень своїх знань, пропозицією 
ознайомитись з онлайн-платформою «Дія. Цифрова освіта».

Набуті бібліотечними працівниками знання з цифрової гра-
мотності дозволили запровадити у бібліотеках Голованівського 
району нові послуги з навчання, оволодіння навичками та корис-
тування платформою на особистих гаджетах для представників 
місцевої громади за їх бажанням. Ця послуга надається і нині.

Працівниками Новгородківської публічної бібліотеки про-
ведено навчання з цифрової освіти сільських бібліотекарів. Це 
дало можливість удосконалити роботу сільських бібліотек як 
інформаційних центрів. Користувачі бібліотек за допомогою бі-
бліотекарів безкоштовно пройшли навчання на національній 
онлайн-платформі з цифрової грамотності, де доступні освітні 
серіали з опанування як базових цифрових навичок, так і для під-
вищення цифрової грамотності для різних категорій суспільства, 
зокрема вчителів та батьків – «Смартфон для батьків».

Міські централізовані бібліотечні системи Олександрії та 
Кропивницького приєдналися до національної кампанії з циф-
рової грамотності «Будь на часі!» та популяризують інформа-
цію про проєкт «Дія. Цифрова освіта». Робота у цьому напрям-
ку в Олександрійській міській бібліотеці почалася з відкриття 
нової рубрики – «Діджитал новинки для кожного», у якій було 
опубліковано 29 матеріалів на різноманітні теми, серед них на-
ступні: «Дружні цифрові фінанси», «Віртуальний співрозмовник 
чат-бот», «Як створювати мультфільми» та інші. Двадцять бі-
бліотек-філій Кропивницького ввійшли до мережі цифрових ха-
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бів, де кожен мешканець міста може навчатись на національній 
онлайн-платформі.

Поєднання традиційних базових занять, що проводяться за 
бібліотечною програмою, із запровадженими 2020 року на плат-
формі «Дія. Цифрова освіта» дає гарні результати навчання і мак-
симально охоплює різні вікові категорії користувачів.

Ці ж міські бібліотеки стали також учасниками міжнародного 
проєкту «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги», що 
реалізується громадською організацією «Українська бібліотечна 
асоціація» за підтримки Європейського Союзу (програма «Дім 
Європи»).

Працівники бібліотек міст Кропивницького та Олександрії 
пройшли стогодинне навчання зі створення інноваційних послуг 
у бібліотеках з використанням спеціальної методології «Дизайн 
мислення для бібліотек» від тренерів з Данії та України. Завдяки 
участі в цьому проєкті в центральній бібліотеці міста Олександрія 
з’явилася студія дизайну та краси «Креатив», де представни-
ці чарівної статі отримали можливість навчатись у найкращих 
майстрів у галузі краси декорувати одяг, робити стильні зачіс-
ки, манікюр, селфі-фото, прикрашати дім різними дрібничками, 
зробленими своїми руками, та таке інше. В рамках роботи студії 
щотижня виставляються відео майстер-класів. Послуга користу-
ється великим попитом серед жителів міста. Бібліотекарі міста 
Кропивницького спільно з партнерами – студією фото та відео-
зйомки «FrameStudio» розробили безкоштовний онлайн-курс для 
користувачів «Предметна зйомка для хобі та бізнесу», який скла-
дався з 4-х модулів, присвячених зйомці предметів, обробці фо-
тографій, створенню фотобоксів. Дистанційне навчання склада-
лося з прямих ефірів, навчальних матеріалів, домашніх завдань. В 
рамках проєкту було впроваджено ще одну інноваційну послугу 
– «Фотолабораторія» – це міністудія, де бібліотекарі допомагають 
користувачам робити світлини виробів кращих майстрів, застосо-
вуючи фотобокси та фотоапарат, а також обробляти фотографії.

Популярністю серед жителів села Підлісне Олександрівської 
громади користується «Світське кафе», яке періодично орга-
нізовує бібліотекарка сільської бібліотеки Парієнко Сніжана 
Володимирівна під час проведення місцевих ярмарок. 
Створюючи атмосферу гостинності, вона запрошує присутніх на 
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«Бібліотечний бульвар», де розташовані тематичні столики бі-
бліотечного кафе – з рекламою бібліотеки, бібліотечних послуг, 
доступом до інтернету, літературою з домашнього господарю-
вання, інформацією про найновіші події тижня та проведення 
майстер-класів. Відвідувачам кафе була представлена фотосуш-
ка «Життя бібліотеки в одному кадрі» з яскравими та цікавими 
моментами роботи бібліотек. А переглянувши відеопрезентацію, 
присутні познайомились з бібліотечними послугами та заходами, 
які проходили в бібліотеці протягом року. Наприкінці заходу від-
відувачі залишали на фліпчарті відповіді на запитання «Якою Ви 
бачите нашу бібліотеку у 2021 році?», «Яку послугу Ви бажаєте 
отримати в нашій бібліотеці?» та висловлювали свої побажання.

Для проведення заходу застосовувались рекламні матеріали: 
візитки «У нас для вас», сувеніри (значки, бейджи), закладки для 
книг, листівки.

Все більшої популярності набувають такі онлайн-послуги: ін-
формування і зворотний зв’язок з користувачами через соціаль-
ні мережі, електронну пошту; інтерактивні форми спілкування 
(Skype, Viber, Telegram, SMS-розсилка). У соцмережі «Фейсбук» 
та на сайтах бібліотек розміщуються публікації про книги, вірту-
альні книжкові виставки, надається перелік сервісів з відкритим 
доступом до інтернету.

У Голованівській районній бібліотеці було створено власний 
чат-бот з краєзнавства, започатковано щотижневу рубрику в соц-
мережах «Я рекомендую», де працівники представляють тема-
тичні добірки, а користувачі пишуть відгуки про книги, пропону-
ють, надають свої рекомендації.

Прикладом успішного надання послуг для користувачів стала 
Світловодська центральна міська бібліотека, яка започаткувала 
тренінговий центр «Комп’ютер на допомогу фахівцю», де навча-
ються спеціалісти у галузі культури та медицини. Для них прово-
дяться тренінги з організації роботи на платформі ZOOM, групо-
ві та індивідуальні заняття на замовлення. Бібліотека продовжує 
реалізацію проєкту «Бібліотека на допомогу медичній реформі у 
Світловодську», в рамках якого проводяться онлайн-реєстрації 
декларацій з сімейними лікарями, здійснюється безкоштовний 
друк декларацій, організовується проведення уроків здоров’я.
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Популярними стають послуги з електронного урядування, які 
нині більш активно впроваджуються у практику роботи бібліо-
тек. Завдяки вільному доступу до інтернет-ресурсів користувачі 
мають можливість сплачувати комунальні послуги, уникаючи 
довгих черг, поповнювати мобільний, замовляти квитки, записа-
тися до сімейного лікаря, користуватися електронною поштою. 
Забезпечення потреб населення інформацією соціального змісту 
стає пріоритетним напрямком роботи бібліотек.

Завдяки послугам електронного урядування користувачі отри-
мують онлайн-консультації з різних тем: працевлаштування, роз-
витку бізнесу, пенсійної азбуки тощо.

Отримана інформація дає можливість користувачам своєчасно 
вирішувати питання реєстрації права власності на земельні ділян-
ки, оформлення спадщини, отримання субсидії. Так, жителі сіл 
Інгуло-Кам’янка та Новомиколаївка Новгородківської громади, 
отримавши у бібліотеках необхідну інформацію про пільги для 
інвалідів, вчасно отримали субсидії на придбання палива, а пра-
цівники центральної районної бібліотеки допомогли користува-
чам знайти документи для отримання права на спадщину. Серед 
питань, з якими звертались користувачі до бібліотеки, були такі: 
оцінка земельних ділянок, реєстрація візових документів, випла-
та заборгованості та інші.

Активно використовують послуги електронного урядування 
користувачі Олександрівської ЦРБ: 13 користувачів – для пошуку 
роботи; 17 – замовили квитки на транспорт; 12 – здійснили ко-
мунальні платежі; 915 – визначили розмір платежу по субсидіях.

Потрібно зазначити, що спостерігаються нові тенденції щодо 
задоволення інформаційних потреб жителів місцевих громад. 
Особливо це стосується вразливих верств населення.

Бібліотечні працівники добре знайомі з жителями громад і 
спрямовують свої послуги на допомогу вразливим верствам на-
селення – пенсіонерам, людям з особливими потребами, одино-
ким громадянам, залучають їх до участі в різноманітних заходах, 
організовують отримання безкоштовних консультацій правового 
та соціального характеру, вивчають читацькі запити цієї кате-
горії користувачів. Багато читачів-пенсіонерів обслуговують-
ся на дому завдяки волонтерам через бібліопослугу «Рухома 
книга» (бібліотека-філія № 2 Знам’янської МЦБС; бібліотеки 
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Новоархангельської ЦРБ; Новоукраїнської, Попельнастівської та 
Помічнянської ОТГ).

«Право для всіх» – під такою назвою діє пункт правової допомо-
ги для малозабезпечених верств населення у Новомиргородській 
районній бібліотеці. На прохання користувачів щоквартально тут 
проводяться консультації юридично-правової тематики, які надає 
досвідчений юрист О. Смілянець.

Для людей поважного віку активно продовжують працювати 
Вищі народні школи (Новгородківська ЦРБ, Олексадрівська ра-
йонна бібліотека для дорослих, Світловодська та Олександрійська 
МЦБС, Новоархангельська районна бібліотека). Для цієї категорії 
відвідувачів проводяться очні й дистанційні групові та індивіду-
альні заняття у різноманітних форматах: тренінги, майстер-кла-
си, лекції, практичні заняття, уроки з медіаграмотності.

Інформаційна допомога даним категоріям користувачів – ре-
альний вклад у підвищення добробуту громади.

Для більш якісного надання послуг бібліотеки працюють у 
партнерстві з різними установами: управліннями юстиції, де-
партаментом та відділами соціального захисту населення, те-
риторіальними центрами, медичними закладами, громадськими 
організаціями. За бажанням користувачів проводяться зустрічі з 
юристами, психологами, медпрацівниками, спеціалістами пен-
сійного фонду та соціального захисту населення з різних питань 
соціального направлення.

Працівники Кіровоградської МЦБС брали участь у навчанні з 
виготовлення і використання світловідбивних елементів для враз-
ливих категорій пішоходів. Результатом навчання стала загально-
системна акція з виготовлення світловідбивних брелків: двадцять 
бібліотек системи протягом трьох днів провели двадцять майсте-
рень з виготовлення флікерів та забезпечили шістсот користува-
чів світловідбивними елементами, які можуть врятувати життя 
людини на дорозі.

Приваблює користувачів до бібліотеки і надання комплексу 
якісних додаткових послуг. Працівники Устинівської центральної 
районної бібліотеки надають такі додаткові послуги, як складан-
ня списків літератури до дипломних робіт, допомога у підборі ма-
теріалів для контрольних та наукових робіт, виконання аналітич-
них робіт на замовлення, створення власної електронної адреси. 
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У Дмитрівській сільській бібліотеці цього ж району цікавим для 
користувачів став початок роботи «Анімаційної студії», де охочі 
можуть спробувати себе в ролі сценаристів, мультиплікаторів.

Перевагою дистанційних бібліотечних послуг є те, що вони не 
потребують особистого відвідування бібліотеки, запити можна 
надіслати в будь-який час, незалежно від місця знаходження.

Бібліотеки урізноманітнюють заходи з організації дозвіл-
ля, значна частина з них запропонована самими користувачами. 
З нагоди 5-ої річниці утворення Новоукраїнської ОТГ працівни-
ки бібліотеки, члени літературної студії «Ранок» та громадська 
організація «Духовність» підготували другий випуск альманаху 
«Літературна Новоукраїнка» – поетичний доробок земляків про 
рідний край. Щоб краще познайомити користувачів з поезією, 
Новоукраїнською центральною бібліотекою було ініційовано 
поетичну акцію «Містяни читають про місто». Проведення акції 
було записано на відео та розміщено в мережі «Інтернет».

Для жителів сіл Звірівки та Новоолександрівки громадською 
організацією «В єднанні – сила» (тренер А. Волошина) проведено 
3 тренінги на тему «Гендерний портрет громади – для чого він 
потрібен і як працює».

Потрібно зазначити, що, залучаючи населення до багатьох 
акцій і заходів, працівники бібліотек сприяють підвищенню со-
ціальної активності людей, формують у них громадянську свідо-
мість.

Поряд з цим послуги, які надають бібліотеки області користу-
вачам, не завжди задовольняють їх потреби. Працівники бібліотек 
повинні постійно вдосконалюватись відповідно до конкретних 
запитів, тому що інформаційна складова стає основою взаємодії 
бібліотекаря та громади.

З метою надання сучасних та якісних послух мешканцям міс-
цевих громад необхідно:

 – постійно вивчати потреби громади на основі анкетувань, 
соціологічних досліджень, обговорень, аналізувати їх, опе-
ративно реагувати на їх зміни; 

 – проводити постійний моніторинг наданих послуг, розши-
рювати їх коло;

 – забезпечувати високий рівень якості надання послуг;
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 – активізувати роботу бібліотек щодо пошуку грантів та мож-
ливостей додаткового фінансування, співпрацювати з гро-
мадськими організаціями, міжнародними фондами;

 – рекламувати бібліотечні послуги: розміщувати оголошення 
про нові послуги в навчальних закладах, лікарнях, магази-
нах, засобах масової інформації тощо;

 – презентувати нові послуги, які надають бібліотеки, жите-
лям громад.

Клуби за інтересами в бібліотеці як фактор 
сприяння суспільному діалогу

Ірина Постригань,
 бібліотекар Димитрівської бібліотеки-філії

КЗ «Устинівська ЦБС»

Сьогодні активно посилюється значення бібліотеки як осе-
редку культури, центру спілкування та інформації. Все частіше 
бібліо теки стають центрами суспільного і культурного життя 
населення, успішно сприяють популяризації книги та читання. 
У зв’язку з цим, значно зростає роль творчих об’єднань читачів – 
клубів, гуртків, студій, які міцно увійшли в практику бібліотечної 
роботи.

Як всім добре відомо, клуб – це добровільне об’єднання лю-
дей на основі єдності інтересів до техніки, літератури, музики, 
громадських питань тощо. Клуб є місцем спілкування, обміну 
думками; участь у клубній роботі сприяє вдосконаленню і роз-
витку різнобічних знань у різних сферах діяльності, становленню 
особистості. 

Особлива роль клубів полягає в організації інтелектуального 
спілкування, створення атмосфери колективізму, виробленні на-
вичок громадської діяльності, в наданні можливості емоційної, 
психологічної розрядки. 

Коли постало питання в організації об’єднання в Димитрів-
ській бібліотеці-філії КЗ «Устинівська ЦБС», першочергово 
бібліо текарі замислилась, для якої категорії читачів це потрібно, 
хто найбільше потребує даної форми роботи бібліотеки.
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Відповідь була очевидною. Діти в сільській місцевості, осо-
бливо влітку, мають найбільше вільного часу, який без належно-
го контролю з боку дорослих використовують досить некорисно. 
Існує певна думка, що сучасним дітям, окрім смартфона, нічого 
більше не цікаво. Я вирішила перевірити: запросила до бібліоте-
ки дітей і в спілкуванні намагалась визначити, що їм цікаво, чим 
вони хочуть займатись разом.

Ідей було багато, та найбільше діти хотіли разом переглядати 
мультфільми, відеоролики з ютюба. Так було прийнято рішення 
про створення в бібліотеці театральної студії.

Організація роботи студії вимагала певної підготовки: потріб-
но було знайти штатив, зробити освітлення, отримати консульта-
цію з технічних питань. Стало зрозуміло, що необхідно залучити 
дорослих читачів – мам, татусів. Це дало певні результати: батьки 
більше стали звертати уваги на те, як і де їхні діти проводять час.

Далі постало питання щодо тематики майбутніх відеороликів. 
Найбільше побажань було про створення «страшних історій». 
Тож найперша робота студії – «Страшні історії» – висвітлена на 
сторінках бібліотеки у соцмережах, що дало змогу привернути 
ще більше уваги жителів села до роботи бібліотеки.

Узимку бібліотекарі змінили форму засідань і спробувати зні-
мати стопмоушен-анімацію, що зацікавило учасників студії. У 
підготовці роликів беруть участь всі охочі: хтось ліпить чи скла-
дає з лего-деталей героїв, хтось пише сценарій, хтось готує сцену, 
хтось монтує, а хтось озвучує.

Зацікавили учасників студії перегляд вистав лялькового те-
атру бібліотеки, серед яких: «Пригоди в лісі», «Пан Коцький», 
«Колобок», «Друзі із біди визволять завжди», «Свято Миколая».

Епідеміологічна ситуація в державі теж внесла корективи в ро-
боту студії. Учасники студії розпочали створювати буктрейлери, 
бібліозамальовки. 

Коли карантинні обмеження були пом’якшені, бібліотекарі ра-
зом з учасниками студії підготувати для користувачів бібліотеки 
театральну виставу – уривок з твору Івана Андрусяка «Як подру-
житися з Чакалкою», у зв’язку з чим учасники стали розвивати 
навички: вивчати тексти, працювати над акторською грою, емо-
ціями, мімікою.
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Треба зазначити, що клуби за інтересами в бібліотеці є дієвим 
фактором сприяння суспільному діалогу та потужним двигуном 
популяризації літератури, стимулювання читацької та пізнаваль-
ної діяльності.

Глобальна пандемія, яка триває, спонукає суспільство актив-
ніше застосовувати цифрові технології в повсякденному житті та 
на роботі, підтверджує важливість медійної та інформаційної гра-
мотності в епоху цифрових технологій.

Шукайте Димитрівську бібліотеку в соцмережах:
 https://www.facebook.com/profi le.php?id=100029779922090
 https://www.instagram.com/dimitrovskabibliotek/

 https://youtube.com/channel/UCc3Q43p2XD-4mARHrFCU-kQ

Бібліотеки як центри громадської активності: 
розвиваємо суспільний діалог у громаді

Оксана Ткаченко,
 перший заступник директора

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Попри усе, що відбувається в суспільстві останнім часом, бі-
бліотекам треба жити, функціонувати, розвиватись, покращувати 
вже існуючі і запроваджувати нові сервіси, а також визначати век-
тори розвитку на майбутнє.

2016 року Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію роз-
витку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни 
бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України». В ній 
чітко зазначено проблему та шляхи реформування бібліотек кра-
їни в сучасних умовах.

Пріоритети діяльності бібліотек детально обґрунтовані й у 
Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого роз-
витку України (до 2025 року). Вони спрямовані на консолідацію 
суспільства, дотримання європейських цінностей, інтеграцію у 
європейське співтовариство, підвищення якості життя, рівний до-
ступ до інформації, знань і культурного надбання.

В чому взагалі полягає місія бібліотеки? В нашому випадку 
– це складне завдання, яке акумулює усі види діяльності сучас-
ної бібліотеки від розвитку компонентів соціальної комунікації 
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до збереження традиційної культурної спадщини та створення 
нових електронних ресурсів, як вторинних, так і власних. Саме 
чітке усвідомлення цілей визначає підбір дій і функцій, які забез-
печують ефективність бібліотечної діяльності. Сьогодні бібліоте-
ка має стати соціальним інститутом, який є важливою складовою 
соціокомунікаційних процесів у суспільстві. 

На перший погляд вектори розвитку бібліотек мають бути спря-
мованими від засобів масової інформації до засобів масової кому-
нікації, базуватись на європейських цінностях, з огляду на сьогод-
нішній стан нашого суспільства, невід’ємною частиною якого є 
всі ми. Персонал бібліотек не відірваний від суспільних процесів, 
тому, в першу чергу, має реагувати на виклики часу та визначати 
готовність змінювати себе і, відповідно, зміст роботи бібліотек. 

Робоча група з розробки й написання Стратегії розвитку 
бібліо тек, отримала завдання – визначити кризові явища і ви-
клики, що стоять перед бібліотеками і суспільством в цілому. 
У м. Миколаїв відбулась робоча зустріч-нарада представників 
Української бібліо течної асоціації з широким колом представни-
ків різних галузей: науковців, журналістів, економістів, літерато-
рів, директорів різних відомств, соціологів тощо, які представили 
власне бачення ролі бібліотеки, а також висловили побажання 
щодо її діяльності.

Метою наради було означити, як бібліотеки можуть допомогти 
місцевим громадам вийти із кризових ситуацій і, зрештою, дове-
сти партнерам, чому бібліотеки важливі у період кризи. Тобто, 
ще раз підтвердити важливу роль бібліотек у соціокультурному 
середовищі.

Наведу декілька точок зору, якою сьогодні вбачають бібліо-
теку її партнери... Журналісти і видавці ставлять бібліотекам 
такі запитання: Для кого бібліотека сьогодні найбільш важли-
ва? Якому відомству вона має підпорядковуватись – Мінкульту, 
Держкомтелерадіо чи Інституту книги, який здійснює книгови-
давничу діяльність і розповсюджує документи за Державними 
програмами? Що треба робити сьогодні бібліотекам – співати, 
танцювати чи бути інформаційними закладами? 

Висновок журналістів і видавців такий: книги – це засіб кому-
нікації, і бібліотека сьогодні має бути центром масової комуніка-
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ції. Основним гаслом має стати: «Від засобів масової інформації 
– до засобів масової комунікації».

Науковці і викладачі вважають, що сьогодні немає кризи в бі-
бліотеках, оскільки в них працюють найбільш стабільні кадри. 
Бібліотека має стати центром наукової та просвітницької думки; 
потрібно залучати до бібліотек науковий контингент, розвивати 
краєзнавство, вивчати історію регіонів. 

На думку економістів і соціологів, фактичний стан, у якому 
опинилися бібліотеки, свідчить: до гуманітарних викликів, які 
вони отримали, виявилися не готовими ні влада, ні суспільство.

Соціологи вважають, що суспільству не вистачає позитивних 
емоцій. На їхню думку, бібліотеки мають стати центрами масо-
вої психологічної реабілітації громадян. Треба більше і частіше 
влаштовувати свята для людей, а саме: творчі зустрічі, вечори, 
фестивалі книг, ювілеї, майстер-класи, вистави тощо. Бібліотекам 
потрібно нести в маси більше позитивних емоцій, допомагати 
здобувати втрачений патріотизм, шукати підстави для оптимізму. 

Результати досліджень психологічного стану суспільства у 
параметрах – соціальний оптимізм (+100) і соціальний песимізм 
(-100) дають змогу визначити, де саме ми знаходимося на даний 
час. Така оцінка дається наприкінці року, щоб зробити прогноз 
очікувань на наступний рік, а також провести порівняння з мину-
лим роком. 

У 2015 році цей індекс становив –70, хоча постмайданний рі-
вень очікувань громадян був дуже високий (+57) завдяки велико-
му сплеску патріотичних настроїв. Психологічний стан україн-
ського суспільства за останні п’ять років, на жаль, не покращився. 
До наших проблем з постмайданним травматизмом, війною на 
Сході, яка за ці роки поглибилась і зайшла в глухий кут, додалася 
пандемія коронавірусу. 

Як висновок, соціологи зазначають, що в українському су-
спільстві домінує рівень високого соціального песимізму, а також 
спостерігається негативна динаміка очікувань. Тобто ми всі зна-
ходимося у стані психологічної депресії.

Результати опитування, проведеного соціологічною групою 
«Рейтинг», зафіксували наявність у респондентів ознак депре-
сії, тривожності, паніки, втоми і розладів сну. Порівнюючи ре-
зультати опитувань двох хвиль (І хвиля – 27-28 березня 2021 р.; 
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ІІ хвиля – 3-4 квітня 2021 р.), можна помітити незначне зростання 
тривожності, втоми і безсоння. Зростає рівень депресії та паніки.

Рівень тривожності є відносно високим серед усіх вікових 
груп, окрім найстаршої. У людей старшого віку (50+) менше де-
пресивних настроїв. Натомість серед представників старшої та 
найстаршої вікових груп частіше спостерігаються розлади сну.

Вікові відмінності у психоемоційних станах, вірогідно, пов’я-
зані із зміною стилів життя. Молодь більше проявляє депресив-
них станів через різку зміну стилю життя, примусове звуження 
соціального кола, зниження активності, кількості вражень та по-
дій. Хоча стиль життя вікової групи 50+ стає з кожним роком все 
більше карантинним, негативні стани старші переживають краще 
і краще адаптуються до ситуації (знижується паніка).

Жінки демонструють вищий рівень усіх емоційних показників, 
аніж чоловіки. Попри це у динаміці за цей час у жінок суттєвих зру-
шень не зафіксовано. Натомість зросли показники у представників 
чоловічої статі, особливо щодо тривоги та розладів сну. Чоловіки 
через свої поведінкові стилі гірше адаптуються до стресорів.

За допомогою до психологів звертаються вкрай мало наших 
співгромадян: 91% не роблять цього ніколи, 5% – звертаються 
рідко, 3% – іноді. Лише близько 2% опитаних роблять це часто 
або постійно. Для українців в цілому, попри зростання кількості 
звернень до психологів за останні роки, все ще незвичним зали-
шається звернення до спеціаліста у разі психологічних проблем, 
порушень взаємодії з іншими. Скоріше люди знаходять розраду у 
спілкуванні з друзями, приходять до різних товариств, клубів за 
інтересами, врешті, звертаються до бібліотек – не тільки фізично, 
але й віртуально, – до ресурсів на сайтах і у соцмережах, які ство-
рюють бібліотекарі.

У серпні 2020 року Постановою Кабінету Міністрів України 
прийнята Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-
2027 роки. В ній зазначено, що «Стратегічною метою державної 
регіональної політики до 2027 року є розвиток та єдність, орієн-
товані на людину – гідне життя в згуртованій, децентралізованій, 
конкурентоспроможній і демократичній Україні, забезпечення 
ефективного використання внутрішнього потенціалу територій 
та їх спеціалізації для досягнення сталого розвитку країни, що 
створює умови для підвищення рівня добробуту та доходів грома-
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дян під час досягнення згуртованості в соціальному, гуманітарно-
му, економічному, екологічному та просторовому вимірах».

Бібліотеки мають також активно долучатися до розвитку сус-
пільного діалогу. Це процес і метод спілкування з метою побудо-
ви взаємодії між людьми, які діляться своїм досвідом, ідеями та 
інформацією щодо обраної теми. Результатом діалогу є набуття 
сучасного розуміння ситуації завдяки спілкуванню людей з різни-
ми точками зору. Саме в бібліотеках вже діють проєкти під назвою 
«Жива книга», організуються тематичні зустрічі, що розвивають 
толерантні взаємовідносини в громаді, дають змогу відкрито та 
неупереджено спілкуватись, обмінюватись досвідом і думками.

Тематичні діалоги «Україна сьогодні: в пошуках порозуміння 
у суспільстві» мають на меті допомогти українцям солідаризу-
ватись навколо цінностей громадянського суспільства, шукаючи 
порозуміння на суспільному та індивідуальному рівнях. Щоб діа-
логи були успішними, громадяни мають усвідомити, в чому саме 
полягає проблема порозуміння в суспільстві. 

Кожен має себе запитати: як ми почуваємось у житті? Що таке 
згуртованість? Які суспільні важелі сьогодні є першочерговими? 
Через які суспільні маркери можна в бібліотеках організувати ді-
алоги про згуртованість, зацікавити і зібрати громадян навколо 
важливих сфер суспільного життя? Через ідентичність, феномен 
культури, освіту та просвіту, регіональне різноманіття? Через 
лідерів думок, які впливають на формування світогляду? Через 
вивчення історії краю, усні історії? Через виставки художників, 
фотохудожників, майстрів?

Все це бібліотеки роблять, коли більш, коли менш успіш-
но. І все це нам знайомо, особливо з тих років, коли бібліоте-
ки були активно задіяні в масштабному проєкті інформатизації 
«Бібліоміст». Саме тоді бібліотекарі почали активно говорити 
про роль бібліотек у розвитку місцевих громад. Писали багато 
міні-проєктів, які допомагали вирішувати на містах різні соціаль-
ні проблеми, щоб покращувати життя мешканців. В той час бі-
бліотечні фахівці шукали різні цікаві форми проведення заходів, 
мотивували жителів громад долучатися до ініціатив бібліотеки, 
працювати разом, впроваджувати креативні ідеї в життя. 

Бібліотечні заходи для сприяння діалогу в громаді – традицій-
ні на перший погляд форми роботи, але з новим, нестандартним 
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баченням: масові заходи (зустрічі, вечори, дискусійні платформи, 
блог-кафе; клуби за інтересами; публікації, спілкування, зокрема 
й онлайн); вебсайти, сторінки у соцмережах, блоги; проєкти ус-
них історій.

Яскравим прикладом роботи ОУНБ ім. Д.І. Чижевського є 
проєкти усних історій на вебсайті бібліотеки: «Автограф війни» і 
«Голоси з війни» (проєкт з аудіоподкастами).

Блог бібліотеки і сьогодні активно поповнюється, переживає 
підйоми і спади відвідувань. Сторінки в соцмережах розвива-
ються активно, доповнюються інтерактивними формами у вигля-
ді вікторин, розіграшів, челенджів, а також прямих трансляцій 
краєзнавчих цікавих заходів, перегляди яких набирають понад 
2000 разів.

Що ще може сприяти розвитку діалогу і порозумінню? 
Зазвичай люди збираються разом, щоб чимось поділитись, щось 
обговорити. Дуже популярними є зустрічі за філіжанкою кави 
чи чаю. Така зустріч сприяє довірливості та порозумінню. Коли 
люди збираються навколо розповіді історій (спілкування між по-
коліннями), зустрічаються з яскравими особистостями, лідерами 
думок, навіть заради співу народних пісень. Недарма ми говори-
мо про важливість проєктів соціальних ініціатив, тому що спіль-
на робота сприяє зближенню людей, коли разом вони вирішують 
проблему і досягають певної мети. 

В цілому очікування представників громад дуже різні. Є спір-
ні й провокативні точки зору. Тому рухатися потрібно обережно, 
покроково. Для подальшого реформування бібліотечної діяльно-
сті необхідно окреслити вектори розвитку бібліотек, а саме такі: 
реагування на кризові явища і виклики; активізація та розвиток 
комунікативних заходів; допомога громадянам у освоєнні циф-
рових технологій; сприяння у впровадженні електронного уряду-
вання в країні.

Бібліотекарі мусять змінюватись і реагувати на запити су-
спільства, щоб зрештою зрозуміти й виправдати його очікування 
та довести свою ефективність і необхідність для громад. 

Представники української наукової думки зазначили, що не 
бачать кризи в бібліотеках, тому що в них працюють справжні 
фахівці. Бібліотекарів відносять до прогресивної частини україн-
ського суспільства, здатної втілювати в життя європейські цінно-
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сті вже сьогодні. Тож разом реформуймо бібліотечну діяльність, 
розвиваймо соціальний діалог, гуртуймо місцеві громади!

Молодь, мир, безпека в Україні: роль бібліотек 
щодо активізації участі молоді у миротворчих 

процесах

Лілія Яцкул,
завідувач відділу документів іноземними мовами

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

9 грудня 2015 року Радою Безпеки ООН було прийнято резо-
люцію № 2250 «Молодь, мир, безпека», що стосується безпосе-
редньо молодих людей, їх внеску у мир та вирішення конфліктів. 

На сьогоднішній день покоління молоді є найбільш чисель-
ним у світі, в тому числі на територіях, де проходять збройні кон-
флікти. Резолюція ООН виокремлює молодь як соціальну групу, 
звертає увагу на захист прав молоді, що можуть порушуватися в 
умовах збройного конфлікту, має на меті підвищити рівень участі 
молоді у розбудові миру на всіх рівнях.

У резолюції чітко окреслені завдання, які стоять перед держа-
вами та урядами, визначено поняття «молодь» – особи віком від 
18 до 29 років. Проте ООН з порозумінням ставиться до законо-
давства інших країн-членів і враховує, що вік молоді в Україні 
становить 14-35 років. 

Зараз в Україні проживає понад 11,2 мільйона молодих людей 
цього віку – близько 25% населення держави. Згідно з соціологіч-
ними дослідженнями майже 47% молодих людей стверджують, 
що не відчувають змін для молоді на краще, понад 35% вважають, 
що місцева влада не враховує їхню думку при ухваленні рішень 
(за результатами всеукраїнського соціологічного дослідження 
«Молодь України – 2017»). 

Наразі проблема доступу молоді до участі у вирішенні задач, 
які стоять перед суспільством, посилюється наступними чинни-
ками:
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 – невпевненістю у майбутньому як батьків, так і підлітків, 
чітко не визначеним місцем молоді в соціальній структурі 
суспільства;

 – зростанням байдужості та випадків жорстокості серед ді-
тей та підлітків;

 – підвищенням вартості і зниженням корисності різноманіт-
них гуртків та секцій;

 – запит молоді на психологічну підтримку не задовольняєть-
ся у визначених для цього установах.

Допомогти молоді у вирішенні проблеми нераціонального ви-
користання вільного часу та сприяти її всебічному розвитку мо-
жуть бібліотеки як центри самоосвіти, цікавих зустрічей, корис-
ного проведення дозвілля.

Робота з молоддю завжди була важливою складовою загаль-
ної бібліотечної діяльності. Окрім традиційних послуг, бібліо-
теки пропонують можливості щодо навчання протягом життя, 
сприяють підвищенню рівня інформаційно-мережевої культури в 
молодіжному середовищі, узгоджують форми і методи роботи з 
інформаційними потребами молоді.

Бібліотека як методичний, консультаційний центр з молодіж-
них проблем повинна працювати в наступних напрямках: патрі-
отичне, правове, екологічне виховання, популяризація здорового 
способу життя, профорієнтація, підтримка творчо обдарованої 
молоді, молоді з особливими потребами тощо. 

Бібліотека повинна максимально використовувати вихов-
ний потенціал визначних історичних подій і ювілейних дат. 
Бібліотекарі мають надавати перевагу інтерактивним формам 
проведення заходів, які передбачають «зворотний зв’язок» з ко-
ристувачами.

У центрі уваги бібліотеки – правове виховання молоді, адже 
багато молодих людей або не знають правових норм, або не 
схильні їх дотримуватися. Тож бібліотекам необхідно проводити 
вечори запитань і відповідей, юридичні діалоги, правові ринги, 
трибуни юриста, уроки державності у співпраці з правоохоронни-
ми органами, службами у справах неповнолітніх, громадськими 
організаціями. 

Бібліотека відіграє важливу роль у вихованні свідомого став-
лення молоді до збереження власного здоров’я. Так, в ОУНБ 
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ім. Д.І. Чижевського систематично відбуваються зустрічі з ліка-
рями різної спеціалізації, які пропагують цінності здорового спо-
собу життя; допомагають у формуванні позитивних установок і 
навичок, наголошують на профілактиці захворювань, спонука-
ють позбутися шкідливих звичок.

Бібліотеки не стоять осторонь проблеми екологічного вихо-
вання. Працівники обласної книгозбірні творчо підходять до 
представлення екологічної інформації та проведення цікавих 
інтерактивних заходів: інформаційно-просвітницьких та диску-
сійних платформ, презентацій праць авторів-науковців, масштаб-
них вуличних акції та благодійних заходів, екологічних квестів, 
різнопланових виставок – творчих робіт майстрів декоратив-
но-ужиткового мистецтва; малюнків та плакатів; виставок робіт 
учасників Всеукраїнських та обласних конкурсів екологічного 
спрямування, фотовиставок тощо.

Доступ до інформації є важливим аспектом життя сучасної 
людини. Бібліотека має використовувати інтернет-технології, 
щоб навчити користувачів орієнтуватись у джерелах інформації, 
користуватись довідковими виданнями, каталогами, картотеками, 
організовуючи Дні інформації, Дні спеціаліста, бібліографічні 
консультації, огляди літератури біля книжкових виставок. 

Щоб зрозуміти потреби молоді, необхідно вести постійний ді-
алог з молодим читачем, вивчати його запити: проводити соціоло-
гічні дослідження, анкетування, опитування, міні-інтерв’ю, екс-
прес-опитування, встановлювати скриньки для пропозицій тощо.

Бібліотеки сьогодні є центрами з вивчення іноземних мов, 
адже знання мов – ключ людини до успіху в сучасному світі. 
Зануритися в іншомовне середовище можна у клубах іноземних 
мов. Користувачі ОУНБ ім. Д.І. Чижевського полюбляють відві-
дувати такі клуби, бо вони пізнавальні, мотивуючі, охоплюють 
різноманітні теми, допомагають покращити навички говоріння, 
а найголовніше – об’єднують учасників за інтересами, тож члени 
клубів мають унікальну можливість знайти нових друзів. 

Отже, бібліотекарі в наш час повинні завжди бути на пере-
дових позиціях, активно демонструвати лідерство, прагнути до 
впровадження змін; бути «провокаторами» та аналітиками, здат-
ними до партнерства і роботи в команді; фахівцями, які проводять 
дослідження й активно борються за інформаційну свободу!
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VI. Бібліотека і книга 
у цифрову епоху

Використання інформаційних сервісів 
сайту ОУНБ ім. Д.І. Чижевського 

для задоволення запитів віддалених користувачів

Наталя Андрійченко,
завідувач інформаційно-бібліографічного відділу

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Незалежно від часів і суспільних устроїв основними завдан-
нями бібліотеки як соціокультурної структури є зібрання, упо-
рядкування, зберігання знань та інформації на всіх носіях і з усіх 
каналів інформації. Багатство бібліотеки – в її інформаційних ре-
сурсах, канали комунікацій яких невпинно змінюються, збагачу-
ються, ускладнюються. 

Сучасні читачі комп’ютерно освічені, повсякчас користуються 
мобільними телекомунікаційними приладами. Вони хочуть отри-
мувати багато інформації, швидко і на відстані. Спостерігається 
тенденція зростання ефективності використання дистанційно-
го сервісу. Дистанційне обслуговування стає важливою скла-
довою інформаційної діяльності бібліотек. У цьому випадку 
дійсно корисним для віддалених користувачів є сайт ОУНБ 
ім. Д.І. Чижевського. Перш за все – це привабливий, зручний, 
зрозумілий, своєчасно оновлюваний сайт з всеохоплюючим ката-
логом, досконалим електронним довідково-пошуковим апаратом 
до всіх видів наявних у бібліотеці ресурсів.

Електронний каталог, який прийшов на заміну традиційному 
картковому, є одним з головних ресурсів відображення фонду 
бібліотеки, забезпечує віддаленим користувачам вільний доступ 
до інформаційних ресурсів бібліотеки в режимі реального часу, 
зокрема, розкриває склад і зміст фонду, є зручною формою бага-
тоаспектного електронного пошуку інформації про видання, слу-
гує для відбору документів, необхідних у науковій, практичній, 
навчальній діяльності. Електронна пошукова система дозволяє в 
лічені секунди знаходити в каталозі бібліотеки потрібні видання і 
складати бібліографічні списки. І в цьому є його велика перевага. 
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Каталог бібліотеки створений так, що з ним легко можуть пра-
цювати як досвідчені користувачі, так і новачки. Якщо потрібно 
знайти якийсь документ, перевірити його наявність у фонді, то 
потрібно висловити свою потребу у вигляді інформаційного за-
питу. Електронний каталог є багатофункціональним: інформація 
до нього вводиться один раз, а використовуватися може в різних 
цілях, замінюючи цілу систему традиційних карткових каталогів 
і картотек.

На особливу увагу заслуговує унікальний повнотекстовий 
електронний ресурс – «Цифрова бібліотека». Даний ресурс на-
дає вільний доступ через мережу «Інтернет» до повнотекто-
вих версій рідкісних та сучасних документів із фондів ОУНБ 
ім. Д.І. Чижевського. Твори сучасних індивідуальних та колек-
тивних авторів як нашого регіону, так і зі всієї України розміщу-
ються на ресурсі винятково за їх власним бажанням і за умови 
підписання договору на публікацію. Бібліографічна база даних 
«Цифрової бібліотеки» вміщує близько 1000 об’єктів, серед яких 
і окремі друковані твори, і колекції. В свою чергу колекції можуть 
вміщувати від декількох десятків до декількох тисяч артефактів. 
Для зручності користування на головній сторінці «Цифрової бі-
бліотеки» розташовано два алфавітні покажчики: покажчик інди-
відуальних авторів та покажчик колективних авторів, або творів 
без автора. Додатково ресурс оснащено пошуковими системами 
«Електронний музей книги», «Бібліографії» та «Краєзнавство», 
які спрямовують користувача до повнотекстових видань з уні-
кальних колекцій, стародруків, рукописів, біобібліографічних та 
тематичних покажчиків.

Ще одним вагомим інформаційним сервісом на сайті ОУНБ 
ім. Д.І. Чижевського є електронний краєзнавчий ресурс «Видатні 
особистості Кіровоградщини», який успішно функціонує в рам-
ках регіональної ініціативи «Історія рідного краю» вже протягом 
десяти років. Ідея такого проєкту полягає в створенні широкої 
краєзнавчої електронної бази даних, яка містить довідкову інфор-
мацію стосовно видатних людей – уродженців нашого краю, які 
перебували деякий час на теренах Кіровоградщини та чия діяль-
ність була тісно пов’язана з нашим краєм. А це – діячі культури 
і мистецтв, політичні, військові, громадські діячі, видатні вчені, 
письменники та багато інших. Інформація, яка відображає життє-
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пис видатних осіб, побудована за схемою, аналогічною Вікіпедії. 
Колективна робота бібліотечних працівників – учасників проєкту 
полягає у пошуку, відборі матеріалу, поповненні бази даних пер-
соналій для бібліотечного онлайн-ресурсу «Вікі» (по 50 персона-
лій на рік). На сьогодні база містить понад 500 біографічних ста-
тей, до яких звертаються краєзнавці, історики, літературознавці, 
працівники музеїв, бібліотек, архівів та всі інші, хто цікавиться 
історією краю.

Популярною віртуальною послугою на сайті ОУНБ 
ім. Д.І. Чижевського є надання доступу до послуг електронного 
урядування. Мета цього електронного сервісу – розповсюджува-
ти інформацію про наявні електронні послуги національного та 
регіонального рівнів та, використовуючи інформаційно-комуні-
каційні ресурси бібліотеки, дати можливість різним групам насе-
лення користуватися ними у новому форматі. За допомогою цієї 
послуги можна звернутись до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування; перевірити стан особового рахунку з 
отримання житлово-комунальних послуг; записатися в електрон-
ні черги до сімейного лікаря, до служби зайнятості, до міграцій-
ної служби; шукати роботу, подати заяву для призначення допо-
моги при народженні дитини; придбати квитки на залізничний 
транспорт та багато іншого. На власній бібліотечній сторінці в 
соціальній мережі Facebook для віддалених користувачів ОУНБ 
ім. Д.І. Чижевського постійно пропонуються міні-консультації 
про актуальні послуги електронного урядування. Відвідувачі ши-
роковідомої нині цифрової платформи «Дія», створеної за ініціа-
тиви Міністерства цифрової політики України, мають можливість 
отримувати сучасні електронні довірчі послуги, інформаційну 
та консультативну допомогу у веденні власного бізнесу та під-
вищувати свою цифрову освіту за новим сучасним форматом – 
переглядаючи тематичні освітні серіали. Після короткотривалого 
навчання і проміжного тестування надається електронний серти-
фікат, який підтверджує здобуті цифрові навички і є вагомим до-
датком при працевлаштуванні.

Корисною інформаційною складовою вебсайта ОУНБ 
ім. Д.І. Чижевського є розділ «Корисні ресурси Інтернет». Тут 
можна знайти посилання на офіційні сайти органів державної 
влади України, комітетів, служб, інспекцій, агенств і таке інше. 
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Також тут є можливість ознайомитися з регіональними інформа-
ційними порталами, переглянути електронні бібліотеки України і 
світу. У підрозділах «Преса України» та «Електронні версії жур-
налів» при переході за активними посиланнями є можливість пе-
реглядати повнотекстові версії всеукраїнських електронних газет 
і журналів та цифрові періодичні видання Кіровоградщини.

Про електронний медичний сервіс у світлі сучасних 
викликів

Оксана Завіна,
завідувач відділу документів

з питань медицини та охорони здоров’я
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Запровадження карантину спонукало українців активніше 
користуватися онлайн-сервісами для розв’язання тих питань, 
які зазвичай вони вирішували шляхом особистого відвідуван-
ня відповідних установ та організацій. На цьому тлі зріс попит 
на онлайн-послуги, які полегшують життя в умовах карантину. 
Держава, взявши курс на діджиталізацію, крок за кроком оциф-
ровує усі сфери. Не стала винятком і медицина, де донедавна 
зберігалися чи не найконсервативніші підходи в роботі лікарів. 
Переведення у цифровий формат історій хвороб пацієнтів, ре-
зультатів лабораторних аналізів тощо дозволяє суттєво заощади-
ти час. Електронні сервіси поліпшують доступ пацієнта до медич-
них послуг, пришвидшують обмін інформацією між державними 
установами та вилучають з обігу зайві паперові документи.

Реагуючи на виклики цифрової трансформації, бібліотека ста-
ла платформою з навчання цифрової грамотності. Опанувати су-
часну комп’ютерну техніку і не розгубитися в потоці інформації 
допомагають спеціалізовані тренінги, серед яких важливу роль 
відіграють тренінги з використання електронних медичних сер-
вісів. Адже сучасна бібліотека є однією з найкращих локацій, де 
представники громади можуть здобувати ключові компетенції 
для особистісного самовдосконалення і розвитку, соціальної інте-
грації та активної громадської позиції. Бібліотека – це місце, яке 
працює у режимі нон-стоп, де ми завжди дізнаємося щось нове. 
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Серед інших переваг бібліотеки – інфраструктура, технологічне 
оснащення та висококваліфікований персонал.

Тренінги «Медичні сервіси електронного урядування» – це, 
перш за все, навчання, яке розвиває здібності особистості до 
пошуку нових знань, допомагає здійснити інтелектуальний про-
рив, формує новий світогляд. Вони дозволяють людині, незалеж-
но від її віку, реалізувати внутрішній потенціал, знизити ризик 
соціальної ізоляції та знайти своє місце в нових умовах життя, 
полегшують взаємодію громадян із державою. Під час тренінгу 
учасники мають змогу обмінятися досвідом, проаналізувати його 
у невимушеній, комфортній атмосфері. А саме головне, не лише 
отримують нову інформацію, а й відпрацьовують одночасно нові 
навички, використовуючи їх на практиці. За період 2020-2021 рр. 
працівники відділу документів з питань медицини та охорони 
здоров’я провели понад 15 тренінгів, під час яких 95 осіб опа-
нували практичні навички використання електронних медичних 
сервісів.

З якими електронними сервісами охорони здоров’я ми знайо-
мимо? Це – електронна система охорони здоров’я eHealth, медич-
на інформаційна система Medstar, Державний реєстр лікарських 
засобів, інформаційний портал «Є Ліки».

Впровадження електронної системи охорони здоров’я поча-
лося одночасно зі стартом медичної реформи в Україні. eHealth 
– єдина електронна система охорони здоров’я, яка об’єднує всі 
документи й операції охорони здоров’я України: інформацію про 
лікарів, медичні картки пацієнтів і їх рецептурні призначення.

Автоматизація закладів охорони здоров’я звільнила медичних 
працівників від паперової тяганини, пацієнтам не доводиться роз-
бирати почерк лікарів і переказувати історію свого життя, почи-
наючи з дитячих щеплень. Завдяки системі eHealth кожен отри-
мав доступ до інформації, що стосується його здоров’я. 

Лікарі отримують доступ до неї через медичні інформаційні 
системи за допомогою власного кваліфікованого електронно-
го підпису. Вони під’єднані до центральної бази даних eHealth. 
Використання медичних інформаційних систем покликане авто-
матизувати роботу безпосередньо самих лікарів, адміністратив-
ної частини медустанов, фармацевтів. Серед популярних інфор-
маційних систем – Helsi, Health 24, Medstar.
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Фахівці відділу на тренінгах навчають користуватися одні-
єю з багатьох медичних інформаційних систем, а саме Medstar. 
Medcard24 є одним із продуктів медичної інформаційної системи 
Medstar. Даний сервіс дозволяє пацієнту планувати візити до ме-
дичного закладу та уникнути черг у поліклініці. Одна з переваг 
електронної медичної карти – цілодобовий доступ. У будь-який 
час, зайшовши до системи Medcard24, ви можете отримати ін-
формацію про графік роботи свого сімейного лікаря, записатися 
на прийом, вибрати годину відвідування, переглянути результати, 
отримувати нагадування та призначення. 

Користуватися особистим кабінетом пацієнт може у будь-яко-
му місці, де є інтернет. Вхід до особистого кабінету відбуваєть-
ся через вебсайт або мобільний додаток MedCard24. Через ці 
електронні пристрої можна попередньо записатися на прийом 
до будь-якого вузького спеціаліста іншого закладу охорони здо-
ров’я, який зареєстрований в електронній системі. Цією функ-
цією потрібно скористатися у випадку отримання електронного 
направлення від лікаря первинки на консультацію до вузького 
спеціаліста чи подальшого обстеження. Пацієнт самостійно оби-
рає спеціалізований медичний заклад, в якому хоче отримати по-
слуги за Програмою медичних гарантій, незалежно від місця про-
живання чи реєстрації, або того, в якому районі чи місті працює 
лікар, що виписав це направлення. Пацієнт може звернутися до 
комунального закладу чи приватної клініки, або до лікаря, який 
має власну практику, якщо вони уклали договір з Національною 
службою здоров’я України (НСЗУ) на надання відповідних по-
слуг. А НСЗУ перерахує кошти саме тому закладу, до якого звер-
нувся за допомогою пацієнт.

Користуватися сервісом Medcard24 можуть лише ті пацієн-
ти, які обрали лікаря з надання первинної медичної допомоги 
та уклали декларацію. Наявність декларації дає право отримати 
цілий ряд послуг за Програмою медичних гарантій безкоштовно 
– консультації, вакцинація за календарем щеплень, супровід паці-
єнтів із хронічними хворобами, окрім цього в пакет входять деякі 
діагностичні процедури та аналізи. 

Отже, зареєструвавшись у системі Medcard24, ви отриму-
єте електронну медичну картку пацієнта, яка наповнюється 
електрон ними медичними записами про лікування, вакцинацію, 
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електронними направленнями та рецептами, а також ковідними 
сертифікатами, медичними висновками про народження дитини 
та про тимчасову непрацездатність.

Один з найактуальніших на сьогодні документів – ковідний сер-
тифікат. Його можна сформувати в мобільному застосунку «Дія», 
або отримати у лікаря, з яким підписана декларація. Формування 
ковідного сертифікату відбувається на основі даних, внесених 
лікарем в електронну медичну картку. Тому дуже важливо, щоб 
лікар не забував вводити коректні та повні дані. Ковідний сер-
тифікат може бути сформований у разі наявності інформації про 
те, що людина або отримала необхідну кількість доз вакцини від 
коронавірусу, або має клінічні показання, тому що перехворіла на 
COVID-19, або ж має негативний результат ПЛР-тесту.

Ковідний сертифікат буде використовуватися як всередині 
України (зокрема, для відвідування масових заходів в закладах 
культури), так і для закордонних подорожей. Інший актуальний 
документ – міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його можуть 
отримати ті, хто пройшов повний курс вакцинації від COVID-19. 
Він теж може бути використаний для подорожей за кордон. Такий 
документ можна отримати лише в паперовій формі в сімейно-
го лікаря чи в будь-якому медичному закладі, підключеному до 
електронної системи охорони здоров’я. Зазначений документ уже 
ратифікований Україною та міжнародним співтовариством.

Чималий інтерес у слухачів тренінгу викликає такий електро-
нний ресурс як Державний реєстр лікарських засобів України. 
На даному сайті розташована інформаційно-пошукова система, 
сформована державним підприємством «Державний експертний 
центр Міністерства охорони здоров’я України». У системі можна 
отримати інформацію про зареєстровані в Україні лікарські за-
соби та інструкції для медичного застосування до них; відомості 
про лікарські засоби, дозволені для виробництва і застосування в 
медичній практиці.

Щоб скористатись даним сервісом, необхідно обрати розділ 
«Пошук лікарських засобів» та виконати запит за одним із шести 
запропонованих критеріїв, зазначивши необхідну інформацію. 
Це може бути номер реєстраційного посвідчення, торгова назва 
лікарського засобу, міжнародна непатентована назва, код анато-
мо-терапевничної системи (АТС) або склад діючих речовин. У 
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відповідь на запит відкриється сторінка з інформацією про ре-
єстраційне посвідчення, термін дії, назву лікарського засобу, 
виробника. Щоб переглянути більше відомостей про медичний 
препарат, натисніть на реєстраційне посвідчення. У результаті 
відкривається сторінка з детальною інформацією, за бажанням 
можна завантажити інструкцію по лікарському засобу. 

Ще один важливий та корисний електронний сервіс, з яким 
знайомляться учасники тренінгу – «Є Ліки». Кожен громадянин 
може отримати безоплатно ліки та медичні вироби, які держава 
придбала за кошти платників податків. Закупівлі відбуваються як 
на центральному рівні за кошти державного бюджету, так і ко-
штом місцевих бюджетів. Загалом за 40 напрямами державної 
програми закуповуються близько 500 препаратів та понад 700 
медичних виробів. Якщо ви лікуєтесь на стаціонарі та хочете 
отримати безплатно медичні препарати, скористайтесь сервісом 
«Є Ліки». Наразі це найбільша онлайн-платформа з інформацією 
про залишки лікарських засобів та медичних виробів, що закупо-
вуються за кошти державного та місцевого бюджету. Відповідні 
списки по кожному закладу охорони здоров’я оновлюються що-
тижнево, керівники лікувальних закладів несуть особисту відпо-
відальність за наповнення сторінок з відомостями про залишки 
ліків. Завдяки проєкту «Є Ліки» кожен українець може перевіри-
ти, які саме лікарські засоби є в його лікарні.

Цифрова трансформація процесів охорони здоров’я, насампе-
ред, поліпшує доступ до медичної допомоги, дозволяє отримува-
ти якісні медичні послуги. Одна з переваг електронних інстру-
ментів, запроваджених у системі охорони здоров’я, – прозорість 
та достовірність. Дані є абсолютно відкритими. На основі цих 
даних можна знайти, до кого звернутись по медичну допомогу, 
будувати якісну аналітику, статистику та подальші прогнози роз-
витку медичної допомоги в Україні. 

А головна мета фахівців відділу – навчити якомога більше 
людей ефективно використовувати можливості цифрової транс-
формації охорони здоров’я, управляти своїм здоров’ям, відслід-
ковуючи призначення лікаря, отримуючи дистанційну підтримку 
лікаря-консультанта, а також інформацію про профілактичні за-
ходи для себе та своєї родини.
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звернення: 26.09.2021). – Заголовок з екрана. – Мова укр.

Використання соціальних мереж для формування 
лідерів громадської думки

Тетяна Мартиненко,
директор

КЗ «Петрівська центральна бібліотека»

Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій надає масу мож-
ливостей для навчання, спілкування, самовираження, завдяки 
чому вони стали невідʼємною частиною нашого життя. 

Важливість соціальних мереж і їх вплив на повсякденне життя 
важко переоцінити, бо вони є ефективним способом, щоб згур-
тувати людей зі спільними інтересами, отримати чи поширити 
якусь інформацію, адже практично всі суспільно важливі події та 
явища знаходять своє відображення в інтернеті та активно обго-
ворюються у соціальних мережах.

Упевнена, що якщо не всі, то більшість бібліотек ведуть власні 
сторінки у фейсбуці, тож навряд чи скажу щось, чого ви не зна-
ли, але хочу зупинитись на деяких моментах з власного досвіду 
роботи.

Сторінка чи група? Це питання індивідуальне – кожен сам ви-
рішує для себе. У нас відкрито і те, і інше, і кожна з них має свої 
переваги. Сторінка більш зручна у користуванні, сприяє веденню 
неформального спілкування і дає можливість підписатися на того, 
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хто вас цікавить. Група у порівнянні з нею знаходиться у певному 
вакуумі: у ній є лише та інформація, яку виставляє адміністратор 
або учасники, проте вона не обмежена у кількості підписників, у 
той час як сторінка може завести лише 5 тисяч друзів, і далі до-
ведеться видаляти когось із старих, щоб подружитися з новими. 
Тож якщо ви націлені на успіх і активне просування з великою 
кількістю читачів – краще створити групу, якщо ж ні – вам буде 
досить і сторінки. 

Окрім виставлення традиційної для бібліотек інформації про 
послуги або проведені заходи, дуже добре, коли бібліотека в курсі 
подій, що вирують у громаді. Користувачів приваблюють статті з 
історії краю, біографії відомих земляків, важливі місцеві новини, 
прохання допомогти комусь із жителів, привітання з важливими 
датами та особистими ювілеями. Звісно, тримати руку на пульсі 
життя великого міста досить проблематично, але якщо ви з неве-
ликої територіальної громади, то всі місцеві новини привертають 
до себе багато уваги містян і просто небайдужих громадян. 

Соціальні мережі налаштовують нас на більш дружнє і нефор-
мальне спілкування, ніж у реальному житті, і тут варто не пере-
борщити. Толерантність до чужої думки і тактовність – це те, про 
що потрібно ніколи не забувати. 

Таким чином, соціальні мережі мають велике значення у по-
пуляризації бібліотечної роботи, надають можливість приверну-
ти увагу суспільства до діяльності бібліотек і допомагають їм не 
втратити користувачів. 
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Бібліотека – простір для навчання: 
про інформаційні платформи, які сприяють 

підвищенню якості життя

Аліна Осокіна,
завідувач відділу документів

з економічних, технічних 
та природничих наук

 ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Бібліотека в своїй роботі прагне до пошуку нового, інновацій-
ного, що відповідало б вимогам часу та зростаючим проблемам 
суспільства. 

Поряд зі звичними формами діяльності на бібліотечній плат-
формі розвиваються унікальні моделі інформаційного обслугову-
вання для різних категорій населення, що передбачає розширення 
напрямів роботи.

Кожен день, роблячи покупки в магазинах, користуючись різ-
ними видами послуг, укладаючи договори на виконання робіт, 
необхідно пам’ятати, що всі ми є споживачами. Тому важливо 
знати свої права і вміти ними користуватися. З метою підвищен-
ня обізнаності громадян з питань прав споживачів, виховання 
грамотної споживчої поведінки та культури, отримання навичок 
реалізації своїх споживчих прав у повсякденному житті ОУНБ 
ім. Д.І. Чижевського ініціювала «Школу досвідченого спожи-
вача». Це спільний «пілотний» проєкт з Головним управлінням 
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області. 

Мета проєкту – роз’яснення громадянам основних законів 
України стосовно захисту прав споживачів, коментарі до найбільш 
поширених правопорушень на споживчому ринку, а також кон-
сультації фахівців Головного управління Держпродспоживслужби 
у Кіровоградській області. 

Розпочалась робота школи з лекції «Дачний сезон починається 
з… або Що потрібно знати при купівлі насіння овочевих і баштан-
них культур та саджанців плодово-ягідних рослин». Відвідувачі 
дізналися, як вибрати і де придбати добре насіння, як обирати 
саджанці винограду, смородини, малини чи полуниці та де варто 
їх купувати; на що треба звертати увагу під час купівлі саджанців 
дерев та кущів.
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У рамках проєкту слухачі школи отримали консультації з тем: 
«Як обрати якісні та безпечні пестициди?», «Що потрібно зна-
ти під час застосування засобів захисту рослин?». Протягом року 
слухачі дізнаються про ризики ввезення шкідливих організмів із 
закордонних подорожей, про особливості гарантійного ремонту 
побутової техніки та про те, як обрати безпечний харчовий про-
дукт, як захистити свої права під час вибору взуття тощо. 

Під час консультаційних зустрічей відвідувачі мають можли-
вість переглянути тематичні виставки літератури.

«Школа досвідченого користувача» – це майданчик для здо-
буття необхідних знань, які допоможуть споживачам прийняти 
правильне рішення під час придбання товарів та отримання по-
слуг.

Спільно з обласним управлінням Держпраці в Кіровоградській 
області бібліотека започаткувала цього року ще один проєкт – 
«Інформаційна платформа з питань праці», завдання якого – при-
вернення уваги суспільства до питань охорони праці, підвищення 
правової обізнаності суб’єктів господарювання, дотримання зако-
нодавства про працю, зайнятість, безпеку і охорону праці. Перша 
інформаційна зустріч відбулася напередодні Всесвітнього дня 
охорони праці. Гасло Всесвітнього дня охорони праці в 2021 році 
– «Передбачати, готуватися та реагувати на кризу – інвестуймо 
зараз у стійкі системи безпеки і здоров’я на роботі». Цей день 
встановлено, щоб привернути увагу органів державної влади, 
суб’єктів господарювання, громадських та профспілкових органі-
зацій до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам 
на виробництві та професійним захворюванням. Начальник від-
ділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-куль-
турній сфері Ірина Чирва надала статистичні дані щодо охорони 
праці в Україні та області, поінформувала про стан виробничо-
го травматизму на підприємствах міста. Велику увагу фахівчиня 
приділила організації роботи підприємств, закладів у зв’язку із 
запровадженням на всій території України карантину, забезпечен-
ня безпеки та захисту здоров’я працівників, задіяних у робочому 
процесі. 

Неформальна зайнятість не є проблемою виключно держави 
або одного державного органу. Незадекларована праця зачіпає ін-
тереси всіх учасників ринку і цілого ряду державних органів. Про 
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ризики і наслідки незадекларованої праці, а також про процедури 
оформлення трудових відносин та інші вимоги законодавства про 
працю та охорону праці розповідала начальниця відділу з питань 
експертизи умов праці Олена Хіміч. 

Порядок проведення атестації робочих місць із важкими та 
шкідливими умовами праці, встановлення та надання пільг і ком-
пенсацій за результатами проведеної атестації, надання щорічних 
додаткових відпусток працюючим в особливих умовах праці, – ці 
питання викликали жвавий інтерес учасників консультаційної зу-
стрічі. Дискусія дала змогу її учасникам детально обговорити ак-
туальні питання забезпечення справедливої та гідної організації 
праці, дотримання прав і гарантій працівників у сучасних умовах.

Зустрічі в рамках інформаційних проєктів набувають популяр-
ності серед громадян міста та суб’єктів господарювання. Завдяки 
стрімінг-трансляції (прямого ефіру) кожен захід набирає понад 
1,5 тис. переглядів. 

Онлайн-ресурси на допомогу вивченню 
української мови

Анна Русіна, 
головний бібліотекар 

відділу обслуговування користувачів
ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Ще донедавна вивчення та вдосконалення української мови 
онлайн самостійно і безкоштовно здавалося чимось зі сфери фан-
тастики. На сьогодні ми маємо досить розмаїтий вибір ресурсів 
для досконалого опанування мови.

Які ж переваги вивчення української мови онлайн?
1. Зручність. Інтернет-ресурси дають змогу навчатися, коли, 

де і як вам зручно. Не потрібно нікуди їхати, підлаштовува-
тися під чиїсь графіки, ви самі обираєте, о котрій у вас сьо-
годні уроки та яка форма викладу матеріалу вам підходить 
найбільше.

2. Автономність. Жодних класів, груп і нових колективів. Тепер 
опанування мови – лише ваша особиста справа й персональ-
не бажання.
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3. Нові методики та засоби навчання. Відео, аудіо, ігри, мобіль-
ні додатки, тести, картки, тренажери, вправи та багато іншо-
го – обирайте на свій смак, яким саме чином вам найкраще 
засвоювати інформацію.

4. Повторюваність. Усі матеріали для навчання є в постійному 
доступі, ви можете знову й знову їх вивчати, щоб запам’ятати 
найскладніші для вас моменти та розібратися детальніше з 
другої, третьої, якої завгодно спроби.

5. Безкоштовність. Звісно, бувають і платні освітні онлайн-плат-
форми та курси. Проте у вас є чудовий вибір безкоштовних 
ресурсів для вивчення мови, про які ми й поговоримо далі.
З метою підтримки, вивчення та розвитку української мови 

працівники ОУНБ ім. Д.І. Чижевського пропонують скористати-
ся найбільш вдалими безкоштовними онлайн-сервісами з даної 
теми.

Для більшої зручності є посилання на електронні ресурси.
Ресурс «Є-мова». https://emova.language-ua.online/
Ресурс «Є-мова» позиціонує себе як єдину комплексну 

онлайн-платформу, яка також має навчальні офлайн-курси у 25 мі-
стах України. Це добре відомі «Безкоштовні курси української 
мови», що залучають до навчання найкращих філологів країни та 
мають напрацьовані дієві методи викладання української росій-
ськомовним слухачам. Онлайн-платформа також передусім орі-
єнтована саме на українців, що розмовляють російською мовою. 
Для початку навчання потрібно зареєструватися і пройти тесту-
вання, що визначає рівень володіння українською. Відповідно до 
встановленого рівня учасник курсу отримує навчальні матеріали: 
відео, тексти, практичні заняття. Після завершення курсу можна 
отримати офіційний сертифікат із зазначенням рівня володіння 
українською мовою.
Сайт Олександра Авраменка
http://xn--80aafnzkijm.xn--j1amh/tele-radio-lessons/12/
Олександр Авраменко – не лише викладач Київського універ-

ситету ім. Бориса Грінченка та автор підручників з української 
мови, а й, мабуть, найвідоміший учитель української мови в на-
шій країні. Усе це завдяки коротким і цікавим «експрес-урокам 
української», які він регулярно проводить у телеефірах «Сніданку 
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з 1+1». Олександр із задоволенням відповідає на непрості запи-
тання глядачів, допомагає розібратися з нюансами слововжитку, 
боротися з русизмами у мові, запам’ятовувати наголоси та нові 
прислів’я і приказки, підбирати правильні закінчення та ще ба-
гато-багато іншого. Уроки від Авраменка схожі на вишукані де-
серти для справжніх гурманів української. І назбиралося таких 
«смаколиків» вже близько трьох сотень.
Як вивчити українську мову за допомогою смартфону
https://www.facebook.com/mova.ukr/
В епоху мобільних додатків вивчати мови значно цікавіше та 

зручніше. Щодо української, то перший такий додаток розробила 
команда освітнього проєкту «Мова – ДНК нації». Він називається 
Mova і доступний для безкоштовного завантаження в Google Play 
та App Store. Головного ж «учителя» на ім’я Лепетун ви, ймовір-
но, вже неодноразово зустрічали. Адже цей кумедний язичок зні-
мається у мультиках, вчить нас правилам із картинок в інтернеті 
та книжки «Українська легко!». А в цьому застосунку Лепетун 
допомагає засвоїти правила правопису, вивчити наголоси і фра-
зеологізми, а також боротися з калькою і русизмами. Крім того, 
у додатку є вправи на засвоєння матеріалу, а веселі та корисні 
картинки з правилами можна додавати у вибране.

Для будь-якого навчання необхідні два основні компоненти: 
бажання і можливості. Епоха інтернету дає нам безліч можливо-
стей, тож неодмінно скористайтеся ними у своєму бажанні бездо-
ганно опанувати українську мову.
Тренажер правопису української мови
https://webpen.com.ua/
Надзвичайно зручний ресурс для вивчення та засвоєння мови 

з великою кількістю завдань для самоперевірки. Всі правила су-
проводжуються відеоуроками, а також численними онлайн-впра-
вами. Якщо у вас виникають складнощі з вибором правильного 
варіанта, можна натиснути кнопку «Підказка», і вам одразу за-
пропонують відповідне правило. Кількість спроб не обмежена. 
Крім того, постійно додаються нові завдання – онлайн-вправи з 
усіх розділів мовознавства. Перед завданнями можна ознайоми-
тися з правилами. Жодних тестів, усі відповіді потрібно вносити 
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самостійно – розділові знаки в реченнях чи дефіс у словах. Тож 
вгадати не вдасться.
Лайфхаки українською 
https://www.youtube.com/watch?v=MNBTjHsV94Q&list=PL9a

DK_7u4r7c9u1lieLlO9kRAmq7lCDiP
Телевізійний проєкт від телеканалу «UA:Перший» доступний 

на каналі у сервісі YouTube. На відео пояснюють, як правильно 
вживати наголоси, вітати зі святами і дякувати. Зараз доступні 
14 роликів, але добірка постійно доповнюється.

Національна платформа з вивчення української мови 
Міністерства культури та інформаційної політики України

https://speakukraine.net/
Національна платформа з вивчення української мови 

Міністерства культури та інформаційної політики України зібра-
ла в одному місці ефективні онлайн – та офлайн-ресурси, а також 
мобільні додатки з вивчення української мови як для українців, 
які хочуть підвищити рівень володіння українською мовою, так і 
для іноземців, які прагнуть її вивчити «з нуля».

Тут можна знайти інноваційні технології вивчення української 
мови для дітей та дорослих.

Українська за 27 уроків. https://courses.prometheus.org.ua/
courses/coursev1:Prometheus+UKR101+2020/about

До вашої уваги перший курс – елементарний рівень (А1, А2). 
Програму елементарного рівня вивчення мови розроблено так, 
щоб сприяти якомога більше розвитку комунікативних можливо-
стей слухача для ефективного використання української мови в 
різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування.

Курс розроблено проєктною командою «Є-мова» та волон-
терською ініціативою «Безкоштовні курси української мови» 
(Громадська організація «Український світ») за підтримки 
Програми EGAP, яку впроваджує фонд «Східна Європа» з парт-
нерами у межах першого національного конкурсу ІТ-проєктів у 
сфері е-демократії EGAP Challenge.

Програму підготовлено з урахуванням Загальноєвропейських 
рекомендацій із мовної освіти (Common European Framework of 
Reference for Languages) та Стандартизованих вимог до рівнів во-
лодіння українською мовою як іноземною А1 – С2.
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LanguageTool 
https://languagetool.org/uk/
Онлайн-ресурс допоможе перевірити граматику та пунктуа-

цію в українських текстах. У безплатній версії максимальний роз-
мір тексту на перевірку – 20 тис. символів. Для зручності можна 
завантажити додаток для використання в браузері. Слово підсві-
чується відповідним кольором залежно від помилки: лексичної, 
пунктуаційної чи орфографічної. При наведенні курсором на по-
милку ресурс пропонує варіанти заміни.

Роблячи висновок, хочу зазначити, що промоція української 
мови сьогодні, коли вона набула значення чинника самобутності 
народу, духовного стрижня нації, є дуже важливим напрямом ро-
боти бібліотеки. Працівники творчо підходять до втілення сучас-
них інтерактивних форм роботи у практичну діяльність.

Використані джерела:
1. Богодарова Олена. Презентація «Змішане навчання на уроках укра-
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ua/test : [сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу: https://naurok.com.
ua/prezentaciya-zmishane-navchannya-na-urokah-ukra-nsko-movi-ta-
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Блогосфера обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. Д.І. Чижевського: від Web 2.0 до Web 3.0

Оксана Ткаченко,
перший заступник директора 

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Блогосфера ОУНБ ім. Д.І. Чижевського веде свою історію від 
1998 року, коли було презентовано вебсайт бібліотеки – чи не 
перший в Україні серед сайтів обласних бібліотек. Таким чином, 
бібліотека здійснює діяльність в інформаційному просторі все-
світньої мережі вже третій десяток років. 

Блогер – професія уже не нова для України. Взагалі-то, ця 
діяльність передбачає ведення блогу, тобто розміщення в ньому 
відповідного контенту у вигляді записів, думок, а також аудіо- та 
відеоматеріалів.

За твердженням вікіпедії, блог (англ. blog, від web log – «мере-
жевий журнал чи щоденник подій») – це вебсайт, головний сенс 
функціонування якого – регулярне поповнення записів, зобра-
жень чи мультимедійних публікацій. Для сучасних блогів харак-
терні короткі записи тимчасової значущості.

Вебсайт ОУНБ ім. Д.І. Чижевського розвивався від моменту 
створення на платформі Web 1.0 до сьогоднішньої його версії – 
Web 3.0. У чому ж полягають принципові відмінності цих версій?

Web 1.0 – це принцип побудови сайту, коли розробник є авто-
ром контенту, сам його створює й наповнює, тобто тільки інфор-
мує користувачів, які звертаються до сайту виключно для пере-
гляду зображень та отримання інформації. На прикладі вебсайту 
бібліотеки це виглядало наступним чином: на сторінці були роз-
міщені тематичні рубрики з різнобічною інформацією про бібліо-
теку, новини та події, які відбувались. Згодом рубрикатор розши-
рювався, додався електронний онлановий каталог, електронний 
музей книги, інформація про проєкти. У версії Веб 1.0, ще не було 
соціального контенту, зворотного зв’язку. 

Web 2.0 (визначення Тіма О’Рейлі): особливістю такого сайту 
є принцип залучення користувачів до наповнення і багаторазової 
вивірки інформаційного матеріалу. По суті, термін «Web 2.0» по-
значає проєкти і сервіси, які активно розвиваються і покращують-
ся самими користувачами: блоги, вікі-проєкти, соціальні мережі 
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і т. д. Web 2.0 не є технологією або якимось особливим стилем 
Web-дизайну. Для розуміння його суті підходить визначення Web 
2.0 як комплексного підходу до організації, реалізації та підтрим-
ки Web-ресурсів.

Згодом сайт бібліотеки вдосконалювався, додалась RSS-
розсилка (2003) новин, була розроблена Wap-версія для зчитуван-
ня на мобільних пристроях (2005), додалась рубрика «Цифрова 
бібліотека» (2006), був створений бібліотечний «Блог – неофі-
ційний вісник» (2008), налагоджено зворотний зв’язок через роз-
діл «Гостьова книга». Таким чином, це був новий етап розвитку 
блогосфери бібліотеки: до неї вже могли долучатися користувачі, 
які за письмовою згодою надавали право на публікації власних 
творів, ставали дописувачами, після редагування та допуску мо-
дератора могли залишати відгуки та поради в «Гостьовій книзі». 
Тобто сайт вже ставав майданчиком для створення спільного кон-
тенту, соціалізувався.

Бібліотека розвивала соціальне партнерство з творчими спіл-
ками, національними товариствами, громадськими організаціями, 
активно долучалась до просвітницьких проєктів і, таким чином, 
надавала платформу для розміщення інформації соціальним парт-
нерам. У бібліотеці відкривались інформаційно-ресурсні центри, 
діяльність яких демонструвалась через рубрики вебсайту. Це все 
розвивало сайт бібліотеки як ресурс Веб 2.0. Крім того, техноло-
гія Веб.2.0 – це створення контенту в соціальних мережах.

2010 року Бібліотека відкрила сторінки у популярних на той 
час соціальних мережах – «В контакте», «Односклассники», 
Facebook, згодом – Tweeter та Ютуб-канал – і певний час успіш-
но популяризувала діяльність в цих мережах. Такі соціальні ін-
тернет-платформи давали змогу вивчати та аналізувати думку 
користувачів. Вебометрика дозволяла слідкувати за динамікою 
відвідування сайту. На початку 2000-х років середня щорічна від-
відуваність сайту становила понад 500 тисяч віртуальних читачів, 
які переглядали понад 700 тисяч сторінок. 

Хочу зазначити, що вебсайт бібліотеки стрімко наповнювався 
інформаційними матеріалами, переважно краєзнавчого характеру, 
їх створювали працівники бібліотеки: проводили дослідницьку 
роботу, розвивали діяльність інформаційних центрів, наповнюва-
ли «Електронний музей книги», в якому вміщували оцифровані 
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документи краєзнавчих видань та перлин книгомистецтва, що 
знаходяться у відділі рідкісних і цінних документів, тим самим 
надавали можливість усім охочим працювати з ресурсами куль-
турної спадщини, до яких доступ у бібліотеці обмежений.

Крім того, бібліотекарі створювали вже власні інформаційні 
продукти, завдяки таким дослідницько-краєзнавчим проєктам, 
як-то «Персони українського театру», «Єлисаветградський абрис 
Якова Паученка», «Автограф війни», перший проєкт з аудіо-
подкастами «Голоси з війни», «Єлисаветградськими шляхами 
Кобзаря» тощо.

Систематично аналіз сайтів обласних бібліотек проводили 
фахівці Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого 
та досліджували фахівці Національної історичної бібліотеки 
України. В якийсь час вони почали наголошувати на тому, що веб-
сайт ОУНБ ім. Д.І. Чижевського складний і заважкий щодо наві-
гації, що на ньому складно швидко знайти необхідну інформацію, 
тобто аналізували сайт з точки зору звичайного користувача, який 
заходить на сайти бібліотек у пошуках необхідної інформації. 

Розширення інформаційного контенту в інтернеті значно 
спростило пошук необхідної інформації, це призвело до знижен-
ня кількості відвідувань сайту: щорічна кількість входів на сайт 
знизилась до 350 тисяч на рік. Але бібліотечні фахівці шукали 
можливість зберегти статистику відвідувань, намагались розши-
рити коло відвідувачів сайту через розвиток відеоконтенту, яскра-
ві афіші анонсів, ввели рубрику «Фото тижня», «Цитата дня», ак-
тивну стрічку новин. Ставало зрозумілим, що сайтом бібліотеки 
користуються ті відвідувачі, які працюють з краєзнавчим кон-
тентом, переважно науковці, дослідники, аспіранти, краєзнавці. 
Перед бібліотекарями постала задача залучати до інформаційно-
го ресурсу нових потенційних користувачів. Коли з’явилась мож-
ливість надавати послуги через сайт, була розпочата активна про-
моція такої послуги, як «Віртуальна довідка», але вона суттєво 
не збільшила відвідуваність сайту – таких послуг надавалось в 
середньому 100-150 на рік. 

Тоді на сайті відкрили послугу віддаленого продовження тер-
міну користування книгами у відділі міського абонемента. Ця 
послуга має попит, особливо під час карантинних заходів, коли 
бібліотека зачинилася для відвідування. Люди звертались і про-
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довжували термін користування книгою, аби не нараховувалася 
пеня за неповернення книг вчасно.

Web 3.0 – концепція розвитку інтернет-технологій, яка доз-
воляє створити не тільки високоякісний контент, але й послуги. 
Автор концепції «Web 2.0» Тім О’Рейлі запропонував визначати 
Web 3.0 як «взаємодію інтернету з фізичним світом».

Цифрові технології розвиваються дуже швидко, джерел ін-
формації не бракує. Поки бібліотекарі працювали традиційно, 
створювали електронні каталоги, власні бази даних, інші цифрові 
ресурси, яким навчилися десять-п’ятнадцять років тому, в тому 
числі й завдяки проєкту Бібліоміст, світ інформаційних мереж, 
пошукових систем, онлайнових енциклопедій зростав щороку у 
геометричній прогресії. Тому останнім часом бібліотека працює 
в умовах агресивного інформаційного маркетингу. 

Для того, щоб ресурс бібліотеки був потрібний, він має від-
повідати критеріям суспільного запиту, а саме: бути цікавим, ди-
намічним, привабливим, зрозумілим, сучасно оформленим, со-
ціально активним, що мотивує. Соціологія доводить, що мережа 
«Фейсбук» наразі орієнтована на більш зріле покоління, молодь 
активно переходить на динамічніші мережі й додатки. Наприклад, 
в інстаграм, де більшою мірою контент орієнтований на зобра-
ження, короткі меседжі. Тому бібліотека відкрила свою сторінку 
в інстаграмі. І цей ресурс використовується як раз для інтерактив-
ного спілкування з підписниками, наряду із фейсбуком. 

Останні півтора року в умовах карантину бібліотекарі активі-
зували роботу зі створення інтерактивних кейсів, різноманітних 
онлайнових вікторин, презентацій, челенджів, розіграшів. Така 
форма спілкування більше подобається молоді, особливо, коли є 
можливість отримати приз, – це може бути цікава книга, брен-
дові бібліотечні сувеніри, безплатний читацький квиток на рік 
або можливість певний час безплатно користуватися послугами 
Інтернет-центру.

Умови проведення розіграшів на сторінках бібліотеки у соцме-
режах:
1. Підписатися на сторінку бібліотеки у соціальній мережі: 

https://www.facebook.com/ounb.kirovohrad
2. Лайкнути та зробити репост цього запису на свою сторінку 

(запис має бути публічним).
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3. Під цим постом на сторінці бібліотеки написати коментар 
«Готово».

4. На період проведення розіграшу ваш профіль має бути від-
критим!
Сам розіграш проводиться за допомогою генератора випадко-

вих чисел. Збільшуючи кількість лайків, коментарів та репостів, 
організатори таким чином збільшують релевантність та популяр-
ність сторінок у соціальних мережах і мають більше підписників 
сторінок.

Популярними є флешмоби. Найбільшою увагою користувачів 
цьогоріч відзначилися флешмоби до Дня вишиванки та Дня укра-
їнської хустки, які вже стали традиційними для книгозбірні – чи-
тачі чекають на них та із задоволенням долучаються.

Великої популярності набув поетичний челендж до дня народ-
ження Ліни Костенко: кожен мав змогу проявити себе у творчості 
читання її поезій.

Найбільшу зацікавленість користувачів викликають онлайн-пе-
редбачення за книгою. Користувачі із задоволенням пишуть но-
мер сторінки та рядка в книзі, щоб отримати своє передбачення. 

Гарною рекламою діяльності бібліотеки є проморолики. Вони 
мають бути короткими – до 2-х хвилин, яскравими, з використан-
ням мультимедійних ефектів та музичного супроводу.

Такі форми інформаційного продукту передбачають активну 
участь віддалених підписників і користувачів вебсайту і є вже 
технологією Web 3.0. 

Наразі вже час переходити в ТікТок, оскільки ця мережа сьо-
годні набирає шалену швидкість за популярністю. Доведеться 
опанувати й цей додаток.

Поточного (2021) року бібліотека запустила оновлений, пов-
ністю модернізований вебсайт, побудований вже за технологією 
Web 3.0. Він став набагато зручнішим у навігації, сучасним в 
оформленні, із переліком віртуальних послуг, в тому числі й по-
слуг електронного урядування. Розвиваємося, рухаємося вперед!
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Онлайн-спільноти в бібліотеці: з досвіду роботи 
Олександрійської міської централізованої 

бібліотечної системи

Тетяна Троцюк, 
директор Олександрійської міської

 централізованої бібліотечної системи

Спільнота − це об’єднання людей, згуртованих спільними 
умовами життя, метою (цілями) та інтересами.

Віртуальні спільноти (англ. virtual communities, e-communities) 
– це новий тип товариств, які виникають і функціонують в елек-
тронному просторі з метою сприяння вирішенню власних профе-
сійних, політичних завдань, задоволення мистецьких, дозвіллє-
вих інтересів тощо. 

Спільноти в соціальних мережах об’єднують учасників на та-
ких засадах:

 – формування організаційної єдності через залучення до за-
гальної інформації, професійних/корпоративних цінностей;

 – виявлення лідерів і стимулювання духу змагальності серед 
колег чи однодумців;

 – просування фірмової символіки, слоганів, логотипів, акцій, 
проєктів;

 – згуртування прихильників організації/спільноти, залучен-
ня їх до розвитку організації та підтримки корпоративної 
культури.

Щоб утримувати позиції в сучасному інформаційно-комуніка-
ційному просторі, створити комфортні умови для користувачів, 
підвищити рівень їх обслуговування, бібліотеки активно долу-
чаються до соціальних мереж. Хочемо наголосити, що соціальні 
мережі, як незаангажоване джерело оцінки діяльності бібліотеки, 
популяризації її діяльності через бібліотечні сайти й блоги, по-
ступово стають важливим чинником визначення перспективних 
кроків покращення роботи закладів та каналом взаємодії бібліо-
теки з читачами.

Отже, соціальні мережі для бібліотечних спільнот – це: 
 – додатковий ресурс для розвитку бібліотеки; 
 – платформа для реалізації бібліотечних проєктів; 
 – можливість заявити про себе; 
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 – можливість безпосередньо спілкуватися з колегами, чита-
чами, дізнаватися про їх думки, побажання, зауваження;

 – можливість інформувати користувачів про діяльність 
бібліо теки, анонсувати заходи та події; 

 – інструмент маркетингових досліджень.
Бібліотеки Олександрійської міської ЦБС (далі – ОМЦБС) в 

мережі (станом на 01 жовтня 2021 р.) представлені майже у всіх 
соціальних мережах, а саме:

 – власні блоги ведуть 6 книгозбірень ЦБС (7 блогів), на 
яких уже в цьому році розміщено 276 публікацій, маємо 
26 495 переглядів, які презентують бібліотеки ЦБС та їх по-
слуги, збирають співтовариство за спільними інтересами. 
Блоги ЦБС розраховані як на дитячу та молодіжну аудито-
рії, так і на колег-фахівців;

 – маємо 3 сайти: Централізованої бібліотечної системи, 
Центральної міської бібліотеки та Центральної міської бі-
бліотеки для дітей. За 9 місяців цього року сайти відвіда-
ли 19,5 тисяч унікальних користувачів, було зафіксовано 
32 тис. звернень;

 – 12 бібліотек ведуть свої сторінки на Facebook (загалом 
15 сторінок), на яких у 2021 році розміщено 4123 дописи, 
зафіксовано 776 428 переглядів.

Крім сторінок бібліотек-філій системи на фейсбуці функціо-
нують сторінки успішних бібліотечних проєктів: квест-кімната 
«Таємниця Фараона», корекційно-розвиваюча студія «Сонячні 
зайчики» проєкту «ДоброДій».

Сторінки бібліотек і сайти взаємодіють: фейсбук перенаправ-
ляє читачів на сайт ЦБС для більш детальної інформації (чи сайт 
ЦБ та ЦМБД), а сайт має кнопки посилань на фейсбук-сторін-
ки. Новини сайтів, таким чином, представлені на фейсбуці, але в 
більш скороченому вигляді, туди також додаються повідомлення, 
які не були відображені на сайті.

Робота з фейсбук-сторінками полягає не тільки в оператив-
ному розміщенні новин, а й у постійній підтримці зв’язку з ко-
ристувачами. Оперативні відповіді на запитання підписників 
формують привабливий образ співробітників бібліотек як профе-
сіоналів своєї справи.
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Професійні онлайн-спільноти на фейсбуці, учасниками яких є 
бібліотеки ОМЦБС

На початку огляду професійних онлайн-спільнот на фейсбуці 
хочемо сказати, що головне призначення соціальної мережі для 
бібліотечної спільноти – це інтерактивне спілкування бібліоте-
каря з читачами та колегами, обмін досвідом, а контент (напов-
неність, зміст сторінок) демонструє громаді діяльність бібліотек, 
що сприяє підвищенню їх іміджу в громаді та суспільстві.
Культура і мистецтво Олександрійської громади (294 під-

писники) – платформа для висвітлення діяльності закладів куль-
тури та мистецтва Олександрійської територіальної громади. 
Адміністратор – Олександрійська міська ЦБС. Учасники – 29 за-
кладів культури Олександрійської ТГ. Сторінку створено 28 груд-
ня 2020 р. 
Бібліотеки закладів загальної середньої освіти міста 

Олександрії (77 учасників) – загальнодоступна група, яку ство-
рено 14 вересня 2019 р. Основний контент – анонси заходів та 
висвітлення діяльності шкільних бібліотек.
Бібліотеки територіальних громад Кіровоградщини 

(198 учасників) – приватна група, створена 8 липня 2021 року. 
Адміністратор – Обласна універсальна наукова бібліотека 
ім. Д.І. Чижевського. 
Бібліотечна орбіта (253 учасники) – загальнодоступна група, 

створена 4 січня 2021 р. Бібліотечна спільнота Приютівської те-
риторіальної громади запрошує вас читати, фантазувати та відпо-
чивати разом з ними.
Тільки жваві бібліотекарі (14,9 тис. учасників) – загально-

доступна група, створена 7 червня 2012 р. Адміністратор й мо-
дератор – Владислав Вигуржинський. Група досить активна. 
Розміщуємо в ній інформацію про оголошені конкурси бібліотек 
для користувачів і маємо широку аудиторію учасників різнома-
нітних конкурсів.
Сучасний бібліотекар (14,2 тис. учасників) – загальнодоступ-

на група, створена 15 листопада 2013 р.
Бібліотечні ІТ-штучки (1,5 тис. учасників) – загальнодоступ-

на група, створена 30 жовтня 2015 р. Знайомить з новинками ІТ, 
що застосовуються у бібліотечній роботі, надає практичні й мето-
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дичні поради щодо їхнього використання, публікує історії успіху 
впровадження новітніх технологій.
Жива сучасна бібліотека – БФ Бібліотечна країна (7938 фо-

ловерів) – спільнота. Тема: Оновлення бібліотечних фондів та по-
ширення культури читання.
Бібліотечна спільнота (2,3 тис. учасників) – загальнодоступ-

на група, створена 8 серпня 2019 р. Мета: обмін інформацією, 
спілкування, взаємодопомога, корисні консультації.
Бібліотечний КомпАС. Простір дитячих бібліотек (627 учас-

ників) – загальнодоступна група, створена 4 лютого 2021 р. для 
висвітлення роботи дитячих бібліотек, обміну досвідом та твор-
чими ідеями, популяризації книгозбірень, книг та читання.
БібліоТЕКА & МЕДІАтехнології (3,0 тис. учасників) – загаль-

нодоступна група, створена 22 квітня 2021 р. для всіх, кого ціка-
вить медіаконтент, інновації в освіті, бібліотечній справі.
Шкільні бібліотекарі України (6,4 тис. учасників) – загально-

доступна група, створена 31 травня 2020 р. для обміну досвідом, 
популяризації читання, впровадження інновацій у бібліотечній 
справі.
Записник бібліотекаря (7,8 тис. учасників) – приватна група, 

створена 28 січня 2021 р. для обміну досвідом, ідеями, інновація-
ми, новинами; для самоосвіти, розвитку бібліотек та бібліотечної 
справи. 
Бібліотекарі київських публічних бібліотек (2,3 тис. учасників) 

– загальнодоступна група, створена 20 травня 2011 р. Професійна 
група бібліотекарів для обміну новинами, важливими для бібліо-
течної галузі, та інноваційними формами роботи.

«Стратегії розвитку» для бібліотекарів та бібліотек 
(2,6 тис. учасників) – загальнодоступна група, створена 15 грудня 
2015 р., в якій обговорюються питання, що є стратегічно важли-
вими для трансформаційних змін, досягнення успіху та розвитку 
як окремих бібліотек, так і галузі в цілому.
Лідери бібліотечної справи (1,7 тис. учасників) – загальнодо-

ступна група, створена 24 листопада 2010 р. Група учасників іні-
ціативи «Лідер бібліотечної справи», 2 етап.
Бібліотеки, повні людей (2,1 тис. учасників) – загальнодоступ-

на група, створена 12 листопада 2013 р. для тих, хто створює і хто 
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шукає Третє місце. Бібліотека − Третє місце, простір поза домом і 
поза роботою, де зустрічаються люди і втілюються ідеї. 
Насіннєві бібліотеки (549 учасників) – загальнодоступна 

група, створена 1 липня 2020 р. Благодійний фонд «Бібліотечна 
країна» спільно з ГО «Насіннєва скарбниця України» ініціюва-
ли проєкт «Насіннєві бібліотеки» з метою поширення практики 
обмінів насінням та освітніх програм зі збереження локального 
біорізноманіття при бібліотеках України. 
Всесвітній тиждень медійної та інформаційної грамотно-

сті (131 учасник) – загальнодоступна група, створена 20 жовтня 
2020 р. Щорічно українські бібліотеки долучаються до відзначан-
ня Всесвітнього тижня медійної та інформаційної грамотності. В 
групі представлена інформація про події в межах цієї ініціативи. 

Корисні спільноти для бібліотекарів
ВРАЖЕННЯ UA (66,2 тис. учасників) – загальнодоступна гру-

па, створена 17 травня 2017 р., представляє літературу україн-
ською мовою, читання, книги та фільми, серіали. Мета спільно-
ти завжди буде однаковою – поширення і зміцнення української 
Книги та української Мови. 
Сучасна українська література (10,1 тис. учасників) – за-

гальнодоступна група, створена 17 серпня 2019 р. − контент при-
свячено всьому, що сьогодні пов’язано з сучасною українською 
літературою – книжкам, анонсам, авторам, рецензіям, відгукам, 
виставкам, мистецьким заходам, персоналіям тощо.

Онлайн-спільноти бібліотек в Instagram
Instagram − соціальна мережа, що базується на обміні фото-

графіями, дозволяє учасникам робити фотографії, застосовувати 
до них фільтри, а також поширювати їх через свій сервіс і низку 
інших соціальних мереж.

Якщо у вас вже існує сторінка бібліотеки на фейсбуці, то ви 
зможете публікації з інстаграму натисканням однієї кнопки ду-
блювати на фейсбук-сторінці.

Щоб стати більш близькими до користувачів, бібліотеки ді-
ляться своїми контактами, вказують адресу, електронну пошту, 
телефон, профілі для зв’язку і дають клікабельне посилання (на 
сайт, блог). Обов’язковим в інстаграмі є використання в публіка-
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ції хештегів. Максимально дозволена кількість хештегів, які ви 
можете написати під постом – 30.

Instagram-акаунти бібліотек ОМЦБС:
 «Бібліотеки Олександрії» (адміністратор – відділ ін-

формаційних технологій та електронної інформації 
Олександрійської міської централізованої бібліотечної сис-
теми);

 Libraryperemoga (бібліотеки-філії № 10);
 Квест-кімната «Таємниця фараона» (бібліотеки-філії № 8 

для юнацтва).
В Instagram-акаунтах бібліотек ОМЦБС станом на 01 жовтня 

2021 р. розміщено 940 дописів, переглядів – 81 608.

Інші бібліотечні спільноти України в Instagram
 – Бібліотеки Запоріжжя: 

https://www.instagram.com/biblio_zp/
 – Бібліотеки Хмельницького: 

https://www.instagram.com/librarykhmelnitsky 
 – Херсонські бібліотеки: 

https://www.instagram.com/cls_ks_ua/ 
 – Криворізькі дитячі бібліотеки: 

https://www.instagram.com/babylibrary_kr 
На другому місці за популярністю після Facebook – соці-

альна мережа You Tube. Бібліотеки ОМЦБС об’єднані каналом 
«Олександрійська міська ЦБС» (дата створення 27 грудня 2010 р.), 
свій канал має Центральна міська бібліотека (з 2011 року). Два ка-
нали мають разом 440 передплатників, 110 425 переглядів; на ка-
налах представлено 854 відео про діяльність бібліотек ОМЦБС та 
репортажів місцевих телеканалів про цікаві заходи в бібліотеках.

Бібліотечні спільноти на Ютуб
Їх велика кількість, звертаю увагу на два найбільш потужні 

канали:
 – Українська бібліотечна асоціація − має 668 передплатни-
ків https://www.youtube.com/channel/UCBhHPjgHfnW7B_
XtFVR5fsA;

 – Американська бібліотечна асоціація – 7,62 тис. передплат-
ників https://www.youtube.com/user/AmLibraryAssociation.
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Щоб йти в ногу зі своїми користувачами, бібліотеки України/
світу пішли у ТіkТоk. Найактивніші – бібліотеки для дітей та 
юнацтва. Вони мають свої акаунти, знімають короткі відеоролики 
про роботу бібліотеки та викладають в ТіkТоk. Цим хочуть ви-
кликати ще більшу зацікавленість у дітей та підлітків до книги, 
бібліотеки та читання.

Бібліотеки в ТіkТоk:
 – Тернопільська обласна бібліотека для дітей;
 – Криворізькі бібліотеки для дітей.

Бібліотека-філія № 8 для юнацтва ОМЦБС в ТіkТоk − 
biblioteka_dla_yunatstva – має 71 передплатника і постійну рубри-
ку «Батл жанрів».

Сьогодні бібліотеки стають активними учасниками інтер-
нет-спільнот (community), соцмереж, блогів, оскільки спільно-
та – це, насамперед, засіб для підтримки відносин і формування 
думки найактивнішої, найвпливовішої частини цільової аудиторії 
бібліотек, а тому слід посилювати бібліотечне представництво у 
мережі, яка, у свою чергу, використовується як своєрідний май-
данчик для обговорення, просування послуг бібліотеки серед цієї 
аудиторії не як засіб впливу, а як спосіб взаємодії.
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VII. Бібліотечне краєзнавство 
і туризм

Краєзнавча діяльність бібліотек на допомогу 
розвитку туризму

Тетяна Колєчкіна, 
завідувач відділу краєзнавства

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

У сучасному світі туризм – це великий сектор індустрії дозвіл-
ля і розваг, залучення населення до пізнання історико-культурної 
спадщини краю.

Для місцевої громади останнім часом набуває все більшого 
значення процес взаємодії туризму і бібліотек, бо це дозволяє 
вирішити декілька важливих завдань: забезпечити дозвіллєві та 
рекреаційні потреби населення; сприяти розвитку туристично-
го бізнесу і залученню інвестицій у розвиток регіону тощо. Ці 
завдання є комплексними, вимагають системних зусиль влади, 
населення краю і бібліотеки як інформаційного центру для міс-
цевих мешканців і туристів, а також для підприємців туристичної 
сфери та екскурсоводів.

Кількість різновидів туризму сьогодні постійно зростає: існує 
екскурсійний, культурний, історичний, етнографічний, палом-
ницький та релігійний, сільський, зелений, водний, агротуризм, 
екотуризм тощо.

За територіальним принципом або видом використання засобів 
пересування розрізняють: закордонний, міський, сільський, пішо-
хідний, велосипедний, екстремальний (у т. ч. і автостопом) туризм.

Інтеграція закладів культури у сферу туризму є одним із пер-
спективних напрямків роботи сучасних бібліотек: можливості 
співпраці у сфері розвитку туристичних послуг дуже широкі і 
можуть базуватись на розвинутій краєзнавчій функції і значному 
досвіді краєзнавчої діяльності бібліотек.

Наявність краєзнавчих ресурсів та дослідницька робота бібліо-
тек щодо вивчення історії, традицій окремого регіону може стати 
основою для ініціювання і запровадження нових послуг для міс-
цевої громади, гостей і туристів. 



– 188 –

Проникнення індустрії туризму в діяльність бібліотек може 
відбуватись у таких напрямках:

 створення і розробка різноманітних туристичних маршру-
тів, в т. ч. і інтерактивних, що ґрунтуються на краєзнавчих 
ресурсах та краєзнавчих розвідках бібліотек;

 формування різноманітних електронних баз даних про ці-
каві й унікальні туристичні об’єкти та туристичну інфра-
структуру регіону (готелі, транспорт, розважальні заклади, 
музеї тощо);

 збір матеріалів про визначних особистостей регіону, запис 
спогадів місцевих жителів;

 підготовка літописів про розвиток регіону;
 накопичення та збір експозицій для формування музеїв на 

селі, в місті, музейних кімнат при бібліотеках, в т. ч. ство-
рення віртуальних музеїв;

 створення різноманітних фотогалерей, віртуальних турів 
по експозиціях місцевих музеїв, цікавих історичних місцях 
тощо;

 надання туристам довідково-інформаційних послуг у ту-
ристичній сфері як безпосередньо в бібліотеці, так і онлайн;

 організація онлайн-дискусій та груп у соціальних мережах 
щодо обговорення історії краю, розвитку різних видів ту-
ризму, блоґів та сайтів, що представляють туристичну при-
вабливість регіону тощо.

 співпраця з туристичними фірмами щодо ініціювання но-
вих туристичних маршрутів та допомога екскурсоводам у 
змістовному наповненні екскурсій;

 сприяння у забезпеченні змістовного відпочинку та ство-
рення рекреаційних і дозвіллєвих зон у бібліотеках;

 популяризація зеленого туризму як виду відпочинку, спри-
яння самоорганізації сільських садиб як можливості забез-
печення додаткового заробітку для сільського населення;

 навчання та інформування власників садиб щодо основ ве-
дення туристичної діяльності, законодавчої бази у сфері ту-
ризму;

 підтримка місцевого малого бізнесу;
 поширення інформації про потенціал сільських територій 

та можливі послуги для відпочинку;
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 надання інформації власникам садиб про історію їх села, 
звичаї і традиції, легенди, цікаві місця краю;

 організація семінарів, практикумів для початківців, що ма-
ють бажання займатися туристичним бізнесом;

 залучення волонтерів та громадських організацій до екс-
курсійної роботи;

 надання доступу до інтернету туристам та використання 
скайп-технологій для спілкування з рідними під час турис-
тичних подорожей.

Цей перелік можна продовжити.
«Туристичні магніти» – одна з ініціатив Президента України 

Володимира Зеленського, що реалізується в усіх областях України. 
Вона покликана запровадити систему туристичної статистики, 
вдосконалити методи управління туристичною галуззю, здійснити 
її діджиталізацію, створити реєстр суб’єктів туристичної діяльно-
сті та поліпшити інфраструктуру туристичних об’єктів.

На Кіровоградщині проєкт реалізується під патронатом голови 
Кіровоградської обласної ради Сергія Павловича Шульги.

Обласна універсальна наукова бібліотека імені Дмитра 
Чижевського презентувала в Кропивницькому проєкт 
«Туристичні магніти: Мандруй Кіровоградщиною». До 30-ої річ-
ниці Незалежності України розробники проєкту визначилися з 
30-ма найпривабливішими об’єктами для туристів. Це своєрідний 
туристичний путівник для жителів і гостей області, де міститься 
вичерпна інформація про туристичні маршрути, визначні місця та 
об’єкти інфраструктури Кіровоградщини. Повну інформацію про 
них можна буде дізнатися на обласному туристичному онлайн-
порталі, у тому числі сканувавши QR-код.

 «Ми розвиватимемо цей проєкт і надалі. Почали з 30 «ту-
ристичних магнітів», але плануємо розширити цей список. І 
логічно, що він буде представлений на нашому туристичному 
порталі, який презентуємо до Дня бібліотек і Дня туризму. Цей 
портал ми робимо у співпраці з туристичними компаніями. Там 
буде представлено все, що може зацікавити туриста», – розповіла 
Валентина Животовська.

За її словами, наступним етапом розвитку проєкту та турис-
тичної привабливості області стане співпраця з місцевими грома-
дами, які нададуть інформацію про туристичних гідів області. На 
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порталі можна буде знайти інформацію і про заклади харчування, 
і про те, де можна зупинитися, зокрема, про «зелені садиби».

«Ми як інформаційний заклад беремо на себе таку відпові-
дальність. Над порталом працюємо з квітня, а над «туристичними 
магнітами» з червня. До цього процесу долучилося багато людей, 
які хочуть розвивати туризм на Кіровоградщині, щоб вихідні дні 
наших людей були культурними. Нам є чим пишатися, є дуже ці-
каві локації, цікаві відгуки. Нам часто закидають, що не всі об’єк-
ти мають належну туристичну інфраструктуру, але ж цей проєкт 
і покликаний дати поштовх для її розвитку», – зазначила дирек-
торка бібліотеки.

До «Туристичних магнітів Кіровоградщини» потрапили такі 
об’єкти: Парк-готель «Скіфія»; Музей ракетних військ стра-
тегічного призначення; Морозівський буровугільний розріз; 
Приютівський ландшафтний парк; Пам’ятка архітектури та мі-
стобудування «вул. Дворцова»; Заповідник-музей І.К. Тобілевича 
(Карпенка-Карого) «Хутір Надія»; Парк культури і відпочинку 
«Кропивницький Дендропарк»; Дендрологічний парк «Веселі 
Боковеньки» ім. М.Л. Давидова; Геологічна пам’ятка приро-
ди «Урочище Каскади»; Німецько-українське підприємство 
«Ніємія»; Туристично-розважальний комплекс «Хутір «Козацька 
долина»; Фермерське господарство та сироварня «Лісова коза»; 
Ландшафтно-орнітологічний заказник «Карпенків край»; Музей-
садиба «Гайдамацька Січ»; Музей мистецтв Кіровоградської 
обласної ради; Обласний краєзнавчий музей; Кіровоградська 
обласна універсальна наукова бібілотека ім. Д.І. Чижевського; 
Кременчуцьке водосховище; Чорноліський ландшафтний за-
казник та озеро Берестувате (Чорне озеро); Ландшафтний за-
казник загальнодержавного значення «Монастирище»; Долина 
Південного Бугу та заказник «Казавчинські скелі»; Сімейна 
пасіка Карауша; Бирзулівське родовище (ТОВ ВКФ «Велта»); 
Пам’ятка садово-паркового мистецтва «Онуфріївський парк»; 
Парк-готель «Maetok Country Club» та ін. Ознайомитися з де-
тальною інформацією по кожному з зазначених об’єктів можна 
на сайті Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліо-
теки імені Дмитра Чижевського в розділі «Туристичні магніти: 
Мандруй Кіровоградщиною».
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Розвиток бібліотек як туристичних об’єктів допоможе удо-
сконалити наявні та запровадити інноваційні послуги бібліотек, 
сформувати образ відкритого закладу культури, що надає не лише 
інформаційні послуги, але й сприяє інтелектуальному, творчому 
розвитку особистості, організації змістовного дозвілля та туризму.

У вересні 2021 р. під час інтерактивної конференції «Туризм 
vs бізнес: від пропозиції до попиту», яка проводилася в рамках 
Міжнародної агропромислові виставки «Агроекспо-2021», ОУНБ 
ім. Д.І. Чижевського презентовано інформаційний туристичний 
портал Кіровоградщини.

Краєзнавчий контент як популяризатор публічної 
бібліотеки громади у віртуальному просторі

Наталія Солдатенко,
завідувач структурного підрозділу

«Центральна бібліотека»
комунальної установи «Центр культури і дозвілля 

Приютівської селищної ради»

Якщо Вас немає в інтернеті, 
то Ви не існуєте! 

Білл Гейтс

Бібліотеки Приютівської територіальної громади (далі – ТГ) – 
знайоме для мешканців місце в кожному з населених пунктів гро-
мади, де працюють люди, які мають покликання до професії бі-
бліотекаря, люблять її, цінують, на ділі доводять відданість справі 
у царині культури, несуть людям радість спілкування з книгою. 

Виклики сьогодення, складна ситуація з епідемією коронаві-
русу внесли зміни у звичне життя публічних бібліотек, і бібліо-
теки Приютівської ТГ не є винятком. Працівники бібліотечних 
закладів громади намагаються використовувати у практичній ді-
яльності різноманітні сучасні форми роботи, які завдяки актуаль-
ному змісту, творчому підходу та нетрадиційним назвам здатні 
привертати увагу користувачів бібліотек, а також сприяти залу-
ченню нових відвідувачів. 
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Соціальні мережі дозволяють бібліотечним працівникам спіл-
куватися з реальними і потенційними користувачами у звичному 
для них інтернет-середовищі.

Створені у соціальній мережі «Фейсбук» група «Бібліотечна 
орбіта», сторінки кожної бібліотеки громади та сайт Приютівської 
ОТГ дають змогу залучити користувачів до бібліотеки, достатньо 
швидко встановити неформальний контакт. Можна оперативно 
дізнатися думку користувачів з певного приводу, виявити їх поба-
жання та вподобання.

Сьогодні практично кожна бібліотека Приютівської ТГ одним 
із пріоритетних напрямів роботи вважає краєзнавство. Тому бі-
бліотечні працівники громади усіма формами і методами бібліо-
течної роботи популяризують визначні місця краю.

Традиційними стали такі віртуальні заходи: краєзнавчі чи-
тання, виставки, огляди літератури, подорожі, онлайн-конкурси. 
Краєзнавчий контент – ефективний інструмент популяризації бі-
бліотек у віртуальному просторі, який сприяє поширенню знань 
про історію, культуру, літературу, мистецьке життя рідного краю.

Віртуальний простір надає бібліотекарям можливість здійс-
нювати краєзнавчу діяльність у широкому спектрі – історичному, 
екологічному, літературному, туристичному.

Досвід діяльності бібліотек Приютівської ТГ з упроваджен-
ня краєзнавчого контенту, представлення цікавих матеріалів 
з історії краю в соцмережах не залишають часу на довгі роз-
думи, тож, рюкзак на плечі і – у віртуальну подорож теренами 
Приютівської ТГ.

Бібліотекарка Анжела Зіненко пропонує віртуальну подорож 
селом Березівка, яке славиться давньою історією, так як там збе-
реглася стара мурована Церква Св. Йосипа Обручника (30 жовтня 
цього року виповнюється 120 років з дня її освячення).

Ольга Козоріз з Лікарівки ознайомила інтернет-користувачів 
з інформацією, що на південь від села Лікарівка розташований 
ботанічний заказник загальнодержавного значення «Лікарський» 
площею 70 га, створений згідно з Указом Президента України від 
10 грудня 1994 року № 750 та «Олександрійський кінний завод 
№ 174», де розводять коней-чемпіонів – гордість і славу підпри-
ємства. 



– 193 –

З Тетяною Даниловою, бібліотекаркою с. Костянтинівка, ін-
тернет-користувачі відправились у подорож до велетенських кра-
нів Костянтинівського вугільного розрізу, які завмерли та нагнули 
свої шиї до води, наче скелети давно померлих динозаврів.

Кожне місто, село чи селище України має свої привабли-
ві місця, і люди, які там проживають, пишаються ними. Ось і в 
Приютівці є місця, якими мешканці пишаються. Одне з таких 
місць – парк європейського рівня – справжня оаза на березі річ-
ки Інгулець. Сюди приходять місцеві жителі, приїздять туристи з 
різних регіонів України, щоб насолодитися красою: рідкісні наса-
дження, лавки з ліхтарями, озерце, різнобарв’я квітів заворожу-
ють відвідувачів і ніби манять приїхати знову і знову, щоб про-
сто відпочити душею. Саме про це місце авторка статті створила 
розповідь на фейсбук-сторінці та розмістила її додатково на сайті 
Приютівської ТГ.

Ніна Лазаренко постійно висвітлює інформацію про рідне 
село Протопопівка, де знаходиться лікувальне озеро (на території 
ландшафтного заказника «Велика і Мала Скелі»), яке привертає 
увагу не тільки мальовничими краєвидами, а й унікальними ліку-
вальними властивостями. Поблизу Срібного озера за принципом 
кооперації працюють садиби, об’єднані програмою гастро-туру 
«Коровай дружби». І саме тут, у Протопопівці, відкрили етнічний 
музей-світлицю «Вишнева садиба» з чималим зібранням старо-
винного посуду, хатнього начиння, різноманітних рушників, ки-
лимів, вишиванок, яким вже більше ста років. До світлиці були 
передані експонати з музею Ніни Ляшко, чия садиба була однією 
з головних локацій туристичного маршруту «Коровай дружби».

Тетяна Базилевська, бібліотекарка с. Новоселівка, пиша-
ється красою рідного краю та запрошує у віртуальну подорож 
Морозівським вугільним розрізом – одним з незвичних турис-
тичних місць поблизу Новоселівки. Цю затоплену і зруйновану 
територію, де колись видобували буре вугілля, нині не використо-
вують. Разом із тим, Морозівський вугільний розріз увійшов до 
числа найцікавіших «сталкерських» об’єктів України – тобто 
місць, привабливих для екстремального промислового туризму.

Під час проведення краєзнавчих віртуальних подорожей бі-
бліотекарі активно використовують нові інформаційні технології 
для підвищення якості бібліотечних послуг.
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VIII. Факти. 
Події

Геній Ліни Костенко:
 до дня народження української поетеси

Лариса Семенова, 
бібліотекар відділу соціокультурної діяльності

 ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Чому одних поетів ми називаємо талановитими, а інших ге-
ніями? Читаючи їхні твори, ми кажемо це слово – «геній», про-
сто констатуємо факт чогось надлюдського. Кожен самостійно 
розкриває секрет геніальності тієї чи іншої творчої особистості. 
Та, мабуть, усі згодяться з думкою одного з сучасних філософів – 
Дмитра Родзинського, що порівняв талановиту людину зі стріль-
цем, який потрапляє в ціль, недоступну для інших, а геніальну 
– зі стрілком, який потрапляє в ціль, яку ніхто навіть не бачить.

Серед українських творців ХІХ століття геніальною поетесою 
ми називаємо Лесю Українку. Серед геніїв ХХ-го – Ліну Костенко. 
У день народження цієї поцілованої Богом жінки – 19 березня – в 
обласній універсальній науковій бібліотеці імені Д.І. Чижевського 
публічну лекцію, присвячену творчості видатної українки, провів 
відомий вчений-літературознавець Григорій Клочек – автор нав-
чального посібника-хрестоматії «Ліна Костенко. Тексти та їх ін-
терпретація».

Як зазначив у своєму виступі професор Клочек, поезії Ліни 
Костенко притаманна така майстерність, все настільки точно і ви-
разно, що неможливо відшукати зайве слово. На його думку, Ліна 
Костенко – остання геніальна поетеса не тільки нашого народу, а 
й багатьох інших. Сучасні поети створюють складну, так би мо-
вити, ребусну поезію, де кожний рядок треба розгадувати, роз-
шифровувати. А якщо не можеш – значить, просто не розумієш 
авторського задуму. Ліну Костенко розуміють усі. Її рядки най-
більш цитовані у соцмережах, їх найчастіше вивчають напам’ять. 
Люди надихаються поезію і перетворюють її у прекрасні пісні.

Як розповів Григорій Клочек, з дитинства майбутня поете-
са створювала свій власний світ. Це властиво кожному майстру 
слова. Але різниця між ними – в енергетичному потенціалі, який 
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втягує читача в творчий всесвіт митця з перших рядків, наповнює 
його своїми емоціями та смислами, заворожує і вже не відпускає. 

Обдарованість поетеси, бажання до самовираження проявля-
лися з самих ранніх літ, як і характер – сильний, принциповий і 
волелюбний. Для поетеси її сміливість та нескореність вилилися 
в шістнадцятилітню ізоляцію. На думку Григорія Клочека, вона 
уникла репресій лише тому, що її вже знали як поета і любили. 
Ім’я Ліни Костенко було у чорному списку заборонених для дру-
ку та навіть згадування письменників. Щоб вона хоч щось опублі-
кувала, «досвідчені» люди радили поступитися принципами. Але 
цій жінці, на відміну від багатьох колег-чоловіків, не придатний 
конформізм. Її не можна було зламати. 

Григорій Клочек ставить Ліну Костенко в один ряд з Тарасом 
Шевченком, Лесею Українкою та Іваном Франком за відстоюван-
ня Істини, мужність і любов до Батьківщини. Він називає поетесу 
їхнім прямим духовним нащадком.

«Поетів такого дарування народжується мало – один-два на 
століття. Вона наближена до Істини. У неї абсолютний слух до 
«голосу віків». Вона глибоко розуміє Зло тоталітарної системи. 
Можливо, як нікому іншому, їй відкривалась загроза, яку несла 
ця система самому існуванню нації», – написав дослідник у своїй 
великій науковій праці.

Наскрізною у творчості Ліни Костенко була і є тема історич-
ної пам’яті. Як колись писав колишній прем’єр-міністр України 
Євген Марчук, «однією лише «Марусею Чурай» Ліна Костенко 
зробила стільки для національного усвідомлення, національної 
самоідентифікації українців, скільки не зробили всі разом узяті 
наукові інституції».

Творчість, любов, природа, філософія життя… Твори Ліни 
Костенко, зазначив Григорій Клочек, – джерело, яке наснажува-
тиме нас своєю красою і досконалістю, нагадуватиме нам, що ми 
повинні бути нацією і любити свою мову, вчитиме нас високих 
почуттів і справжньої любові. 

Давні римляни генієм називали творчій дух всесвіту. Завдяки 
Ліні Костенко цей дух оселяється в кожному з нас. 

Відкриту лекцію науковця, присвячену творчості геніальної пое-
теси, можна подивитися на сторінці бібліотеки у Facebook, а книгу 
«Ліна Костенко. Тексти та їх інтерпретація» – у фондах книгозбірні. 
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Золоті причали Світлани Барабаш:
до 80-річчя від дня народження

Тетяна Колєчкіна,
завідувач відділу краєзнавства

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Час нам випадає один, але живемо 
ми його по-різному…

С.Г. Барабаш

30 червня 2021 року поетесі, педагогу Світлані Барабаш мало 
б виповнитися 80 років. Викладачку, яка виховала не одне поко-
ління свідомих громадян і на власному приладі показувала, яким 
має бути український інтелігент та патріот своєї країни, любили, 
поважали, прислухалися до її порад.

Народилася Світлана Григорівна у селищі Олександрівка 
Кіровоградської області. У 1958 році з відзнакою закінчила 
Олександрівську середню школу, працювала кореспондентом ра-
йонної газети і заочно навчалася у Львівському університеті на 
факультеті журналістики та на філологічному факультеті цього ж 
ВУЗу, тільки вже на стаціонарі.

Після закінчення університету Світлана Григорівна поїхала на 
Донеччину, де викладала українську мову і літературу у вечірній 
школі робітничої молоді, згодом – з 1972 по 1982 рік – працюва-
ла в Донецькому державному університеті на посаді викладача, 
старшого викладача та доцента кафедри української літерату-
ри. У Донецьку захистила кандидатську дисертацію з творчості 
Андрія Малишка.

С.Г. Барабаш мала звання: відмінник народної освіти України, 
заслужений працівник освіти України. З 1993 року Світлана 
Барабаш обіймала посаду завідувача кафедри українознавства 
Кіровоградського державного технічного університету, перед тим 
працювала у Кіровоградському державному педагогічному уні-
верситеті ім. В. Винниченка.

З ініціативи Світлани Григорівни у Кіровоградському інституті 
сільськогогосподарського машинобудування 1996 року (спільно з 
Інститутом українознавства Міністерства освіти і науки України) 
проводилася V Міжнародна українознавча конференція, учасни-
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ками якої стали вчені багатьох країн світу. Світлана Барабаш була 
керівником Етнологічного центру, що працював у закладі під егі-
дою Інституту етнології, мистецтвознавства та фольклористики 
НАН України. Щорічно колектив кафедри, яку вона очолювала, 
проводив Всеукраїнські студентські науково-практичні конфе-
ренції.

Світлана Григорівна Барабаш відома не лише в регіоні, а й в 
Україні як дослідниця української духовної культури, чиї ґрун-
товні праці є помітним внеском у розвиток сучасної української 
гуманітарної науки. С.Г. Барабаш створила в області крайовий 
осередок Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени 
Теліги та міську організацію Союзу українок, була членом комісії 
з присудження обласної літературної премії ім. Євгена Маланюка, 
членом обласної ради Конгресу української інтелігенції.

Світлана Григорівна була незмінною ведучою авторської теле-
передачі «Вітальня Світлани Барабаш»; як театральний рецензент 
протягом багатьох років вела телевізійну передачу «Театральне 
фойє». Вона є авторкою численних культурологічних, літерату-
рознавчих та краєзнавчих розвідок в обласній та республікан-
ській періодиці.

Світлана Барабаш – лауреатка обласної журналістської премії 
ім. Володимира Винниченка, обласної літературної премії імені 
Євгена Маланюка, авторка понад 200 наукових праць та поетич-
ної збірки «Золоті причали», яка побачила світ 2000 року у мі-
сті Кіровограді. Разом з Б.М. Кузиком вона упорядкувала збірку 
українських народних пісень «Пісні з маминого голосу» (2003). 
Віддана патріотка-просвітянка була нагороджена нагрудним зна-
ком «Петро Могила», орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Світлана Григорівна пішла з життя 28 квітня 2007 року.
До 80-ї річниці від дня народження Світлани Барабаш пра-

цівники відділу краєзнавства ОУНБ ім. Д.І. Чижевського підго-
тували книжкову виставку «Золоті причали Світлани Барабаш». 
В експозиції були представлені її книги: «Душа прозріє всесві-
том очей...: «Поетичний світ Ліни Костенко», «Золоті причали», 
«Ліна Костенко: філософія поетичного живопису», «Лірика ко-
хання Ліни Костенко: спроба осягнення», «Поетична історіосо-
фія Ліни Костенко: безсмертя Духу», «Серце вільне і пісенне...», 
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«Стежками слова Ліни Костенко», «Чарівні джерела поезії: есте-
тичні функції фольклоризму в поетиці Андрія Малишка».

На сайті бібліотеки імені Дмитра Чижевського (в розділі 
«Бібліографічні покажчики») представлений біобібліографіч-
ний покажчик до 70-річчя від дня народження Світлани Барабаш 
«Душа моя сонця намріяла», який містить бібліографію праць 
освітянки – монографій та публікацій у наукових збірниках, а та-
кож відгуки на її твори та інтерв’ю з авторкою (https://library.kr.ua/
wp-content/uploads/2021/02/barabash.pdf).

Відгуки сучасників свідчать про неабиякий інтерес громади 
до особистості Світлани Барабаш, її літературного й наукового 
спадку. Задовольнити таке зацікавлення можуть короткі біогра-
фічні довідки та уривки з інтерв’ю педагога для ЗМІ, проте лише 
частково. Тому у працівників відділу краєзнавства виникла ідея 
зібрати разом і представити у покажчику бібліографію всього на-
писаного Світланою Барабаш, а також відгуки на її творчість та 
публікації, у яких відображаються риси характеру й особистості 
літературознавиці.

Першу частину покажчика складають праці С.Г. Барабаш, що 
вийшли окремими виданнями, другу – публікації в наукових збір-
никах, третю – її виступи на сторінках преси в якості рецензента, 
автора відгуків та роздумів, вірші та есе, добрі слова на адресу 
письменників-земляків, літературознавчі огляди та думки щодо 
сучасного літературного процесу. Четверта частина покажчи-
ка зібрала відомості, які зберігають бібліотечні бази даних про 
Світлану Григорівну – її наукову спадщину, педагогічний хист, 
громадянську позицію, оптимістичний світогляд, ліричне осяг-
нення життя; ця частина містить і пам’ятні вірші-присвяти. П’ята 
частина – своєрідний додаток з повними текстами публікацій 
Світлани Барабаш у «Буковинському журналі», відгуками про її 
творчість відомих літературознавців: П. Кононенка, Л. Куценка, 
місцевих журналістів та письменників, вірші А. Корінь та 
Г. Шпудейко, присвячені пам’яті Світлани Григорівни.

2012 року обласна універсальна наукова бібліотека 
ім. Д.І. Чижевського отримала від рідних Світлани Григорівни 
у подарунок більше 300 книг з її власної колекції. Переважно 
це художні твори, історична література, літературознавчі дослі-
дження, серед яких таке: Гуменна Докія «Епізод із життя Европи 
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Критської» (Нью-Йорк, 1957), наукова праця Осипа Зінкевича 
«З генерації новаторів: Світличний і Дзюба: у джерел модерної 
української критики (Балтимор: Торонто, 1967); декілька випусків 
самвидавного журналу «Український вісник» (Париж: Смолоскип 
ім. В. Симоненка, 1971), «Оповідання» Ольги Кобилянської 
(Львів, 1982). Всі книги з колекції позначені штампом синього 
кольору «Особиста бібліотека Світлани Барабаш».

На сайті бібліотеки імені Дмитра Чижевського – в розділі 
«Видатні особистості Кіровоградщини» – є сторінка, присвячена 
життю і діяльності С.Г. Барабаш (https://wiki.library.kr.ua).

Також на сайті можна переглянути відео, на якому Світлана 
Барабаш читає власну поезію (КОДТРК, з архіву Володимира 
Мощинського): https://www.youtube.com/watch?v=wkLoaiiJCH8

Проєкт «Василь Сухомлинський. Актуальний. 
Модерновий. Справжній»

Лариса Семенова, 
бібліотекар відділу соціокультурної діяльності 

ОУНБ ім. Д.І. Чижевського

Що ми знаємо про нашого земляка Василя Сухомлинського? 
Що він був директором Павлиської школи, написав книгу «Серце 
віддаю дітям», вводив педагогічні новації… А хто і коли в остан-
ній раз держав його книги в руках, хоча б саму відому? 

Згідно з соціологічним дослідженням, яке провела ОУНБ 
імені Дмитра Чижевського, половина опитаних жителів 
Кіровоградщини мало знайома з творчою спадщиною нашого 
земляка, його життєвим шляхом. І це не саме, м’яко кажучи, див-
не. Певна кількість людей вважають Сухомлинського художни-
ком або музикантом!

Не будемо говорити про все те, що вийшло з-під пера 
Сухомлинського та його спробу, як писала журналістка Ольга 
Степанова, «побудувати по-справжньому гуманне суспільство 
в окремо взятому селі». Пів століття величезна кількість педа-
гогів, а потім чиновників від освіти будувала на його роботах 
свою кар’єру. Його думки цитували настільки часто, що ім’я 
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Сухомлинського почало викликати в усіх, хто стикався зі школою 
(отже, абсолютно в усіх), несприйняття, навіть відторгнення.

Щоб зруйнувати стереотипи, в рамки яких радянська педаго-
гіка загнала ідеї Сухомлинського, розплавити бронзу, в яку заку-
вали його образ, та зняти ідеологічне лушпиння з його роботи, 
обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського – го-
ловна бібліотека Кропивницького та області разом з Державною 
науково-педагогічною бібліотекою України імені Василя 
Сухомлинського започаткували проєкт «Василь Сухомлинський. 
Актуальний. Модерновий. Справжній».

До Кропивницького завітали Ольга Василівна та Леся 
Віталіївна Сухомлинські. На телеканалі «Вітер» пані Ольга 
дала велике інтерв’ю, в бібліотеці Чижевського відбувся кру-
глий стіл, в якому взяли участь академік Національної академії 
педагогічних наук України доктор педагогічних наук професор 
заслужений діяч науки і техніки України Ольга Сухомлинська, 
керівниця ГО «Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського» 
Леся Сухомлинська, керівництво ЦДПУ імені Володимира 
Винниченка, представники обласного інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, обласного 
Держархіву, Музею мистецтв, краєзнавчого музею тощо.

Третім етапом спільного проєкту – «Василь Сухомлинський: 
від батьківського порогу – у великій світ» – стала подорож 
на батьківщину педагога, в яку разом з Ольгою Василівною та 
Лесею Сухомлинськими відправилися директорка бібліотеки 
Чижевського Валентина Животовська, співробітники книгозбірні 
та знімальна група телеканалу «Вітер».

Першою зупинкою стало село Василівка, де жила сім’я 
Сухомлинських і де у 1918 році народився майбутній Вчитель. 

Історія Василівки почалася більше трьохсот років тому на 
місці запорізьких зимівників Безроднівки, Данилівки, Іванівки 
та Касинівки. В середині ХІХ століття село перейменували у 
Секретарівку, а за часи володіння ним поміщика Василя Касинова 
село отримало ім’я господаря.

На превеликий жаль, зізналася Ольга Василівна, хата сильно 
змінилася. Це й не дивно – в ній давно живуть чужі люди.

«Вони все перебудували під себе, відповідно до своїх потреб і 
вимог часу. Автентичними залишилися лише ставні», – зазначила 
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Ольга Василівна, показуючи нам світлини будиночку з лавочкою 
під вікном.

Цікаво, що неподалік, на іншому боці вулиці, збереглася ха-
тинка, схожа на ту, що на фото, як рідна сестра.

У Василівці залишилася будівля школи, де навчався малий 
Сухомлинський. Зараз на місці його класу та сусіднього обладна-
на спортивна зала. Її стіну прикрашає експозиція цитат педагога, 
присвячених здоров’ю дітей та їхньому фізичному розвитку.

Після Василівки знімальна група відправилася до Омельника. 
Це невеличке село отримало свою назву від річки Сухий 
Омельник, а та в свою чергу – від омели. Згідно з історичною до-
відкою, село у 1801 році заснував капітан Іван Камбурлей. У 1770 
році він придбав у генерала-поручика Івана Хорвата Онуфріївку, 
а через 30 років переселив декілька сотень селян в урочище 
Полковниче.

До Омельника переїхала мати Василя Олександровича та сім’я 
його старшого брата Івана з дітьми. Зараз в тій хаті ніхто не живе, 
і вона поступово руйнується. Ольга Василівна розповіла, що коли 
приїхала сюди в перший раз і побачила хату в такому занедбано-
му стані, вона майже плакала. 

«Ми жили в Павлиші, а на канікули усі діти Сухомлинських 
приїжджали до бабусі. Я пам’ятаю цю хату, як там було усе-
редині. Я дивувалася, що ззовні хата здається дуже малень-
кою, а зсередини все по-іншому. Ця хата пов’язана не тільки з 
Сухомлинським, а взагалі з усією родиною», – розповіла Ольга 
Василівна. 

Вона зізналася, що її бабуся настільки майстерно готувала 
борщ, що такого борщу вона в житті більше не куштувала. 

«У бабусі була прекрасна українська мова, вона пам’ятала 
дуже багато поезій, особливо Шевченка, вона розповідала нам 
казки… У Довженка в «Зачарованій Десні» я читала про бабусю, 
але бачила свою. Вона відповідала типу таких українських жі-
нок. А потім бабуся Оксана дуже віртуозно клала прокльони! 
Як у Довженка: «Щоб тобі рученьки повикручувало, щоб тобі 
ніженьки…». І в цьому бабуся була неперевершена. Довженко ж 
пише: «Її творча, художня, але темна душа, вона знаходила свій 
вихід в таких різких формах». Наша бабуся також була такою. 
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Коли ми робили якусь шкоду, отримували по повній, як і малий 
Сашко Довженко». 

Після Омельника творча група заїхала у Зибкове, старообряд-
ницьке село, де у школі деякий час працював Сухомлинський, а 
після опинилася в Онуфріївці. В місцевій десятирічці, збудованій 
1911 року за кошти графського роду Толстих, Сухомлинський ви-
кладав українську мову і літературу в старших класах з 1939-го 
по 1941-й. 

«Це було кроком вперед у його учительській кар’єрі, оскільки 
до цього часу він працював в семирічних школах. Майже одночас-
но він був призначений завучем», – розповіла Ольга Василівна.

Після війни Сухомлинський з дружиною повернувся до 
Онуфріївки, де працював завідувачем районного відділу народної 
освіти, а Ганна Іванівна – директором школи.

«Вона була призначена тільки тому, що не залишалася на оку-
пованій території. Не можна сказати, що не було фахівців, але 
була такою політика радянської влади. Вважалося, що усі, хто 
залишався на окупованих територіях, так чи інакше співпрацю-
вали з ворогом. Мама всіляко відмовлялася, казала, що взагалі не 
знає української мови, але батько її умовив», – поділилася спога-
дами Сухомлинська.

Педагогічний колектив, крім завгоспа, складали жінки, а учня-
ми старших класів були ті хлопці та дівчата, які або не закінчи-
ли школу до війни, або поверталися з фронту. На світлинах, що 
збереглися в сім’ї Сухомлинських, за словами Ольги Василівни, 
навіть важко розрізнити, хто педагоги, а хто учні старших класів.

«Всі діти Сухомлинських були вчителями, і на вибір професій-
ного шляху Василя Олександровича надзвичайний вплив здійснив 
його старший брат Іван. До кінця життя вони підтримували 
дуже тісні, теплі, дружні стосунки», – додала Ольга Василівна 
до розповіді своєї двоюрідної сестри Наталії про школу і вчителів 
з роду Сухомлинських.

У 1948 р. Василя Олександровича призначили директором 
Павлиської школи. Павлиш – музей і школа – став останньою 
точкою телеекспедиції. 

«У нас в квартирі усі столи, стільці, дивани були з інвен-
тарними номерами. А коли батько став Героєм Соціалістичної 
Праці, коли йому виповнилося 50 років, до нас приїхали і сказали: 
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«Василь Олександрович, до вас завітають люди подивитись, як 
ви живете». І маму, як велику пані, повезли в область, і вона виби-
рала меблі. Тоді в нас з’явився німецький гарнітур, килим, пізніше 
телевізор», – розповіла донька Сухомлинського.

Ольга Василівна зберегла в пам’яті такий образ батька: «Я в 
Павлиші стою на кухні, влітку, і дивлюся у вікно. Батько дуже 
рано вставав і обходив всю територію школи, перевіряв, чи все в 
порядку. Я на нього дивлюся, а він на засаджених травою схилах 
вириває кожну травинку, яка, йому здається, не повинна там ро-
сти. Він нікого не викликав, не наказав навести порядок... Більше 
всього я пам’ятаю його не зажуреним, а задумливим. Він був лю-
диною дуже багатого внутрішнього життя».

Проєкт «Василь Сухомлинський. Актуальний. Модерновий. 
Справжній» триває. Його телевізійна частина «Василь Сухо млин-
ський: від батьківського порогу – у великій світ» теж матиме своє 
продовження. Знімальна група ще повернеться в Павлиш, а потім 
відправиться до Кременчука і Полтави, а ми обов’язково розка-
жемо про це читачам.
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