Кадровий ресурс і потенціал бібліотек
великий, що може привести до гарних результатів, тому що люди, і тільки люди визначають успіх будь-якого починання
Е.М. Ястребова, доцент кафедри
бібліотекознавства МГУКИ,
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течних спеціалістів та супроводжуючи свою доповідь мультимедійною презентацією
«Методична служба: орієнтир
на результат».

4-5 червня 2013 р. в Центральній міській
бібліотеці м. Добропілля пройшла дводенна обласна творча лабораторія
«Методична діяльність: пріоритети подальшого розвитку» для методистів міських та
районних ЦБС Донецької області. На зустрічі були присутні представники влади
Добропільської міської ради: Курдя І.І.
( Перший заступник Добропільського голови), Білоус Л. М.(начальник відділу культури
і туризму ), керівники з області: Авдєєнко
Н.П.(заступник генерального директора
Донецької ОУНБ ім. Н.К. Крупської), Соколова О. А. (завідуюча відділом науковометодичної роботи і соціологічних досліджень Донецької ОУНБ ім. Н.К. Крупської),
які звернулись до гостей з привітальним
словом.
Творча зустріч методичних працівників
бібліотек області, яких цього року зібралося майже 50 осіб, вже вдруге відбувається
в ЦМБ м. Добропілля (перша творча лабораторія була в 2010 році). Методисти бібліотек обговорювали важливі питання сучасного кадрового та іміджевого розвитку
бібліотек, ділилися власним досвідом роботи та пропонували свої творчі доробки для
втілення в роботу з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників в бібліотеках
області. Ладченко О.В., директор Добропільської міської ЦБС, розповіла присутнім
про сучасні напрямки роботи бібліотек і
можливі шляхи професійного зростання
бібліотекарів, і запропонувала слайдпрезентацію «Професійна консолідація –
залог успіху бібліотеки». Завідуюча методико-бібліографічним відділом Добропільської міської ЦБС Копатько В. Є. розказала
про методичну роботу бібліотечної системи, акцентуючи увагу на навчанні бібліо-

Соколова О.А. презентувала методистам тему «Моніторинг і оцінка діяльності
сучасної бібліотеки», аналітичне обговорення «Індикатори оцінки роботи публічної
бібліотеки» з використанням методу
«мозкового штурму» та практичні завдання
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ла для учасників творчої лабораторії інтерактивні мультимедійні презентації на
важливі теми бібліотечного сьогодення:
«Тренінг як ефективна форма підвищення
кваліфікації бібліотечного персоналу» і
«Адвокація для бібліотек: методичний аспект» та провела тренінгові
заняття методом «мозкового
штурму» - «Методика проведення кампанії з адвокації», до
якого були залучені всі присутні
методисти.
Професійну дискусію на тему
«Банк інновацій: інтерактивні
форми у системі професійного
зростання бібліотекаря» підтримали методисти бібліотек області. Захоплено і цікаво розповідали вони про діяльність своїх
бібліотек, про нові ефективні та
інноваційні форми роботи, підтверджуючи свої слова показом
слайдових презентацій. З метою підвищення професійного рівня методистів було
проведено цикл тренінгових вправ на
тему «Використання комунікативних технологій у роботі методиста».
Відвідування бібліотек міста
Добропілля, яке відбулося в
рамках лабораторії, викликало захоплення методистів.
Сучасні приміщення бібліотек,
нові бібліотечні меблі, тематичні виставки, приємні господарі не залишили жодного учасника лабораторії байдужим.

з теми «Критерії оцінювання якості і результативності окремих напрямків діяльності публічних бібліотек». Черкасова А. С. (тренер
Донецького Регіонального
т р ен і н го в о г о
центру, бібліотекар 2
категорії відділу науково-методичної роботи і
соціологічних досліджень Донецької ОУНБ
ім. Крупської) підготува-
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Про літні зустрічі

Колектив нашої бібліотеки
не виключення,
тому, коли
постало питання про проведення
щорічного
міського
заходу, присвяченого міжнародному дню захисту дітей,
наша бібліотека вперше прийняла участь в заході такого
рівня. Раніше до цієї дати
заходи проводили або в стінах бібліотеки, або на базі
школи-партнера.
Захід: «Дети - это море
идей, Дети – это масса затей»
-- проходив 1 червня у міському літньому парку для дітлахів міста Білозерське. До
зустрічі з малечею бібліотекар
підготувала вікторину
«Казковий віночок». Ця вікторина була частиною добре
спланованої та розробленої
керівниками гуртків Білозерського ЦДЮТ
розважальної
програми. Нам довелося поп-
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гості до бібліотеки завітав пер- (14.06). З кожної школи
ший загін
шкільного табору прийшло по 25 осіб.
ЗОШ №18. Зустріч відбулася 11 Вони також ознайочервня. Відвідало бібліотеку 32 мились із бібліоособи. На початку Лідія Микола- текою, її поївна познайомила дітей з біблі- рядками,
розпоотекою.
Згодом
провела конкурс
Бібліотека-філія №2
для інтелектуалів
«Юні
дотепники».
Потім завітали табори із ЗОШ рядками та мешканцями. Для
№14 (13.06) та ЗОШ №15 дітей колектив бібліотеки підготував гру Поле чудес, яка мала
назву «Квіти — усмішки природи». В кінці кожних відвідин
таборів діти бажали частіше
приходити в бібліотеку та
приймати участь в цікавих та
веселих заходах, над чим ми і
будемо працювати й надалі.
Л..М..Демчук
Зав. бібліотеки-ф №2

рацювати ще фотокореспондентами, тобто ми знімали усю
розважальну програму. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що
свято дитинства
пройшло на високому рівні.
Всі залишились задоволені, а
ми і надалі будемо намагатися частіше приймати участь в
таких міських заходах.
Початок літа — це початок канікул. Першим в цьому році в

06.06 в читальному залі пройшло свято до Дня казки
«Звичайне чудо», де дітлахи, учні 4кл. ЗОШ №16
познайомилися з українськими та зарубіжни-

Бібліотека-філія №3
ми казками, сучасними, яскравими виданнями казок які є в
бібліотеці.
09.06. пройшло свято до Дня
товариства «Друг – це другий Я»
з учнями ЗОШ №17, де ми
знайомили в ігровій формі дітлахів почуттям взаємоповаги, поваги до людей. В формі
вікторини - знайомили з казками та опаданнями, де у головних героїв є почуття дружби
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Бібліотекарі б-ф №4 провели цікавий
захід, присвячений Міжнародному дню
захисту дітей «Мелодії дитинства», на
який були запрошені учні 1 класу ЗОШ
№10 (кл. кер. Науменко І. В.). Дитячій
радості не було меж, коли на святі з’яви-
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про історію ствовся
рення бібліотеки,
Бібліотека-філія №4
казковий
про книги та улюбгерой Тигрик. З ним діти дісталених літературних героїв, про
вали зі скриньки завдання
«Бібліоміст» та роботу Інтернет – центра.
«Загадковий кросворд»,
З увагою діти слухали консультацію біблі«Впізнай книжку», «Збери прис- отекаря про каталоги бібліотеки. (biblioлів’я», «Фауни і флори
дивний світ».( див biblio
-bel.at.ua/)
Бібліотека завжди радо зустрічає
своїх гостей. Цього
разу на екскурсію до
храму Книги завітали учні, які
відпочивають у пришкільних
таборах «Орлятко» (ЗОШ №10) та
«Веселка» ( ЗОШ №9). Бібліотекар дитячого відділу обслуговування Гук Л. П. розповіла дітям

Про літні зустрічі

Бібліотека-філія №5

В цьому році дитяча бібліотека-ф №5 співпрацювали з
табором «Райдужне сяйво», організованим при НВК №4.
Директор літнього табору Оліяр О.Д. постійно пропонувала вихователям відвідування нашої бібліотеки. Для вихованців протягом місяця було проведено:
«Бібліотека – сучасний захід культури» - екскурсії до бібліотеки. Відбулося знайомство з підрозділами книгозбірні, новинками дитячих книг, виставками. Бібліотекар Шелковська К.І. познайомила з правилами користування бібліотекою, а Нечаєва-Боєва Н.О. розповідала дітям про свої улюблені дитячі книги.
«Мій улюблений мультфільм » - так називався цикл відео-оглядів, презентацій для
вихованців літнього табору. Дітлахи із задоволенням дивилися мультфільми, відгадували вікторини за улюбленими мультфільмами. Бібліотекарі презентували як
зарубіжні так і радянські мультики, а потім провели огляд книг, які є в бібліотеці
відомих авторів, на твори яких було знято ці мультфільми. Особливо сподобалися
мультики за творами Артура Конан Дойля. Всім було весело та цікаво. Вихователі висловили подяку за тісну співпрацю та за корисно проведений час

Діти із задоволенням читали
вірші про дружбу, про друзів.
Наприкінці нашого маленького свята діти подивилися мультфільм «Новые приключения
попугая Кеши». ,
До 72 – ї річниці з дня початку
Другої Світової війни, пройшла
інформаційна година під назвою «Воєнна «Ріо - Ріта» присвячена героям Великої Вітчиз-

ЦМБ

Центральній міській бібліотеці,
для дітей із літнього шкільного
табору ЗОШ №7, бібліотекарі
відділу обслуговування провели
літературну годину «Что за прелесть эти сказки» присвячену
святкуванню дня народження
великого російського поета
Пушкіна.
9 червня весь світ
відзначав Всесвітній День дру-

зів і в бібліотеці зустрілися давні друзі: бібліотекарі відділу
обслуговування Центральної
міської бібліотеки та діти з дитячого шкільного табору ЗОШ №
7 і відзначили це свято Бібліотекарі розповіли дітям про те, що
таке справжня дружба. Показали безліч прикладів дружби з
дитячої художньої літератури.

няної війни
Діти уважно подивилися презентацію "Діти - герої Великої
Вітчизняної війни" , .хлопчики
та дівчата читали вірші, які
підготували до цього дня. Наприкінці заходу діти подивилися
мультфільм «Воспоминание».
Особливий інтерес викликала
виставка літератури про юних
героїв, про війну.
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Бібліотека-ф №1

№ 6 (82) 2013 р

Правове виховання неможливе без формування правової культури.
Правова інформація - це специфічний вид послуг, що надаються
бібліотеками міста. Інформувати читачів про діючі закони необхідно, що б вони могли ними користуватися для захисту своїх прав і
законних інтересів.

З метою популяризації літератури
про основний Закон України, права і
обов’язки громадян України до Дня Конституції 25 червня в бібліотеці була проведена година спілкування «Основа життя – мій
закон основний» та оформлена тематична
викладка «Україна : від подиху століть -до
сьогодення» , на якій
представлені документи
Бібліотека-ф №4
про Основний Закон,
До Дня Конституції бібліотеісторію його творення,
карі оформили книжкову
гарантії, які дає Констивиставку – діалог «Мої права
туція громадянам
– моє життя», тематичний
України, тощо .
перегляд літератури

«Конституція України – символ незалежної держави» та
провели урок правознавства
«Мир і щастя – не дива, тільки знай свої права».

З нагоди свята
«Святої Трійці» в
читальному

залі

Центральної міської

бібліотеки

була представлена на огляд читачам

книжкова

виставка
«Зелена

Трійця

вінчає літо», яка
покликана ознайомити читачів з
давніми звичаями і святковим
фольклором.
виставці

На
були

представлені різні літературні жанри, що доступно й цікаво
розповідають про історію і традиції святкування Трійці: її
витоки, символіку та обряди святкування у різних регіонах.

Цікава
Бібліотечна
Сторінка

Газета виходить один раз на місяць
Наша адреса: 85004. м. Добропілля, вул. Першотравнева, 121,
тел. 2-84-49, E-mail: cbs-dobropolie@mail.ru.

Енергійна
жінка прагнула жити, виховувати маленьких
онуків,
творити і працювати, але доля відвела їй лише 60 років життя.
Нам буде дуже не
вистачати цієї доброї, милої, щирої й
завжди усміхненої
людини.

