Газета видається з вересня 2006
28 липня в Україні
щорічно відзначається державна пам’ятна дата – День хрещення Київської Русі. Саме цього дня Православна Церква
вшановує пам'ять Святого Рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Київської Русі,
одного із засновників і покровителів нашої державності.

–

Добропільська міська ЦБС

Відповідно до наказу
Президента України від 10.11.2009 року № 915/2009
«Про відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської
Русі», в бібліотеках міста проходять заходи.
До святкування 1025річчя Хрещення Русі, в Центральній міській бібліотеці для широкого
кола
користувачів презентована
книжкова
виставка
«Прихід Русі до
християнської
віри!»
Виставка
висвітлює історичну знакову
подію для всього
українського
народу, містить
багато православних книжок,
з матеріалами
першоджерел.
Історичні відомості бібліотекарі також знайшли в книжках по
історії України та
в багатьох православних жур-

-
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налах. Не оминули цю тему й в
художній літературі. Багато українських та зарубіжних письменників описали цю тему у своїх
творах. Ці твори експонуються
на виставці і сьогодні мають
неабиякий попит у користувачів.

кої міської централізованої бібліотечної системи: «День православ'я, день божої благодаті» (бібліотека-філія № 3 смт.
Новодонецьке), «Хрещення Русі
– набуття Історії» (бібліотекафілія
№4
м.
Білицьке),
«Історичне значення Хрещення
Багато
відвідувачів Русі» (дитяча-бібліотека-філія №
бібліотеки залюбки підходять до 5).
виставки, щоб ознайомитися з
цікавим матеріалом. Бібліотека«День хрещення Русі
рі відділу обслуговування біля православної» - таку назву годивиставки провели інформ– ни цікавого повідомлення обрагодину «Від язичества до христи- ли бібліотекарі бібліотеки-філії №
янства». Християнство зіграло 1 та провели її для відвідувачів.
виняткову роль в історії нашої Присутні на заході переглянули
держави, житті суспільства, роз- відеоролики на тему вірувань
витку його культури, духовності давніх слов’ян, про часи князівта моралі. Дана тема викликала ства Володимира та хрещення
жваве обговорення і навіть Русі, віртуально побували у найсуперечки. Важливо зазначити, відоміших храмах України, зокщо темою Хрещення Русі та рема, в Софії Київській, Києвовзагалі темою релігії наразі Печерській лаврі, Володимирсьцікавиться дуже багато людей. кому соборі, ознайомились із
Працівники
та
користувачі літературою, представленою на
Центральної бібліотеки задово- книжковій виставці «День Хрелені тим, що в бібліотеці є книж- щення Русі»
ковий фонд релігійної тематики,
щоб задовольнити потреби відвіХрещення Русі – це і
дувачів.
справді дуже велика подія в
історії нашого народу, яка зміКнижково-ілюстративні нила духовне і культурне життя
композиції, присвячені темі людей та звернула їх до справжхрещення Київської Русі, пред- ніх цінностей та віри в Бога.
ставлені до уваги користувачів в
бібліотеках-філіях ДобропільсьВ. Копатько

ДЗ "Державна бібліотека України для юнацтва" (м. КиАвтор : Піщенко
їв) оголосила та проводить 2013 року Всеукраїнський конкурс Наталя,
бібліотекар,
буктрейлерів "Оживають герої на екрані у рекламі" (за мотива- бібліотека-філія
№4Добропільської
ми творів художньої літератури).
міської ЦБС.
Мета конкурсу: популяризація книги та читання серед
молоді регіону шляхом створення буктрейлерів; активізація і
Шановні робістимулювання творчої ініціативи бібліотекарів, впровадження тники і користувачі
бібліотек! Ви можете
інноваційних форм у роботу бібліотек області.
переглянути надані на
Члени міського оргкомітету при підведенні підсумків конкурс роботи і проголосувати за той буктконкурсу визначили найкращі роботи :
рейлер, який вам сподобався найбільше, тим самим обравши гідний ролик для участі у
Назва буктрейлеру «Портрет Доріана Грея».
Автор:
другому (відбірковому) турі на державному рівні. Запрошуємо
Сіора М.М. завідуюча відділом обслуговування ЦМБ,
проголосувати
за
адресою
- http://library.dn.ua/5metod/
booktr.php
Підтримайте
учасника!
Ваш
голос - крок до перемоги!
Назва буктрейлеру:
Марія Ремарк «Три товариші».

ЦБС

червень
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Другий місяць тривають шкільні канікули, але багато користувачів бібліотеки не прощається з книгою і навіть влітку відвідують її. Юні читачі намагаються прочитати якомога більше книг
за списками для своєї вікової категорії.
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Книга на канікулах працює:
Радує, захоплює, дивує!
Поспішаймо у бібліотеку,
Тут – найцікавіше в літню спеку!

Бібліотека-ф №1
Одним із найпоетичніших свят
українського обрядового календаря є свято Івана Купала (Купайла), яке припадає на 7 липня. Історично
цей день був днем літнього сонцестояння, що збігався з
Різдвом Івана Хрестителя. З цієї нагоди в бібліотеці –
Ф№1—тематична народознавча викладка «На Купала
вогонь горить», з якої було видано 8 прим. книг.

і
іч
тр
ус

Наприкінці серпня вони представлять відгуки про кращу, на їх
думку, з прочитаних книг, у яких поділяться своїми враженнями
і бібліотекарями будуть підведені підсумки програми, визначені
лідери літнього читання.

5 липня у бібліотеці відбулась презентація книжкової виставки
«Хоча у нас канікули - нам дармувати ніколи !». Діти мали змогу
познайомитись з літературою за шкільною програмою на літні
канікули. Бібліотекарем Сафоновою Г.В. оформлені закладкипам'ятки для молодих батьків «Любити книгу з дитинства» (поради по залученню дітей та підлітків до читання).

В бібліотеці-ф №1 оформлена
дитяча зона « В стране чудес».

Літо - пора народних свят. Одне з них-свято Івана Купала. На відкритому доступі бібліотекарі організували виставкувернісаж «Барвінкове різномаїття – рідної мови суцвіття».
Виставка розкривала сутність народних свят, обрядів,
красу рідної мови та фольклору. Особливою прикрасою стали
роботи майстра бісероплетіння Нечаєвої-Боєвої Н.О.. Кукли –
мотанки, представлені на виставці люб’язно подаровані майстринею Гайдук М.М.

Бібліотека-філія №5
Дитяча бібліотека
ф №5

ЦБС

червень

На абонементі
вже другий місяць проходить
акція
«Дитяче
книжкове журі» ,
юних
читачів
нашої бібліотеки
зацікавили умови проведення
конкурсу на кращу
прочитану
книгу, вони із
задоволення
змагаються між
собою в кількості
прочитаних книжок.. Для читачів
створена постійно діюча поличка
з підняття
престижу української
книги
«Українська книга для всієї родини», та «Золоті рядки української
літератури», а в зоні для дітей молодшого та середнього віку

представлені книги
ських письменників
Бібліотека-ф
Бібліотека-філія №4
«Письменники
- дітям».

в
бібліотеці—ф № 5
Протягом місяця

було обслуговано 209
користувачів.

11 липня в бібліотеці відбулася феєрична гра-конкурс
«Подорож у книжковий океан». Захід мав форму лотереї, проте
незвичайної. Замість барабану з питаннями в нас була квітка
семицвітна з прізвищам відомих авторів з усього світу
Навчання дітей правилам особистої гігієни, є однією з найважливіших завдань дорослих. Про це
йшлося під час бесіди «Уроки Мийдодира»,
я к а
пройшла 19 липня. В ході заходу
присутні вихованці ЦДЮТ переглянули
слайд-лекцію, присвячену цій темі.

Бібліотека-ф №2

№3

10.07. на абонементі - виставка – подорож
пригод та подорожі».

Під час літніх канікул в
Інтернет центрі постійно
жваво – діти грають в
ігри, у дорослих є час
пройти якесь навчання.

Місяць в Бібліотеці-ф №2 почався з «казкового» заходу,
а саме слайдової вікторини «Что за прелесть эти сказки», який
відбувся 5 липня. Він розрахований на вихованців дитячого
садка. Метою вікторини було розширити знання дітей про казку, привити любов до неї; розвити в дітей зв’язне мовлення,
пам’ять, увагу, реакцію та спостережливість. Захід відвідало 25
вихованців дитячого садка №19 «Сонечко» м.Білозерського.
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«Твоя ARTерритория» территория творчества!
Общественная
организация
«Добропольский центр молодежи «ДОБРО»
в партнёрстве с Коммунальной организацией «Добропольская городская централизованная библиотечная система» стали

одними из победителей в конкурсе
проектных заявок на получение минигранта от проекта «Развитие культуры
– источник процветания местного
сообщества», который финансируется
Европейским Союзом в рамках Программы Восточного Партнёрства «Культура».

общегородских мероприятий.
Задачи проекта: 1.
Создать базу аматоров
народного творчества г.
Доброполье и провести
творческую встречу. 2.
Создать условия для организации и проведения
творческих выставок в
учреждениях культуры. 3.
Популяризировать культурные
ценности среди
жителей города и отдаленных районов. 4. Привлечь новую аудиторию
в библиотеку.

Проект под названием «Твоя
ARTерритория» даст возможность творчесПроект уже начал воплощаться в
ким людям г. Доброполье продемонстрировать своё мастерство широкой аудито- жизнь. Организаторы Дня города Добропории путём организации стационарных и лье (25 августа 2013) предоставили в
городском парке экспозиционные места
мобильных выставок работ.
народным умельцам для выставок их работ. Пользуясь случаем, библиотекари
Цель проекта: Объединить твор- наладили контакты со многими мастераческих людей города и оборудовать места ми, с работами которых уже в ближайшее
для проведения встреч и выставок работ время можно будет познакомиться на
мастеров народного творчества на терри- выставках в Центральной городской бибтории учреждения культуры (Центральная лиотеке (ул. Первомайская, 121). В библигородская библиотека г. Доброполье), а отеке выделено помещение для выставок.
также передвижных выставок во время
пошуку книги йому допомагала
Марина Сіора (зав. відділом
обслуговування ЦМБ). Перегорнувши купу матеріалу в мережі,
вдалося знайти єдиний інтернетмагазин в Україні, в якому цю
книгу можна було купити. Одразу
замовили книгу, переказавши
онлайн певну кількість грошей
через послуги банку, але книгу
прийшлося майже місяць чекати,
тому що її на той час на складі не
було.

В кінці липня цього року завітав до
Центральної міської бібліотеки Віктор Олексійович Лепетченко (1948 р/н). Він приїхав із с.Криворіжжя (Добропільського району) з великим бажанням взяти в бібліотеці книгу Лева Яруцького «Махно и махновщина» Але такої книги в фонді бібліотеки не
знайшлося...
Тоді бібліотекарі запропонували відвідувачу скористатися послугами Інтернетцентру. Оскільки Віктор Олексійович не
знає як користуватися комп’ютером, в
Цікава
Бібліотечна
Сторінка
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Работы будут экспонироваться на новых
витринах и стеллажах, приобретение которых также предусмотрено проектом. Среди населения города идёт информационно
-разъяснительная работа о цели и задачах
проекта «Твоя ARTерритория».
Равнодушных нет. И мастера, и
жители города с интересом и воодушевлением принимают участие в обсуждении
идеи проекта и с нетерпением ждут открытия «территории творчества» в Центральной городской библиотеке.

тільки про Нестора Махна, але й про його
ад’ютанта – Івана Лепетченка, який був
двоюрідним дідом користувачу нашої бібліотеки Віктору Лепетченку.
Іван Лепетченко - земляк Нестора
Махна, уродженець села Гуляйполе Катеринославської губернії (нині місто в Запорізькій області), з 1919 року був особистим
охоронцем і ад'ютантом Махна, який до
того часу очолював повстанську армію
майже в сто тисяч шабель. Брат Івана,
Олександр (рідний дід Віктора Олексійовича), також служив махновцям і був убитий в
1920 році в Гуляйполі. Ось про долю своїх
родичів більш детально і хотів дізнатися
Віктор саме з книги Лева Яруцького, а не з
переглянутих раніше фільмів «9 жизней
Нестора Махно» та «Адъютант и телохранитель Нестора Махно».

Коли бібліотекарі отримали книгу
поштою, Віктор Олексійович одразу ж приїхав до бібліотеки. Дуже радів і
дякував бібліотекарям за допомогу. Тішить
той факт, що паперова книга не відходить у
тінь, а й досі є бажаним, приємним та цінним придбанням. Але цієї радості могло й
не бути, якби не можливості мережі ІнтерІноді тільки дивуєшся з того, що
нет. Можливо у вас вже виникло питання: а сторінки історії України тобі відкривають
навіщо Віктору Олексійовичу знадобилась
пересічні люди.
саме ця книга? Справа в тому, що в цій
книзі
Лев
Яруцький
(письменникБібліограф МБВ ЦБС
краєзнавець з міста Маріуполь) досить
Бучковська Л.В.
докладно виклав фактичний матеріал, записаний ним з вуст свідків та очевидців, не
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