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Люблю вас, далекие пристани 

В провинции или деревне. 

Чем книга чернее и листанней, 

Тем прелесть ее задушевней 

    Пастернак Б. 

      1 серпня 2012р відбулася 
сесія Донецької обласної ради, 
на якій прийнята Програ-
ма «Розвитку публічних 
бібліотек Донецької об-
ласті на 2012-2015 ро-
ки» З доповіддю виступив на-
чальник управління культури і 
туризму Микола Пташка. 

Шляхи реалізації Програми 
визначені наступні: 

зміцнення матеріально техніч-
ної бази 

актуалізація і збереження біблі-
отечно-інформаційних ресурсів 

автоматизація бібліотек і впро-
вадження інформаційних тех-
нологій 

надання нових бібліотечних і 
сервісних послуг 

забезпечення бібліотек кваліфі-
кованими кадрами 

Реалізація Програми (до 2015 

року) дозволить досягти таких 
результатів: 

 1. зберегти і забезпечи-
ти розвиток існуючої мережі 
публічних бібліотек (шляхом 
створення: базовій мережі пуб-
лічних бібліотек в містах і райо-
нах; багатофункціональних інфо-
рмаційно-культурних центрів, 
модельних бібліо-
тек в сільській 
місцевості; 4 мо-
більних бібліотек 
(придбання бібліо-
бусів) і т. д.) 

2. створити ком-
фортне бібліотеч-
не середовище 
(шляхом будівниц-
тва нових буді-
вель (1) і збільшення площі при-
міщень (20) бібліотек; прове-
дення капітальних (76) і поточ-
них (150) ремонтів; введення в 
буд систем опалювання (50), 
енергопостачання (24), телефо-
нізації (66) в бібліотеках і т. д.) 

3. актуалізувати бібліотечні фон-

ди за рахунок поповнення су-
часними інформаційними ресу-
рсами (серед яких як традиційні 
(друкарські), так і електронні 
видання) Кількість нових вступів 
в рік повинна складати 500 тис. 
екз. 

4. розвивати автоматизовані 
бібліотечно-інформаційні систе-

ми. Для цього 
планується ство-
рити 100 автома-
тизованих робо-
чих місць з підк-
люченням  до 
мережі Інтернет в 
міських, селищ-
них і сільських 
бібліотеках, що 
дозволить форму-
вати електронні 

каталоги, оцифровувати бібліо-
течні ресурси, об'єднувати зу-
силля для їх створення, що до-
зволить бібліотекам області 
інтегруватися в світовий інфор-
маційний простір. 

5. надавати нові конкурентозда-
тні послуги (шляхом створення 

бібліотечних web-сайтів; Wi-fi 
покриття приміщень бібліотек; 
розширення сервісних послуг 
(електронне замовлення літера-
тури, віртуальні довідкові служ-
би, електронна доставка доку-
ментіві т. д.) 

6. удосконалювати професійний 
рівень персоналу, підвищити 
престиж професії. 

   Необхідний об'єм фінансуван-
ня заходів Програми – 165 млн. 
28,8 тис. грн., 

з них за рахунок 

державного бюджету – 59 млн. 
грн. (33,8 %) 

обласного бюджету – 19 млн. 
109 тис. грн. (11,5 %) 

бюджетів міст і районів – 76 
млн. 647 тис. грн. (46,4 %) 

інших джерел – 10 млн. 272 
тис. грн. (6,2 %) 

 

«Книжный мешок» 

 Донская публичная библиотека пре-
длагает своим читателям к началу учебного 
года новую акцию под названием 
«Книжный мешок. «Читаем книги всей се-
мьей!». Акция будет действовать в период с 

1-30 сентября 2012 
года  в  отделе 
«Абонемент».  

Работники библиотеки полагают, что в на-
стоящее время немаловажным становится 
возрождение традиций семейного чтения, 
которые ушли в далекое прошлое. 
"Книжные мешки" - это яркие, разноцвет-
ные сумочки с различными печатными 
изданиями внутри. Все они абсолютно раз-
ные  –  «Вкусный » ,  «Соленый » , 
«Драгоценный», «Именитый», «Пушистый» 
мешочки, каждый из них соответствует 
определенной тематике.  

Такой мешок можно получить на руки, если 
прийти в отдел «Абонемент» всей семьей. 
Для всех членов семьи подбирается опре-
деленная литература. Например, в 

"Живописном мешочке" можно будет найти 
6 книг по искусству и живописи для родите-
лей и детей. Возвращать прочитанные кни-
ги требуется через 2 недели, как и любой 
другой библиотеке. Продлить "мешочек" 
можно дважды.  

Общее количество таких сумочек на дан-
ный момент в библиотеке около 30, но 
любой желающий может собрать содержи-
мое мешочка самостоятельно. Такой вари-
ант общения с книгами может стать хоро-
шей традицией для многих семей донской 
столицы. 

http://bukvanews.ru/news_l i t/611-u-
chitatelejj-donskojj-publichnojj-biblioteki.html 
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    Книги серії «Бібліотека Шевченківського Комітету» - це 
книги авторів, які свого часу були нагороджені Національ-
ною премією України ім. Т.Г. Шевченка. З новинками цієї 
серії книг можна ознайомитися і взяти почитати в  бібліоте-
ці. 

 Гусейнов, Григорій. Господні зерна: художньо-документальний 
життєпис / Г.Д. Гусейнов; передм. М.Ф. Слабошпицького. — К.: Укр. 
письменник, 2011. — 678 с.  

У книжці українського письменника, лауреата Національної премії 
України імені Тараса Шевченка Григорія Гусейнова "Господні 
зерна" читач зустрічається з відомими й призабутими діячами 
культури та науки: родиною Симиренків, істориком Аполлоном 
Скальковським, ботаніками Робертом Регелем і Віктором фон 
Граффом, родиною Фальц-Фейнів — засновниками заповідника 
Асканії-Нови... 

Автор книжки не ставить перед собою завдання відгадати всі тає-
мниці у біографіях героїв своєї книги. Жанр, у якому працює Гри-
горій Гусейнов, визначив літературознавець, доктор філологічних 
наук, академік Григорій Клочек. Мова йде про наявність другого 
смислового плану в традиційно "краєзнавчих" дослідницьких опові-
дях. 

  Дончик В. Г. Доля української літератури — доля України: моноло-
ги й полілоги / В.Г. Дончик. — К.: Грамота, 2011. — 640 с. 

Книжка українського літературознавця (історика літератури, крити-
ка), академіка НАН України В. Дончика — це своєрідне вибране, 
до якого ввійшли розвідки автора про українське письменство 
1960-2010 років. Тут уміщено статті, портрети, нотатки, полемічні 
репліки, самокритичні коментарі, бібліографічні довідки. Ця мозаї-
чна історико-літературна хроніка дає уявлення про особливості, 
тенденції, явища й проблеми художнього процесу різних десятиліть 
«доби на переломі», доби суперечливої, але все ж позначеної не-
обхідним для мистецької творчості імперативом тяглості й спадко-
ємності. За аргументами у своїй розмові автор звертається до 
Шевченка і Франка, Грушевського, Єфремова, Чижевського, Гон-
чара, Ліни Костенко, Григора Тютюнника, Загребельного, Дзюби, 
Вінграновського, Гуцала і багатьох інших українських письменни-

ків і вчених, розгортаючи на сторінках книжки цікавий і вдумливий 
полілог. 

 Дрозд, Володимир. Листя землі: у двох кн. Книга ІІ / В. Дрозд. — К.: 
Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. — 622 с.  

Пропоноване видання містить нові книги однойменного роману, 
що, за визначенням дослідників, став «народною Біблією» україн-
ців. В основі книг — долі багатьох поколінь людей рідного письмен-
нику поліського краю, через сприймання яких відтворюється 
«жорстока мудрість життя нового». 

Автор висловлює глибоку вдячність людям, які свого часу надикту-
вали йому або написали спогади про пережите. Без таких спога-
дів, без пошуків дослідників нашої гіркої минувшини ці книги не 
були б написані. 

Роман «Листя землі» — результат колективної праці народу і пись-
менника. Авторитетні критики називали появу роману подією ро-
ку. Твір здобув Державну премію України ім. Т. Г. Шевченка 
(1992). 

 Міняйло В. О. Вічний Іван. Шпаргалка Езопа: вибрані твори / Вік-
тор Міняйло; передм. Г. Штоня. — К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2011.
— 464 с. — (Бібліотека Шевченківського комітету).— Бібліогр. : с. 
461. 

Визначальний у творчості Віктора Міняйла роман "Вічний Іван" — 
протест автора проти всілякого охохлуювання українців. Морально 
здоровий герой твору, український селянин, у всьому вивищується 
над зайдами-гнобителями і своїми зденаціоналізованими босяка-
ми. До видання увійшли також іронічна казка "для всіх, хто родом 
із дитинства", й мудрі притчі відомого письменника. 

 Перебийніс, Петро. Цивілізація дерев: поезія, драматургія / П.М. 
Перебийніс; передм. Д.В. Павличка; післям. В.О. Базилевського, 
М.Ф. Слабошпицького. — К.: Укр. письменник, 2011. — 621 с.  

До книги вибраних творів лауреата Національної премії України 
імені Тараса Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України Пет-
ра Перебийноса увійшли відомі раніше й нові поезії та поеми, а 
також гостросюжетна лірична трагедія «Коридор», яка порушує 
вічну проблему драматичних стосунків між митцем і владою. 

Читальный зал      под 
открытым        небом  

     Основная цель проекта 
«Летний читальный зал» – стиму-
лирование общественного инте-
реса к книге и чтению, содейст-
вие повышению грамотности и 
образованности, приобщение к 
чтению детей и молодежи.  

Лето 2008 года запомнится 
архангелогородцам и гостям 
города большим книжным путе-
шествием по улице Чумбарова-
Лучинского. Именно там библи-
отекари муниципального учреж-
д е н и я  к у л ь т у р ы 
«Централизованная библиотеч-
ная система» г. Архангельска 
устроили передвижной читаль-

ный зал под открытым небом. 

     Инициатором проекта высту-
пила Центральная городская 
библиотека им. М.В. Ломоносо-
ва, а реализована была столь 
дерзкая задумка при поддержке 
управления культуры и молоде-
жной политики мэрии города 
Архангельска. 

     Уникальность и своеобразие 
проекта – в его комплексности, 
г де  наружная  реклама 
(футболки и бейсболки на сотру-
дниках библиотеки с призывом 
«Время читать!») поддержана 
внутренним содержанием. Вся 
информация, которая распрост-
ранялась во время работы чи-
тального зала, была посвящена 
чтению, книгам, библиотекам. 

     Информационный  цикл 

включал флаеры – приглаше-
ния в Летний читальный зал и 
перечень всех муниципальных 
библиотек города с указанием 
адресов и телефонов; закладки 
– памятки для молодых родите-
лей «Любить книгу с детст-
ва» (советы по привлечению 
детей к чтению), «Пара строчек 
к чашке кофе» – красочные 
закладки – приглашения в 
Центральную городскую библио-
теку им. М.В. Ломоносова с 
информацией о новинках худо-
жественной литературы. Пред-
ставленные сведения позволи-
ли большему числу архангелого-
родцев узнать много интересно-
го о чтении, книгах, библиоте-
ках города. 

     Основная цель проекта 
«Летний читальный зал» – стиму-

лирование общественного инте-
реса к книге и чтению, подчер-
кивая, содействие повышению 
грамотности и образованности 
архангелогородцев, приобще-
ние к чтению детей и молодежи. 

     Чем заполнить свободное 
время молодежи, подростков, 
детей и родителей? Как сделать 
так, чтобы летом им было инте-
ресно с книгой? На решение 
этих вопросов и был направлен 
проект «Летний читальный зал». 
Любой прохожий без правил и 
условностей мог стать читате-
лем. Библиотекари старались 
удовлетворить познавательные 
потребности горожан, напол-
нить их досуг интересным и 
полезным содержанием. Вни-
манию жителей города были  

.     (Продовження на стор.4) 
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        Протягом місяця в бібліотеці-ф № 1 проходила акція 
«Приведи друга до бібліотеки та отримай бонус" - до-
даткову годину вільного доступу до мережі Інтернет.        

       Беручі участь у роботі мережі ПДГ, бібліотека вдосконалюва-
ла нові шляхи розширення та якісного покращення доступу гро-
мадян до офіційної інформації , проводила роботу по  залученню 
громадян до обговорення нових законопроектів , популяризува-
ла та доносила  до користувачів  інформацію органів державної 
та місцевої влади. Оформлено куточок ПДГ. 

    Бібліотечні працівники регулярно допомагають відвідувачам 
консультаціями з правових питань та надають доступ до ресурсів 
електронного врядування. Ведеться облік виконаних довідок, а 
також індивідуальних консультацій  для користувачів ПДГ. 

В серпні в бібліотеці-філії 
№3 на абонементі була ціка-
вою книжкова виставка 
«Квіти рідної землі» ,  наші 
читачі познайомилися з ба-
гатьма  невідомими для, них,  
квітами та травами та їх ліку-
вальними властивостями, які 
ростуть на території Донець-
кої області.  Малюків заціка-

вила книжкова виставка  
«Улюблені герої дорослих та 
дітей» , де були представлені 
книги та твори,  які ще чита-
ли батьки маленьких читачів.  
До дня шахтаря в читально-
му залі пройшла книжкова 
виставка  «Чорне золото», на 
ній були представлені твори 
українських письменників 

про шах-
т а р с ь к у 
працю.   

 В 
бібліотеці 
книжковий 
фонд по-

повнюється проведенням 
акції    «Родина – бібліотеці», 
читачі Осипов Є. П. та Зуба-
рева В.О.  подарували бібліо-
теки 42 прим. книг серії 
«Шарм», детективів.   
   
 Для дітей проводили 
анкетування  «Книги твоїх 
батьків». В анкеті запропону-
вати два запитання:  

 Що читали твої батьки в 
твоєму віці? 

 Що радять почитати то-
бі? 

За її результатами орга-
нізували книжкову виставку, 
на абонементі створена пос-
тійно діюча поличка для бать-
ків «Від Я до Ми», а в зоні для 
дітей молодшого та серед-
нього віку виставленні книги 
українських письменників  

«Письменники України - ді-
тям», створили кутки «Для 
вас, батьки»,  «Батькам про 
дитяче читання «,  «Читання в 
сімейному колі», де експону-
ється література з цих пи-
тань, рекомендаційні списки 
художньої і науково – пізна-
вальної літератури для дітей.  
Ефективними стали індивіду-
альні запрошення для бать-
ків до бібліотеки для бесід, 
ознайомлення з новими над-
ходженнями. Проведення 
таких заходів, розрахованих, 
як на юних читачів, так і на їх 
батьків, здатне викликати 
інтерес до спільного читання, 
спільної творчості та інтелек-
туальної діяльності. Кожна 
книжкова виставка допов-
нюється рекомендаційними 
списками «Бібліотекар ра-
дить прочитати».  

Яскель Ірина              

Читальный зал      под 
открытым        небом  

    ( П р о д о л ж е н и е )                     
представлены разнообразные 
журналы: «Пионер», «Костёр», 
« К р ы л ь я » ,  « М а р у с я » , 
«Территория жизни», «Я люблю 
тебя, мама», «Мой ребенок», 
«Всё для женщины», «Женское 
здоровье», «Идеи вашего дома», 
«Не болей», «Детская роман-
газета», «Путеводная звезда. 
Школьная роман – газета», 
«Техника – молодёжи», «Роман 
– журнал XXI век», «Клёпа», раз-
вивающие журналы для дошко-
льников и младших школьников 

и многие другие. 

     Читальный зал на свежем 
воздухе – это ещё и место 
встреч, порой неожиданных. 
Здесь взрослые встречаются с 
друзьями своего детства, посто-
янными спутниками своей юно-
сти: журналами, которые, как 
они думали, сегодня уже не 
существуют. Многие просто не 
могут поверить, что некогда 
любимые и читаемые ими от 
корки и до корки журналы 
«Пионер», «Костёр», «Техника – 
молодёжи» живы и сегодня. 

     За месяц работы у летнего 
читального зала уже появились 
свои постоянные читатели, кото-

рые даже оставляли определён-
ные заказы, которые выполня-
лись в следующий раз. 

     Один из читателей поделился 
воспоминанием о том, что, ког-
да  он  был  школьником 
(примерно в 50-60-е годы), в 
районе Петровского парка, 
тоже был такой открытый чита-
льный зал, где он, дожидаясь 
маму, читал журналы и книги. 

     Передвижной читальный зал 
работал в июле месяце каждый 
вторник и пятницу с 13.00 до 
17.00. По наблюдениям и опро-
сам читальный зал был востре-
бован, горожане обращали на 
него внимание, читали газеты, 

журналы, детские книги, с удо-
вольствием брали буклеты и 
закладки. 

     Уверены, что читальный зал 
на Чумбаровке стал заметным 
событием в культурной жизни 
города Архангельска, поднима-
ющим престиж чтения как важ-
ного инструмента повышения 
интеллектуального потенциала 
нации и возвращения чтения в 
число государственных и обще-
ственных приоритетов. Пожела-
ем этому проекту и в дальней-
шем счастливого пути! 

http://www.library.ru/3/focus/
readinghall.php 



ЦБС                                             серпень   № 8 (72) 2012р  

Цікава     Газета виходить один раз на місяць  

    Бібліотечна           Наша адреса: 85004. м. Добропілля, вул. Першотравнева, 121,    

       Сторінка  тел. 2-84-49,  E-mail: cbs-dobropolie@mail.ru.  

МЕТОДИЧНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ  ЛИСТ 

 ПО  ПРОВЕДЕННЮ  ЛІТЕРАТУРНИХ  ДНІВ У  БІБЛІОТЕКАХ   

   Цікавою формою роботи серед читачів-дітей, що 
отримали схвальні відгуки читачів виявилися літературні 
дні (конкретно літературні середи, п`ятниці). 

  З метою популяризації цієї форми роботи, впро-
вадження її в роботу інших бібліотек-філій ЦБС, узагаль-
нення набутого вже досвіду вищевказаними бібліотека-
ми надсилаємо методично-рекомендаційний лист для 
подальшого використання викладеного в ньому в прак-
тиці роботи бібліотек ЦБС. 

   Літературні дні в бібліотеці – це комплекс захо-
дів на протязі певного дня, розрахований на різні кате-
горії читачів і присвячений конкретній особі чи конкрет-
ному літературному художньому твору, або темі, що 
включає в себе різноманітні бібліотечні форми роботи, 
а саме: голосні читки, обговорення, читацькі конферен-
ції, літературні вікторини, зустрічі з письменниками, 
парад літературних героїв, театралізована вистава ляль-
кового театру, дитячі ранки, усні журнали, години пое-
зій, літературознавчі години, презентації книг, книжкові 
виставки, бібліографічні огляди, літературний календар, 
літературні вечори та інші великі й малі форми роботи з 
читачами. 

 У бібліотеках найчастіше літературні середи та 
п`ятниці присвячені відзначенню ювілейних дат пись-
менників. У ці дні всі заходи бібліотеки присвячуються 
ювіляру, за допомогою яких бібліотекарі розкривають 
життя і творчість конкретного письменника.  

 Наприклад, бібліотека запланувала провести літе-
ратурну середу, присвячену 70-річчю від дня народжен-
ня Віталія Коротича. Крім відкритого перегляду літерату-
ри та періодичних видань, присвячених життю і творчос-
ті художника слова, у програмі дня ще й оформлення 
літературного календаря, тематичної полички “Віталію 
Коротичу – 70”, що допоможе читачам візуально озна-
йомитися з творчим доробком автора. Для старшоклас-
ників у цей день буде проведено годину поезії “Вічно 
живе поетичне слово В.Коротича”, усім читачам бібліо-
теки буде запропоновано бесіду про життя і творчість 
ювіляра та бібліографічний огляд “Творчість Віталія Ко-
ротича”. 

Пропонуємо літературні дні (середи, п`ятниці) 
присвячувати як незаслужено забутим книгам, так і но-
винкам літератури чи молодим авторам, що викликають 
інтерес у читачів своєю творчістю. 

Цікавими будуть і жанрові літературні дні: історич-
ного роману, публіцистики, фантастики, детективу, пое-
зії, драматургії та краєзнавчої літератури, адже літерату-

рні розвідки бібліотекарів можуть дуже багато цікавинок 
донести до користувачів бібліотек, запалити їх бажан-
ням перечитати вже прочитані раніше книги, по-новому 
подивитися на позицію автора у висвітленні тих чи ін-
ших питань, оцінити дії літературних героїв з позицій 
сучасного бачення. 

Не менш корисними будуть для читачів й літерату-
рні дні, присвячені окремим темам чи окремим книгам. 

Літературна середа, присвячена Дню Перемоги, 
зможе відновити у пам`яті старшого покоління зміст 
книг К.Симонова, Ю.Бондарева, А.Іванова, 
М.Стельмаха, Олеся Гончара, П.Загребельного, 
М.Бажана, В.Сосюри, І.Дольд-Михайлика, С.Ковпака, 
П.Вершигори, Д.Медведєва та інших авторів, які писали 
твори на воєнну тематику та віддати шану солдатам Пе-
ремоги, які пройшли тяжкими дорогами війни й здобули 
мир для всього світу, а читачів молодшого покоління – 
ознайомити з такими книгами, пробудити інтерес до 
читання літератури, яка допоможе пробудити любов і 
відповідальність за свою Вітчизну, вдячність і шану до її 
захисників, викликати й сформувати патріотичні почуття 
у молодих людей. 

Взагалі ця тематика актуальна не тільки в перед-
день 9 Травня, а повинна бути в арсеналі роботи бібліо-
тек постійно, поскільки в останні десятиліття формуван-
ню активної громадської позиції та патріотизму приділя-
ється в державі зовсім мало уваги, що призводить до 
негативних наслідків у суспільстві. 

Корисним для читачів будуть, на нашу думку, про-
ведення тематичних літературних днів, присвячених 
Дню Європи, Дню матері, Міжнародному дню сім`ї, 
Дню незалежності України, Дню учителя, Дню українсь-
кого козацтва, Дню міліції. 

Проведення літературного дня, присвяченого од-
ній книзі, наприклад “Кобзарю” Т.Шевченка, Антології 
української поезії, романам “Кара без вини”, “Сповідь 
Мазепи” Андрія Гудими, “Вічний Іван” Віктора Міняйла, 
збірок поезій “Острів милосердя” Віктора Грабовського, 
“Чотири вежі” Петра Перебийноса внесе новизну в цю 
бібліотечну форму роботи, допоможе детальніше озна-
йомити читачів бібліотек з творами класиків літератури 
та сучасних письменників. Новинки літератури скоріше 
дійдуть до читачів, адже такі Дні допоможуть бібліотека-
рям привернути увагу читачів до шедеврів світової та 
вітчизняної літератури, відкрити нові імена в літературі. 

Ця цікава форма роботи урізноманітнить популя-
ризацію літератури серед різних категорій читачів і 
сприятиме поліпшенню їх обслуговування. 

( З досвіду роботи Білоцерківської ЦБС) 
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