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 Шановні колеги, вітаємо Вас із  святом та зичимо міцного здоровШановні колеги, вітаємо Вас із  святом та зичимо міцного здоровШановні колеги, вітаємо Вас із  святом та зичимо міцного здоров’’’я, добра, великої твор-я, добра, великої твор-я, добра, великої твор-

чої наснаги! Нехай сьогоднішнє досягнення додасть Вам віри і життєвих сил, нехай труднощі чої наснаги! Нехай сьогоднішнє досягнення додасть Вам віри і життєвих сил, нехай труднощі чої наснаги! Нехай сьогоднішнє досягнення додасть Вам віри і життєвих сил, нехай труднощі 

будуть подолані, а успіх окрилятиме душу!будуть подолані, а успіх окрилятиме душу!будуть подолані, а успіх окрилятиме душу!   

З нагоди  Всеукраїнського дня бібліотек 

нагороджуються: 

Копатько Вікторія Євгеніївна завідуюча методи-

ко-бібліографічним відділом Добропільської ЦБС,   

Подякою Донецької облдержадміністрації за 

залучення до нових ідей, культурного обміну  

бібліотечних працівників, активне включення в 

пріоритетні проекти. 

Ладченко Олена Віталіївна, директор Добропіль-

ської ЦБС, подякою управління культури Донець-

кої облдержадміністрації за активну участь в 

пріоритетних проектах, розширення культурологі-

чних контактів, підвищення престижу бібліотек 

міста, прагнення до оновлень. 

Бучковська Лариса Віталіївна, бібліограф мето-

дико-бібліографічного відділу Добропільської 

ЦБС,   Подякою управління культури Донецької 

облдержадміністрації за залучення до нових ідей,  

прагнення до оновлень  

Гук Лариса Петрівна, бібліотекар бібліотеки-філії 

№ 4 , Подякою Донецької обласної бібліотеки 

для дітей ім. С. М. Кірова за активне залучення 

дітей до читання, багаторічну сумлінну працю,  

відданість бібліотечній справі,  на честь 55-річчя 

від дня народження. 

Краснопольська Тетяна Володимирівна, завідую-

ча бібліотекою-філією № 4 , Грамотою Донецької 

обласної бібліотеки для дітей ім. С.М. Кірова за 

творчий підхід до впровадження нових форм 

роботи в обслуговуванні дитячої аудиторії, висо-

кий рівень професіоналізму. 

Хоружий Тетяна Миколаївна, бібліотекар відділу 

обслуговування ЦМБ, Грамотою Донецької обла-

сної бібліотеки для дітей ім. С. М. Кірова за при-

щеплення  дітям любові до книги, вагому просві-

тницьку діяльність в напрямку духовно-

естетичного виховання. 

Яскель Ірина Володимирівна, завідувачка бібліо-

текою-філією № 3 , Подякою Донецької обласної 

бібліотеки для дітей ім. С. М. Кірова за активне 

залучення дітей до читання, високий рівень про-

фесіоналізму, ентузіазм в роботі  

Гловяк Людмила Анатоліївна, бібліотекар Центра-

льної міської бібліотеки, Подякою Донецької  

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

Н.К.Крупської за  вагомий внесок у розвиток 

бібліотечної справи, багаторічну сумлінну працю, 

на честь 60-річчя від дня народження 

Гончарова Людмила Андріївна, завідуюча бібліо-

текою-філією № 1 , Почесною грамотою Донець-

кої  обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. Н.К.Крупської за прагнення до оновлень в 

популяризації книги,  створення позитивного 

іміджу бібліотек, вагомий внесок у розвиток біб-

ліотечної справи. 

Ковальчук Любов Григорівна, бібліотекарь біблі-

отеки-філії № 2 , Подякою Донецької обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Н.К. Круп-

ської  за високий професіоналізм, вагомий вне-

сок  у розвиток бібліотечної справи, з нагоди 60-

річчя від дня народження 

Демчук Лідія Миколаївна, завідуюча бібліотекою-

філією № 2 , Грамотою Донецької обласної біблі-

отеки для юнацтва за активне залучення дітей та 

юнацтва до читання, високий рівень професіона-

лізму  

Козачук Ірина Олександрівна,  заступник дирек-

тора Добропільської міської ЦБС, Грамотою До-

нецької обласної бібліотеки для юнацтва за кон-

солідацію можливостей бібліотеки в роботі з 

юнацтвом, активну участь у пріоритетних проек-

тах  

Власенко Наталя Володимирівна завідуюча відді-

лом комплектування та обробки документів Доб-

ропільської ЦБС грамотою відділу культури Доб-

ропільської міської ради за тривалу успішну ро-

боту, вагомий внесок  в розвиток бібліотечної 

справи та з нагоди 55-річчя з дня народження 

Грамотами  Добропільської міської ЦБС  за акти-

вне включення в новітні форми бібліотечної дія-

льності, прищеплення читачам любові до книги 

нагороджені: 

Сіора Марина Миколаївна зав.відділом обслуго-

вування ЦМБ  

Піщенко Наталя Володимирівна  бібліотекар 

бібліотеки-філії №4 

Корінецька Наталя Олександрівна бібліотекар 

бібліотеки-філії №2 

   Білоус Людмила     

Миколаївна   

начальник відділу куль-

тури і туризму        

нагороджена           

Почесною грамотою 

Міністерства куль-

тури України            

за залучення до нових 

ідей та культурного 

розвитку міста та  

моделей культурних 

закладів 
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Як завжди вере-

сень у бібліотеках міста- 

місяць напруженої роботи з 

реклами бібліотечної діяль-

ності. Кожна бібліотека 

розповідає про свою роботу, 

надбання та досягнення. 

Ось і наша філія №5 ор-

ганізувала виставку , яка 

розповідає про бібліотечну 

роботу протягом 2013 року і 

знайомить наших користу-

вачів з послугами, масови-

ми заходами та колективом , 

який працює для громади 

міста.  

Виставка-

презентація має назву «На 

сучасній бібліохвилі». Ця 

назва відображає  прагнен-

ня нашого закладу йти в 

ногу з часом і бути потрібни-

ми своїм читачам та корис-

тувачам. У нас cтворенні всі 

належні  умови  для культур-

ного дозвілля,  доступність 

інформації та новітніх  пос-

луг - один з напрямків  робо-

ти дитячої бібліотеки. Ми 

чудово поєднуємо книги та 

мультимедійні засоби в про-

веденні заходів, використо-

вуємо як традиційні бібліоте-

чні  ресурси так і  можливос-

ті віртуального інформаційно

-освітнього середовища. Все 

це дає нам право носити 

звання сучасної бібліотеки і 

ми цим дуже пишаємося.  

Розділи «Сучасна 

бібліотека – для сучас-

них людей», «Наші 

досягнення», «А у нас 

– все для вас», 

«Родзинки нашої біблі-

отеки» - познайомлять 

наших відвідувачів з 

роботою бібліо-

теки та розві-

ють міф про те, 

що в бібліотеці 

є тільки книги 

та «тітонкі», які 

їх видають. 

Фото та потр-

фоліо бібліоте-

ки, тека 

«Досягнення 

наших читачів» 

розповість про 

успіхи бібліоте-

карів та дітла-

хів, якими ми 

дуже пишаємо-

ся.  

Рябовол О.І  

 На доручення Президен-

та України  щорічно  1 жовтня  

відзначається Міжнародний 

день людей похилого віку та 

День Ветерана. 

 До Дня людей похилого 

віку 15 вересня 2013р  бібліоте-

карі міської бібліотеки-ф №4 

Добропільської міської ЦБС  

Піщенко Н.В. та Гук Л.П підготу-

вали та провели літературно-

музичну  кав’ярню «Подорож до 

країни Фармії». Захід пройшов  

в приміщенні Білицького будин-

ку-інтернату для  громадян похи-

лого віку та інвалідів. Учасники 

ознайомились з легендами, 

піснями, лікувальними властиво-

стями зелених рослин. Виставка

-

пе-

регляд «Лікарські рослини – 

дарунки природи» ознайомила 

присутніх з книгами, які можна 

отримати  в міській бібліотеці.  А 

психолог БДІ подарувала присут-

нім масове оздоровче заняття з 

цікавими формами роботи: аро-

ма-, арт- та музикотерапією. 

Бібліотеці будинку - 

інтернату були пода-

ровані книжки, які 

дбайливо збиралися  

під час акції  «Подаруй 

книгу» читачами та 

працівниками бібліо-

теки. Закінчилася 

музично-літературна 

кав’ярня гарячим 

чаєм і розмовами про 

цілющу силу рослин. 

В рамках заходів при-

свячених 60-річчю 

міста Добропілля та проекту 

Університету третього віку, 26 

вересня о 10 го в бібліотеці-ф 

№1  відбулася творча зустріч 

«Дзвони душі людської». Музичні 

номери, які виконував викладач 

спеціалізованого  мистецького 

навчального закладу музичної 

школи №1» Очередько Дмитро 

Павлович  викликали неймовір-

не захоплення у всіх присутніх 

гостей, людей похилого віку 

(25осіб).   Теплу атмосферу захо-

ду підтримували доречно підго-

товлені бібліотекарями  музичні 

презентації, слайд-презентації з 

демонстрацією фото людей,  

друзів бібліотеки, які були прису-

тні цього дня на заході. Зустріч 

стала радісною та теплою для 

всіх. 

З візитами книгоношення  

завітами праців-

ники та волонте-

ри Центральної  

міської бібліотеки 

до 5 мешканців 

міста людей інва-

лідів,  нагадуючи 

про увагу та тур-

боту, інформацій-

ну та моральну 

підтримку. 

       А в в бібліоте-

ці-ф №3 бібліоте-

кар  Михайлова Г.О. згуртувала 

людей похилого віку цікавими 

виданнями з книжкової вистав-

ки «Книга в жизни пожилого 

человека». Виставка триватиме 

протягом жовтня і зігріватиме 

душі відвідувачів  

        Повільно кружляє в повітрі 

жовтогарячий листок. Прилетів і 

сів він на виставку-презентацію 

книг, присвячених початку нового 

навчального року. Сподіваємось, 

що він не буде тут сумувати і згаду-

вати про веселе літо.  

http://lib-kinder.ucoz.ru/_bl/1/93940641.jpg
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Якось   непомітно 

підійшла      принцеса   

осінь     і    перший   

місяць –вересень. 

        Для   нашої   

бібліотеки    це  був   

місяць   нових   зу-

стрічей  з   читачами,   

цікавих     заходів,   

які   проходили, як  у 

стінах  бібліотеки  так 

і  за  її  межами.  

        Перший    захід,    

у   якому    ми     

приймали   участь – 

був         день   

відкритих  дверей  Білозерсько-

го   ЦДЮТ:    презентація    гурт-

ків «Здравствуйте, Все!». Коли    

надали       слово   зав. міською 

бібліотекою    Демчук Л.М.,  то   

вона     відмітила   що   бібліоте-

ка   вже   багато  років  

співпрацює       с   гуртками  

ЦДЮТ;  а  також    вручила   

директору   та   керівникам   

гуртків   подяки     за  багатоліт-

ню   дружбу;  нагородила     

читачів-гуртківців грамотами     

та   дипломами    за   перемоги       

в  конкурсах  дитячої  творчості,   

які     проводила   Добропільсь-

ка     ЦБС.  

         При проведенні  заходу   

була  використана     мульти-

медійна  апаратура  Добропіль-

скої   ЦБС,  а  усі   представлені       

глядачам    презентації    підго-

тувала   бібліотекар  б-ф№2  

Корінецька   Н.О. 

 

        З  17 по 20  вересня,   

спільно      зі     шкільним  

бібліотекарем    ЗОШ №18  

Філіппенко О.Б.,   провели    

тиждень   присвячений  90-

річчю  від  дня   народження   

Г.П. Бойка.    

        17  та  18 вересня    з  

учнями    1-х  класів  провели      

голосні   читання «Смішинки-

веселинки».    Малеча    із задо-

воленням    слухала     веселин-

ки   та    вірші     про   ледарів,  

боягузів, хвальків,  ябед,  бреху-

нів, замазур   та  симулянтів. 

Діти     дуже   сміялися     над    

персонажами     творів   і  ко-

жен   говорив, що  він  не та-

кий. 

         19 вересня   з  членами   

клубу  «Книголюб»  провели   

чергове    засідання.   Тема    

зустрічі:    90-річчя     від дня     

народження       дитячого  поета

-земляка    Г. Бойка.       На    

початку   засідання    ми  проде-

монстрували   дітям   презента-

цію  про життя   та   творчість   

письменника.   Потім   провели   

брейн-ринг   «Майстер  весело-

го  цеху».    Питання   до брейн-

рингу   підготували   із загадок    

Г.Бойка. 

Кожен   захід  супроводжувала    

книжкова виставка «Творець  

дитячих посмішок».  Біля   ви-

ставки    бібліотекар  роби-

ла    інформаційний   огляд  

літератури. Вся      літерату-

ра  на  виставці   з  міської  

бібліотеки   і   учні       мо-

лодших   класів ЗОШ №18    

відразу   після  заходів   

розбирали     книжки    

читати  вдома. Спільно      

зі     шкільним  бібліотека-

рем    ЗОШ №18  Філіппен-

ко О.Б.    ми  розробили  

проект «Нитка Аріадни».   Мета  

проекту:   навчити  школярів  

користуватися   книгою, фонда-

ми  бібліотек,  довідково-

бібліографічним   апаратом,  

поглибити   знання   учнів   про 

різноманітність  друкованих  та  

електронних  джерел  інформа-

ції  

25.09   спільно  з  вихованцями   

гуртка  «Затейники»  Білозерсь-

кого  ЦДЮТ  відвідали   д/с 

«Сонечко»    і  провели  свято 

гарного  настрою «Добрий 

день! Добрий  день!».     

На   абонементі  для   молодших    

читачів       оформили   тематич-

ний  перегляд   літератури  

«Книги – ювіляри  2013».   

       Спільно      зі     шкільним  

бібліотекарем    ЗОШ №18  

Філіппенко О.Б.       до    200-

річчя  Т.Г.Шевченка  створили    

пам'ятку «Сузір'я  слави». 

Хроніка подій в бібліотеці Ф №2    

В вересні був відкритий сайт бібліотеки-філії №1.   

 Звичайно, цьому передувала , велика і кропітка 

робота, але за допомогою бібліографа  Бучковської 

Л.В. нам вдалось здійснити задумане. І ось результат 

наша електронна адреса:dobr-bib-fil1.ucoz.ua Тепер 

будь-який читач зможе завітати на нашу сторінку і 

ознайомитись з історією  бібліотеки, її роботою, ре-

сурсами та послугами. Сучасне становище бібліотек 

в інформаційному середовищі примушує  нас  ак-

тивізувати свої зусилля для того, щоб довести свою 

значимість, необхідність, постійно підвищувати свій 

престиж. Ми маємо надію ‚що іміджу бібліотеки 

додасть привабливості розроблений  сайт бібліотеки. 
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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.  

 Українська бібліотечна асоціація за проектом програми «Бібліоміст»  «Публічні бібліотеки – мости до електронного уряду-

вання»     підготувала спеціальне відео, яке Ви можете переглянути за цим посиланням. 

http://www.youtube.com/watch?v=Q2Mj7SVZE0M&feature=c4-overview&list=UUBhHPjgHfnW7B_XtFVR5fsA 

  Тепер громадяни України зможуть навчитися користуватися е-послугами національного та регіонального рівнів, використовуючи 

ресурси сучасно обладнаних публічних бібліотек, в яких можна ефективно спілкуватися з урядовими структурами, брати участь у прийн-

ятті рішень місцевої влади, отримувати необхідні адміністративні послуги у новому форматі  

27 вересня 2013 р. в 

читальному залі Центральної 

міської бібліотеки пройшла 

година професійного спілку-

вання бібліотечних працівників 

Добропільської міської ЦБС за 

темою - «Бібліотечні інновації: 

створюємо майбутнє». Завіду-

юча МБВ ЦБС Вікторія Євгенії-

вна Копатько невипадково 

запропонувала саме цю тему 

для обговорення, адже іннова-

ційне перевтілення бібліотек 

вже досить тривалий час тур-

бує бібліотекарів не тільки на-

шої міської бібліотечної систе-

ми, але й бібліотекарів всієї 

України. 

Ідеями бібліотечних 

інновацій, відео-роликами, 

слайдовими презентаціями на 

професійній зустрічі поділилися 

молоді бібліотекарі Добропіль-

ської міської ЦБС. Цікавими 

«бібліознахідками» збагатила 

присутніх бібліотекар бібліоте-

ки-філії № 5 м. Добропілля 

Наталя Олександрівна Нечає-

ва-Боєва. Про традиційні, нові 

та оновлені форми роботи в 

бібліотеці розказала бібліоте-

кар бібліотеки-філії № 4 м. 

Білицьке Наталя Володимирів-

на Піщенко. Бібліо-попурі, 

свою першу відео-роботу, 

представила присутнім бібліо-

текар 

бібліоте-

ки-філії 

№ 2 м. 

Білозер-

ське 

Наталя 

Олексан-

дрівна 

Коріне-

цька. 

Вона 

також 

поділи-

лась 

своїми 

ідеями цікавих бібліотечних 

інновацій. Ось такі вони, наші 

Наталі: заповзяті, розумні, 

творчі, ініціативні та сповнені 

бажання працювати в бібліоте-

ці. 

Бібліотекарі системи 

були не тільки приємно враже-

ні ентузіазмом, активністю, 

креативним підходом до бібліо-

течної справи, професіоналіз-

мом молодих бібліотекарів, 

але й неабиякою здібністю 

зацікавити слухачів, вмінням 

вести бесіду та орієнтуватися в 

сучасному трансформаційно-

неспокійному бібліотечному 

житті України! І такого рівня 

наші молоді бібліотекарі досяг-

ли лише за кілька місяців про-

фесійної діяльності! Молодці! 

Директор Добропіль-

ської міської ЦБС Олена Віталії-

вна Ладченко щиро привітала 

всіх бібліотекарів з професій-

ним святом – Всеукраїнським 

днем бібліотек - та вручила 

бібліотекарям грамоти і подяки 

за багаторічну плідну працю. 

Всіх бібліотекарів системи зі 

святом привітала і Тетяна  

Клевець, голова профспілки 

Добропільської міської ЦБС. 

Бібліосейшн 

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=a1374f&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQ2Mj7SVZE0M%26feature%3Dc4-overview%26list%3DUUBhHPjgHfnW7B_XtFVR5fsA&msgid=13811290550000000440;0,1&x-email=mbo.dobrobib%40mail.ru

