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Человек с хорошей 
книгой в руках никогда не 
может быть одиноким.      

           Карло Гольдони 

 25 січня в Центральній міській бібліотеці  для 
бібліотечних працівників Добропільської міської ЦБС відбула-
ся година професійних зустрічей "Нова бібліотечна послуга: 
використання інформаційних  технологій та Інтернету бібліо-
теці". На засіданні були розглянуті актуальні бібліотечні пи-
тання. Інформацію-рекомендацію про зміни в законодавстві 
та надання платних послуг в бібліотеці надала директор сис-
теми Ладченко О.В. Інформацію-аналіз про використання 
сучасних інформаційних технологій бібліотеками Добропіль-
ської міської ЦБС за 2000–2011 рік підготувала і  предста-
вила завідуюча МБВ ЦБС Копатько В.Є. Презентація-тренінг 
«Інноваційна бібліотека сьогодні це…» була проведена для 
бібліотекарів Козачук І.О., зав. відділом обслуговування 
ЦМБ.                Всі працівники бібліотек системи активно об-
говорювали нагальні питання своєї роботи, поділялися дум-
ками, новими ідеями, своїми професійними розробками, 
досвідом діяльності за темою зустрічі. 

 Після закінчення жвавого вирішення важливих питань 
своєї роботи, бібліотекарі взяли участь у годині духовності до 
Дня св. Тетяни "Да святится имя твое", яку підготувала Бруць-
ка І.В. - бібліотекар ЦМБ. В нашій системі працює 4 Тетяни, 
які сьогодні отримали поздоровлення з Днем Тетяни від усіх 
своїх колег. 

       В  лютому  працівники  бібліотеки  ознайомилися  та об-
говорили  «Напрями діяльності та заходи  Регіональної  про-
грами    розвитку  публічних   бібліотек     Донецької   області   
на  2012-2015рр». 

                   Протягом лютого в бібліоте-
ці-філії №2  проходила  практику  сту-
дентка Донецького  училища культури  
Корінецька Н.О.  і  тому багато  часу 
ми приділили  практиканту.  Познайо-
мили  з  офіційними  та нормативними  
документами,  з графіком  роботи біб-
ліотеки, з  фондом,    з  умовами  робо-
ти в  бібліотеці-філії №2.  А  студентка,  
в  свою  чергу,  приймала  участь   в  
усіх  напрямках  роботи   бібліотеки.   

     В  рамках   проекту  «Біографія му-
зичних  інструментів»    провели   бесі-
ду  «Ударные  инструменты». 

                В  клубі  «Дивограй»  провели  

чергове  засідання :  година  україно-
знавства «Українські    вишиванки,  
наче  райдуги   світанки».   

               Н. Корінецька   підготувала   
та   провела   з  учнями  8-го класу  
ЗОШ№14   бібліотечний    урок  
«Орієнтир   книжкових    просторів».  
На  заході   ведуча  познайомила    
дітей  з  поняттям  «Каталоги»,  
«Картотеки»,  зі   структурою   катало-
гів,    а також   з  картотеками,  які  є  в  
бібліотеці.      

      Сценарій  і   книжкову  виставку  
розробила   та  підготувала  практи-
кант  Корінецька Н.О  

 Если тебе когда-нибудь захочется найти человека, который смо-
жет преодолеть любую, самую невероятную беду и сделать тебя счас-
тливым, когда этого не может больше никто - просто посмотри в зер-
кало и скажи: "Привет!" (Ричард Бах). 
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Бібліотека-ф №5. У 
своїй роботі  ми 
використовуємо  
такі  форми наочної 
популяризації літе-
ратури, які б ефек-
тивно впливали на 
вибір книг в бібліо-
теці. Протягом лю-
того було організо-
вано: "Коли два 
серця б'ються  в 
унісон" - таку назву 
вибрали ми для 
святкової експози-

ції,  підготовленої  до  Дня усіх закоханих. 
Виставка поділена за розділами у вигляді 
цитат з експонованих видань:"О любви в 
словах не говорят, о любви мечтают 
лишь украдкой, да глаза как яхонты го-
рят" С. Есенин - поетичний розділ нашої 
виставки, тут зібрана поезія про кохання 
російських, українських та зарубіжних 
класиків ."Любви все возрасты покорны" 
А.С.Пушкин - під цією назвою ми розміс-
тили класичну літературу російських авто-
рів О.Купріна, О.Пушкіна, І.Тургенєва О. 
Гріна та інших. 

"Иногда одно может прозвучать теплее, 

чем множество слов" Ш. Бронте - цю ци-
тату взято з книги Ш.Бронте "Джейн Ейр". 
Розділ об'єднав книжки про кохання зару-
біжних авторів.  
Сучасні українські автори теж активно 
пишуть про ніжні почуття, їх твори можна 
знайти у розділі  "Пам'ять - це тиха присут-
ність любові, тінь якої завжди стоятиме за 
вашою спиною" Софія Майданська 

На маленьких серцях ми та наші 
відвідувачі написали, що для них значить 
слово «Кохання». Дві чудові ляльки-
балерини закликали звернути увагу на 
святкову експозицію.  

             
Бібліоте-
ка-ф №1 
Налаго-
джена 
співпраця 
з міською 
радою 

ветеранів  та центром 
дитячої та юнацької тво-
рчості. З нагоди Жіночо-
го свята працівники біб-
ліотеки підготували 
сценарій для членів Пре-
зидії ради, оформили 
листівки. 

Значне місце в робо-
ті  бібліотеки в лютому  
місяці було  відведено 
художньо-естетичному 
вихованню молоді.   Ви-
ховуючи повагу до засад 
моральної культури, ми 
намагаємося формувати 
у дітей позитивні життє-

ві цінності. З цією метою 
в   бібліотеці була прове-
дена  виховна година   
«Вершини української 
класики»  приурочена до  
130- річчя  від дня наро-
дження Архипа Юхимо-
вича Тесленка українсь-
кого письменника . 

     Бібліотека-ф №3  В 
лютому пройшло перше 
в цьому році засідання 
нашого клубу за темою  
«Підкажіть, як бути?», 
що цікаво: після наших 
«салонних» вечорів роз-
починається попит на 
літературу, читання роз-
криває потребу серйозно 
задумуватися над прочи-
таним, аналізувати  твір, 
дає заряд великої емоцій-
ної і моральної сили на-
шим  учасникам.  

  В   чит.    
залі   офор-
мили виста-
вку-
перегляд  
«Народний 
біль»,  до 80
-ї річниці  
Голодомору   

в  Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      29 февраля Центральная горо-
дская библиотека в литературной 
гостиной принимала гостей – 
учащихся 9 и 10 классов УВК-
лицей с педагогом-организатором 
Натальей Алексеевной Мищенко. 
Библиотекари пригласили школь-
ников на «Английский чай  с Дик-
кенсом», ведь в этом году - 200-
летие со дня рождения Чарльза 
Диккенса, известного английско-
го романиста, одного из величай-
ших писателей викторианской 
эпохи. 

     Виртуальная экскурсия в Анг-
лию, подготовленная библиотека-
рями, дала ребятам общее пред-
ставление об этой стране с её 
лондонскими туманами и Стоунхе-
нджем, Виндзорским замком и 
Биг-Беном, двухэтажными автобу-
сами и Лондонским глазом, коро-
лём Артуром и Мерлином, англий-
ским чаепитием и, конечно же, 
Чарльзом Диккенсом. 

           Библиотекари предложили 
ребятам выпить чай по-
английски, посмотреть замечате-
льный фильм о жизни и творчест-
ве писателя, послушать отрывки 
из его великолепных произведе-
ний, а также посмотреть часть 
анимационного фильма-
экранизации произведения Ч. 
Диккенса «Рождественская 
песнь». 

     Читать книги Чарльза Диккен-
са намного интересней, чем смо-
треть фильмы по его произведе-
ниям. Впечатление от прочтения 
книги невозможно передать ника-
кими анимационными спецэффе-
ктами. Диккенса лучше один раз 
прочитать, чем много раз уви-
деть. Его книги есть в любой биб-
лиотеке нашего города. В нашей 
библиотеке для вас, уважаемые 
читатели, подготовлена выставка 
произведений Ч. Диккенса. Добро 
пожаловать в библиотеку! 

До Дня Соборності Украї-
ни    працівники б-ф №1 
підготували і провели  усний 
журнал «Історичне єднання 
українського народу», який 
складався із трьох сторінок: 1 
стор. – Державний Гімн 
України, 2 стор. – Державний 
Прапор України, 3 стор.-
  День Соборності України.В 
обговоренні теми історичних 
подій взяли участь старшок-

ласники ЗОШ № 19. При 
огляді літератури всі учасни-
ки мали змогу, висловити 
своє розуміння Соборності 
України, значення тогочас-
них подій та нинішніх, обмі-
нятися думками та інформа-
цією з цього приводу.  

В б-ф №4 був проведений 
урок–екскурс «Співаємо 
славу тій події і тепер»  для 

учнів4 кл. У січні 2012 року 
у читальному залі бібліоте-
ки була презентована тема-
тична полиця «Символ дер-
жавності» присвячена  20-ій 
річниці затвердження дер-
жавного гімну України, бу-
ла розрахована на широке 
коло користува-
чів.Тематична полиця дуже 

зацікавила користувачів 
бібліотеки. Цікавий матері-
ал, особливо його різномані-
тна подача ( книжки, бро-
шура, конспект) знайшов 
свого користувача. Доросле 
населення передивлялося 
весь матеріал, студенти бі-
льше брошуру, а школярі 
конспект.  
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Важливим  і дивним святом стало 
Різдво Христове  для присутніх у Храмі св. 
Амвросія Оптинського, яке пройшло7 січ-
ня у храмі  св. Амвросія. В організації та 
проведенні свята Різдвяного вертепу 
приймали участь - ЦМБ м. Добропілля – 
Хоружий Т.М.,  з Недільною школою при 
Храмі св. Амвросія  та дитячим зразковим 
театром «Берегинею» під керівництвом 
Хоружий Л.Є. Для Недільної школи – бібліо-
текар Хоружий Т.М.  сумісно з керівником 
дитячого зразкового театру «Берегиня» 
розробили сценарій  Різдвяного вертепу, 
що неділі проводили репетиції вивчаючи 
колядки і молитви до Різдва. Для розробки 
сценарію використовувалась православна  
література та журнали «Позакласний час».. 
Протягом репетицій дітям розказали  зна-
чення свята Різдва Христова у православ-
ному календарі, також дітям зачитувалися 
різдвяні притчі з журналу «Спасите наши 
души», який має у своєму фонді ЦМБ м . 
Добропілля, на кожній нашій репетиції 
завжди була створена казкова атмосфера, 
і в цьому нам допомогли наші улюблені 
книжки. В  день свята всі присутні прихо-
жани Храму та діти відчули душею дійсний 
святковий настрій, в храмі тихенько горіла 
яскравими вогнями та пахла ялинка, а 
діти зі своїми керівниками (Хоружий Т.М 
та Хоружий Л.Є.) почали свій виступ одразу  
після недільної служби з привітань усіх  
прихожан, потім розпочали співати коляд-
ки, грати вертеп та славити Христа. 

29 января в читальном зале Доб-
ропольской  ЦМБ в очередной раз собра-
лись члены литературно-поэтического объ-
единения «Крылья надежды».  Поводом 
для встречи стал юбилей Анатолия Дмит-
риевича Копцова - горняка и поэта, чело-
века с активной жизненной позицией. 21 
января Анатолий Дмитриевич отметил 
свой 80-ти летний юбилей. Так пожелаем 
ему крепкого здоровья, негаснущей энер-
гии, молодого запала и личного счастья. 
Каждый из присутствующих считал своим 
долгом поздравить юбиляра.  Стихотворе-
ния, пожелания  и много добрых слов зву-
чало в адрес юбиляра. Приятным стало 
знакомство с юным дарованием Сарато-
вой Наталией, ученицей белицкой школы. 
«Новая звездочка» - так называет Наталью 
наставник и старший товарищ Анатолий 
Копцов – подарила присутствующим свои 
замечательные стихотворения: наивные и 
нежные, глубокие по смыслу. Время про-
летело незаметно за приятными воспоми-

наниями, добрыми пожеланиями и твор-
ческими «дуэлями». 

 25 февраля в Центральной городс-
кой библиотеке прошёл второй мастер-
класс  по теме «Как создать эффективное 
видео». Мастер-класс проводил Лукаш 
Лакомы, талантливый режиссёр, замеча-
тельный фотограф,  интересный молодой 
человек с добрым сердцем, открытой 
душой, творческой натурой, невероятно 
обаятельный и любящий своё дело… 

 Бібліотекарі ЦМБ підготували яск-
раву журнально-газетну виставку для 
користувачів, яка називається 
«Здравствуй, Масленица!» Матеріали 
виставки знайомлять з історією свята, 
його традиціями і звичаями, а також 
пропонують безліч цікавих рецептів при-
готування смачних млинців.  

       У затишній яскраво при-
крашеній квітами і кульками 
міській бібліотеці з приводу 
свята рідної мови відбу-
вся мовний вернісаж з учня-
ми молодших класів зош№10 
(керівник Кічма Н.А.) : «Яка 
чудова українська мова!» 
Бібліотекар Гук Л.П. запро-
понувала дітям відповісти на 
питання мовних вікторин, 

відгадати загадки, шаради.  

Ф№ 1 Також до Міжнарод-
ного Дня рідної працівники 
бібліотеки для учнів молод-
шого шкільного віку провели 
вікторину “До мови серцем 
доторкнусь”. 

В б-ф №3 пройшов   конкурс 
знавців рідної мови «Мовні 
перлини для кожної дити-
ни» , в ЗОШ №16 в 4 кл. кл 
кер. Згурська Л.М. дітлахи з 
задоволення читали на рід-
ній мові вірші, уривки з улю-
блених творів. 

В б-ф №2 відбулася   година  

рідної  мови «Мова  наша  -- 
серце  наше».  На  захід  бу-
ли   запрошені   вихованці   
гуртка «Затейники»,  ЦДЮТ 
м.Білозерське.   Захід осно-
вувався на чотирьох сторін-
ках: сторінка «Поетична», 
на протязі якої діти прочита-
ли віршіL«Моя мова» 
В.Симоненка; «Наша мова» 
Ю.Рибчинського; «Рідна 
мова» Л.Забашти).сторінка 
«Пісенна», під час якої гості 
прослухали попурі з україн-
ських народних пісень, а 
також гуртом проспівали 
відому українську народну 
пісню «Зеленеє жи-
то...».сторінка 

«Гумористична», в 
ході якої ведучі та 
гості зачитали  гумо-
рески Павла Глазово-
го, сторінка 
«Пізнавальна» в ре-
зультаті якої присутні 
на заході діти мали 
змогу перевірити та 
поліпшити свої знан-

ня про рідну мову.    В кінці 
заходу ведучі звернули увагу 
дітей на книжкову виставку 
«Мова кожного народу — 
неповторна і своя!», яка була 
розроблена та оформлена 
безпосередньо до заходу. 
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Премьер Николай 
Азаров обеспокоен 
уменьшением инте-
реса молодежи к 
печатной книге. 

Об этом он сказал на встрече с 
генеральный директором изда-
тельства "Фолио" (Харьков) 
Александром Красовицким и 
генеральным директором На-
циональной парламентской 
библиотеки Тамарой Вылегжа-
ниной. 

По словам премьера, моло-
дежь предпочитает читать элек-
тронные книги или книги в Ин-
тернете. 

"Надо восстановить общение с 
живой книгой и авторами", - 
отметил он. 

Красовицкий сообщил, что 
средний тираж издаваемых в 
Украине книг составляет менее 

1 тыс. экземпляров, в то же 
время рентабельным является 
тираж от 1,5 тыс. 

В то же время он отметил, что 
наиболее популярные у украин-
цев книги, в том числе об укра-
инской истории, издаются тира-
жами около 2 тыс. экземпля-
ров. 

По словам Красовицкого, в 
Украине большими тиражами 
издаются только учебники. 

Он предложил Азарову лично 
взяться за популяризацию чте-
ния, сообщая на страничке в 
Facebook, какую из книг премь-
ер читает в данный момент. 

В свою очередь Вылегжанина 
отметила, что посещение чита-
телями библиотек напрямую 
связано с активностью попол-
нения библиотечного фонда, 
так как большинство посетите-
лей предпочитают читать све-
жие издания. 

Она также предложила прави-
тельству поддержать програм-
му так называемых библиобу-
сов, то есть передвижных биб-
лиотек для доставки книг в труд-
нодоступные и малонаселен-
ные районы. 

Азаров пообещал рассмотреть 
господдержку библиобусов. 

Он также высказался за расс-
мотрение издательствами воз-
можности издания серий так 
называемой "дешевой библио-
теки", то есть издание дешевых 
книг большими тиражами с 
более низкой полиграфией. 

Библиобус – это передвижной 
библиотечный центр, совре-
менный мобильный комплекс, 
располагающий постоянно 
обновляемым книжным фон-
дом, периодическими издания-
ми и предоставляющий доступ 
к новым информационным 
технологиям. 

Назустріч громаді, 
або Цікава зустріч в біб-
ліотеці! 

В Центральній міській біб-
ліотеці відбулась зустріч з дире-
ктором Проекту розвитку гро-
мад Маратом Кюрчевським. 
Завдяки ініціативі Володимира 
Ороса, голови міської громад-
ської молодіжної організації 
«Добро», який запросив М. 
Крючевського відвідати Добро-
пілля з просвітницькою місією, 
бібліотекарі ЦМБ мали нагоду 
дізнатися про роботу організа-
ції «Корпус миру США в Украї-
ні», волонтерську  діяльність 
американців, про правила на-
писання вдалого проекту, про-
ведення тренінгів та семінарів, 
пошуку партнерів та встанов-
лення зв’язків з організаціями 
в межах України та за кордо-
ном, покращення співпраці з 
державними установами задля 
реалізації спільними зусиллями 
проектів в громаді. 

Корпус миру США в Україні 
було засновано у 1992 році, 

коли український Президент 
Леонід Кравчук та американсь-
кий Президент Джордж Буш 
підписали двосторонню угоду 
про започаткування Корпусу 
миру США в Україні. Відтоді 
Корпус миру співпрацював з 
багатьма прогресивними орга-
нізаціями. Американські добро-
вільці живуть і працюють пліч-о-
пліч з українцями протягом 
двох років, обмінюючись досві-
дом та започатковуючи стосун-
ки, які часто триватимуть усе 
життя. 

Цілі Корпусу миру: допома-
гати громадянам України шля-
хом надання компетентних 
спеціалістів для задоволення 
існуючих потреб у технічній 
кваліфікації, сприяти кращому 
розумінню американців україн-
цями, сприяти кращому розу-
мінню українців з боку амери-
канців. 

Сьогодні добровольці пра-
цюють в трьох проектах: викла-
дання англійської мови як іно-
земної, розвиток громади та 
розвиток молоді. Волонтери 

живуть і 
працю -
ють в 
малень-
к и х 
селах і 
деяких 
містах . 
В о н и , 
р а з о м 
зі свої-
м и 
укра їн -
ськими 
партне-
р а м и , 
з н а х о -
дять нові способи надихнути 
студентів, щоб досягти успіху у 
вивченні англійської мови, 
допомогти молодим людям 
вибрати здоровий спосіб життя 
і допомогти українцям розвину-
ти навички в області управлін-
ня проектами та проектування. 
Працюючи рука об руку, україн-
ці та американці разом будують 
мости миру і дружби. 

В Добропілля вже працю-
вала дівчина-волонтер, яка 
викладала англійську мову у 

ЗОШ № 4. Учням було цікаво та 
корисно навчатися англійської 
мови у носія мови. Школярі 
пам'ятають Марго як цікавого 
співрозмовника та чудового 
вчителя. 

Сподіваємося, що співпра-
ця ГО «Добро», міських бібліо-
тек і американських волонтерів 
стане поштовхом для подаль-
шого культурного розвитку обох 
націй.                                                 
Бучковська Лариса бібліограф 
ЦБС 


