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       Інформація – це 
валюта демократії 
 
Томас Джефферсон 

    Випуск інформаційного 
бюлетеню  програми 
"Бібліоміст" за березень 
2012 р. містить інтерв"ю 
відомого українського 
письменника Андрія Кур-
кова, голови     Консульта-
ційної ради програми 
"Бібліоміст" протягом 201-
2 року, в якому він ділить-
ся своїм баченням україн-
ських бібліотек майбутньо-
го та надає практичні по-
ради щодо просування 
послуг бібліотек серед 
широкої громадськості. 

    Крім того, методист 
публічної бібліотеки ім. 
Лесі Українки м. Києва 

Ольга Романюк розповіла 
про використання досвіду 
колег із Данії у практиці 
українських бібліотечних 
закладів. 

    Інші статті випуску прис-
вячені проектам бібліотек 
із навчання громадян 
основам фінансової гра-
мотності, діяльності УБА в 
р а м к а х  п р о г р а м и 
"Розбудова потужних біблі-
отечних асоціацій" Міжна-
родної федерації бібліоте-
чних асоціацій та установ 
(ІФЛА) та позитивній дина-
міці   використання 
комп"ютерів та навчання 
фахівців бібліотек, модер-

15 березня б-ф 
№5 прийняли активну 
участь у семінарі шкіль-
них  бібліотекарів , 
"Впровадження креати-
вних форм популяриза-
ції читання". Головною 
метою зустрічі бібліоте-
чних фахівців стало 
ознайомлення та впро-
вадження інноваційних 
форм бібліотечної ро-
боти, підтримка та про-
сування читання, допо-
мога бібліотеки у роз-
витку творчого потенці-
алу учнів та читачів.  

 Завжди цікаво пос-
пілкуватися з бібліоте-

карями інших бібліо-
тек, розповісти про 
свою роботу, поділити-
ся проблемами. 

   Працівники дитячої 
бібліотеки поділилися 
досвідом і навичками 
роботи в різних ком-
п'ютерних програмах- 
створенням мультиме-
дійних презентацій, 
відео-вікторин, уроків, 
подорожей, відео-
колажів та ін. Багато 
шкільних бібліотекарів 
зауважили, що часто 
звертаються до нас за 
допомогою з даних 
питань. Зав. бібліоте-

кою розповіла про про-
ектну та програмну 
діяльність бібліотеки, 
наголосила, що майже 
з усіма школами   під-
писана угода про спів-
працю. 

29 марта в Центральной город-
ской библиотеке прошёл семи-
нар для библиотекарей отделов 
обслуживания Добропольской 
городской ЦБС «Бібліотека для 
громади, громада для бібліоте-
ки». Директор Ладченко 
Е.В.открыла семинар  докладом 
«Бібліотека та її послуги у прос-
торі, що змінюється». Методист 
Копатько В.Е. подготовила ви-
део-дайджест «Громада + Біблі-
отека = Успіх» и рассказала 
библиотекарям о роли публич-
ных библиотек в обеспечении 
потребностей громады. 

Особое внимание на сегодняш-
нем семинаре было уделено 
теме партнёрства библиотек с 
общественными организация-
ми города. Библиотекари фили-
алов делились опытом работы с 

партнёрскими 
организациями, 
возможностями и 
результатами 
такого сотрудни-
чества. Совре-
менные библио-
теки выходят на 
новый уровень 
развития, кото-
рое благоприятно 
отражается и на 
жизни библиотек, 
и на жизни мест-

ной громады. 

Разнообразными являются 
формы сотрудничества библио-
тек с общественными органи-
зациями: общее проведение 
мероприятий, предоставления 
помещений и аудитории, инфо-
рмационное обеспечение руко-
водителей организаций и их 
актива. При этом открываются 
новые каналы получения инфо-
рмации, появляются возможно-
сти для привлечения специали-
стов общественных структур 
для решения имеющихся про-
блем, а также условия для подк-
лючения библиотек к сфере 
интересов общественности. 

На семинаре присутствовал 
глава общественной организа-
ции "Добропольский центр мо-

лодёжи "Добро" Владимир 
Орос, который был приглашён 
как представитель партнёрской 
организации, сотрудничающей 
с ЦГБ, и рассказал библиотека-
рям о "Проекте развития гро-
мад" от организации "Корпус 
Мира США в Украине". 

Библиотеки идут вперёд, порой 
неуверенно, порой медленно, 
но всё же идут, чтобы быть по-
лезными обществу, чтобы быть 
востребованными. Льюис Кэр-
ролл писал: "В нашем мире, 
чтобы оставаться на месте – 
нужно очень быстро бежать, а 
для того, чтобы куда-либо по-
пасть – нужно бежать в два 
раза быстрее" (Л. Кэрролл 
«Алиса в Зазеркалье»).  

Постараемся бежать в два раза 
быстрее… 

Практическая 
часть семинара 
была посвящена 
вопросу создания 
библиотечного 
видео для учас-
тия в конкурсе 
"БібліоКіноФест: 
Кадри вирішують 
все". Библиотека-
ри учились рабо-
тать в програм-

мах Windows Movie Maker  и 
Windows Live. Помогали библи-
отекарям в освоении этих про-
грамм библиограф Бучковская 
Л.В. и заведующая отделом 
обслуживания ЦГБ Козачук 
И.А.. Обучение работе в програ-
ммах прошло под девизами: в 
начале - "Глаза боятся, а руки 
делают", а в конце - "Не так 
страшен чёрт, как его малюют". 
Но жизнь не стоит на месте и 
библиотекари уже знают, что 
для того, чтобы чего-нибудь 
достичь в этом стремительно 
изменяющемся мире, нужно 
"бежать в два раза быстрее". 

Бучковская Л. библиограф ЦБС 
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 «ВОЛОНТЕРСКОЕ  

ДВИЖЕНИЕ» 

С начала 2012 года в 
городе Доброполье стартовал 
социальный проект «Развитие 
волонтерского движения в г. 
Доброполье в 2012 году» напра-
вленный на повышение эффек-
тивности реализации молодеж-
ной политики в городе, а также 
на развитие социальной актив-
ности молодежи.    Авторами и 
инициаторами выступили общес-
твенные организации 
«Добропольский центр молодежи 
«ДОБРО», «Твой шанс», городской 
отдел по делам семьи и молоде-
жи. Партнером в реализации 
проекта выступила Центральная 
городская библиотека.  

Теперь в стенах библио-
теки каждое воскресенье соби-
рается группа молодых активис-
тов города, готовых учиться реа-
лизовывать свои проекты, обме-
ниваться идеями и интересно, а 
главное полезно проводить своё 
свободное время.    

Публичная библиотека 
сегодня – это информационный 
культурно-досуговый центр. Бо-
лее подходящего места для 
встреч с волонтерами трудно 
отыскать. В рамках проекта от  
«Библиомост» в библиотеке обо-
рудованы новой компьютерной 
техникой пять рабочих мест с 
бесплатным доступом к Интерне-
ту. Благодаря этому участники 
встреч могут общаться с едино-

мышленниками с других регио-

нов, обмениваться опытом, отс-
леживать конкурсы проектов, 
знакомиться с проектами других 
организаций и реализовывать 
свои, знакомиться с новыми 
интересными людьми, а также  
многое другое. Практически ни 
одно мероприятие в библиотеке 
не проходит без использования 
мультимедийного оборудования 
(большой экран, проектор, каме-
ра). На большом экране участни-
ки встреч представляют свои 
проекты, презентации, видеоро-
лики и др. 

25 февраля в читальном 
зале Центральной городской 
библиотеки состоялась очеред-
ная встреча активной молодежи 
города. Для волонтеров прошёл 
второй мастер-класс  по теме 
«Как создать эффективное ви-
део». Мастер-класс проводил 
Лукаш Лакомы, талантливый 
режиссёр, замечательный фотог-
раф,  интересный молодой чело-
век с добрым сердцем, открытой 

душой, творческой натурой, не-
вероятно обаятельный и любя-
щий своё дело… 

Лукаш пришёл в 
библиотеку на 
встречу с актив-
ной молодёжью 
города, чтобы 
помочь сове-
том, научить 
создавать эффе-
ктивное видео. 
В нашем совре-
менном мире 
видео играет 

важную роль. 
Но не всякое 
видео понятно 
и близко зрите-
лю. Чтобы ви-
део «брало за 
душу», оставля-
ло неизглади-
мое впечатле-
ние, нужно 
знать специфи-
ку его создания. Об этом и шла 
речь на мастер-классе. Лукаш 
предложил проанализировать 
фрагмент из фильма «Париж, я 
люблю тебя». 

Немного о фильме: «За 
пять минут рассказать и пока-
зать историю любви на фоне 
одного из парижских кварталов 
– вот какая задача была постав-
лена перед двадцатью режиссё-
рами из разных стран мира. Так 
и получился фильм «Париж, я 
люблю тебя». Париж уже многие 
годы вдохновляет кинематогра-

фистов разных стран, однако, 
этот фильм не о прошлом. Целью 
всех участников этого проекта 
было показать Париж сегодняш-
него дня, попытаться отойти от 
привычного образа города с 
открытки и снять то, чего ещё не 
было на большом экране». Вот, 
фрагмент из этого фильма и 
«разложили по полочкам» с по-
мощью Лукаша участники мас-
тер-класса. Такому же тщатель-
ному рассмотрению «под режис-
сёрским микроскопом» была 
подвергнута и история Ромео и 
Джульетты – героев пьесы Шекс-

пира. 

От имени всех участни-
ков мастер-класса – огромное 
СПАСИБО Лукашу, за очень инте-
ресные идеи, ценные советы, 
бескорыстную помощь и твою 
сердечную теплоту! Огромное 
спасибо Владимиру  Оросу за то, 
что он нашёл и привёл Лукаша 
Лакомы к нам в библиотеку! И 
безграничная благодарность 
проекту «Библиомост» за реали-
зацию нашей мечты и новые 
возможности для пользователей.  

Урочисте свято присвячене 
10-ти літньому ювілею клубу 
«Крила надії» стало яскравим 
завершенням тижня дитячої та 
юнацької книги.   

23 березня у актовому залі 
музичної школи №1 бібліотекарі 
зібрали усіх любителів поезії. 
Поважними гостями свята стали: 
заступник міського голови Мас-
люков  М.С., почесні члени клу-
бу, майстри поетичного слова. В 
залі зібралися юні жителі міста, 
учні загальноосвітніх шкіл.  До 
уваги присутніх у холі було пред-
ставлено  виставку творів Доб-
ропільських авторів, яка привер-

тала не аби яку увагу присутніх. 

 Останні приготування і свя-
то розпочалося. Ведучі познайо-
мили гостей свята з історією 
зародження поетичного руху на 
Добропільщіні ще в далекі  70-ти 
рр..  Розповіли про досягнення 
наших поетів під час творчих 
об'єднань при газеті «Шлях пере-
моги» та про створення клубу 
добропільських поетів «Крила 
надії» при Центральній міській 
бібліотеці.  

Присвятили хвилину пам'яті 
тим, кого немає серед живих. 
Видео-презентація «В памяти 

лица…» , ще раз нагадала імена 
славних добропільців, шахтарів, 
будівників, учителів та ветера-
нів, які прославили місто не 
тільки трудовими подвигами, а й 
своєю творчістю. Пам'ять про 
цих людей назавжди залишиться 
у наших серця та їх віршах. Це 
довели учасники театральної 
студії ЗОШ гімназії, вони з на-
тхненням прочитали зі сцени 
вірші Т.Добровольської, 
Л.Зільбера, В.Блохіна та ін.. 

Учні та гості свята мали 
честь особисто познайомитися з 
поетами великого Добропілля. 
Кожен з присутніх авторів дару-

вав свою творчість – вірші, піс-
ні, та привітання.  

Свято зібрало багато дру-
зів. Привітати поетів прийшли 
учасники творчих колективів  
ЦДіЮТ та БК ш-ти 
«Добропільська», музичних шкіл 
м.Добропілля та Білозерського.  

Яскраві запальні танці, 
чарівна музика, прекрасні вірші 
– цей святковий феєрверк твор-
чості надовго залишиться у на-
шій пам'яті. 

Козачук И. Зав. отделом об-
служивания ЦГБ 
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При великому бажанні  мож-
ливо все! Ще раз довела нам 
це наша постійна відвідувачка 
Мілованова Надія. Кожного 
разу завітавши до бібліотеки, 
вона звертала увагу на оформ-
лення виставок, які часто прик-
рашені в'язаними іграшками. 
Тримаючи у руках іграшку, 
зроблену руками, кожен відчу-
ває захват та інтерес. Як мож-
на самому зробити таку красу? 
Для цього потрібно зовсім не-
багато: трохи вільного часу, 
посидючість, акуратність, вмін-

ня тримати в'язальний гачок та 
велике бажання.  

Дізнавшись про стовпчики без 
накиду, скорочення в схемах і 
описах, повітряних петлях, над-
бавках та  убавках, Надя впев-
нено почала в'язати свою пер-
шу іграшку. 

Перший успіх надихає. Надя 

все частіше стала приходити в 
бібліотеку, радитися та вчити-
ся. З мистецтва створен-
ня  в'язаної іграшки книг випу-
скається дуже мало, в нашій 
бібліотеці їх взагалі немає. Як 
добре, що у нас, завдяки про-
грамі Бібліоміст, є безкоштов-
ний доступ до Всесвітньої ме-
режі. Саме там Надя разом з 
бібліотекарем підбирала опис 
та схеми, відповідні для свого 
досвіду. В мережі багато ві-
део—майстер класів, які допо-
магають опанувати мистецтво 
володіння гачком. 

За  словами Надії, друзям і 
рідним дуже подобається її 
нове   захоплення, яке прино-

сить ра-
дість і 
г а р н и й 
настрій  і 
Надії, і 
всім ото-
ч уючим . 
Нещодав-
но Надія 
приве ла 
своїх под-
руг до бібліотеки,  скористатися 
безкоштовним Інтернетом, для 
пошуку нових схем.  

Бібліотека-ф №5  Добропільсь-
кої  ЦБС Шуман О.В. – бібліо-
текар  

История  успеха би-
блиотеки   

                   Однажды в 
библиотеку зашел наш 
старый знакомый – быв-
ший читатель Коваленко 
Е.В., приехавший из 
Америки в гости к роди-
телям, он не забыл и о 
нас. В это время в биб-
лиотеке проходило засе-
дание членов экологиче-
ского клуба «Джерельце». 
Евгений Викторович 
рассказал о своей жизни 
в Хомстеде, об отноше-
нии местных жителей к 
природным ландшаф-
там, сохранности и охра-
не природы. И посовето-
вал: «Хотите увидеть мир, 
добиться больших успе-
хов в жизни и преуспеть 
в ней – учите самостоя-
тельно  английский 
язык». Гость ушел, а воп-
рос «Как выучить самос-
тоятельно английский 
язык при помощи Интер-
нет?» остался. Да Интер-
нет может все! Было бы 

желание. И желающие 
нашлись. Организовали 
4 группы по 2 человека. 
Для консультации приг-
ласили учителя английс-
кого языка ОШ №19 г. 
Доброполья Белову Е.М. 
и с помощью теста, рас-
положенного на сайте 
w w w . s t u d y . r u / t e s t /  
определили уровень  
знания каждого участни-
ка. Библиотекарем были 
подобраны видео-уроки 
«Скоростные уроки анг-
лийского языка», програ-
мма обучения «Говорите 
по-английски свободно». 
Каждый урок длится 20 
мин. Ребята «скачивают» 
темы в мобильный теле-
фон и слушают в любое 
удобное время, что по-
могает запоминанию. В 
настоящее время прохо-
дят уроки по теме 
«Разговорники», т.е изу-
чение английского язы-
к а  пр о д о лжае т с я .       
Библиотекарь                 б
-ф №1   Гловяк Л.А.  

Історія успіху роботи ПДГ 
бібліотеки-філії №1 в м. 

Добропіллі 

Бібліотека-філія №1 ,що 
знаходиться в м. Добро-
піллі Донецької області, 
оснащена комп’ютер-
ною технікою і  має  
вихід в мережу Інтернет. 
В межах проекту 
«Мережа  пунктів доступу 
громадян до офіційної 
інформації у бібліотеці» 
бібліотечні працівники 
надають доступ користу-
вачам до законів, поста-
нов Верховної Ради 
України, указів і розпо-
ряджень Президента 
України, постанов та 
розпоряджень Кабінету 
Міністрів України, доку-
ментів Міністерств і ві-
домств. Окрім того, до 
розпоряджень міського 
голови,  рішень місцевих 
органів влади та рішень  
Донецької обласної ра-
ди. Така інформація до-
помагає членам  терито-
ріальної громади вирі-
шити чимало питань 
життєдіяльності, здійсни-
ти захист своїх соціаль-

них прав. Так, читачі 
бібліотеки, що мешка-
ють в багатоповерхових  
будинках, завдяки інфор-
мації з Інтернет-центру  
не лише дізнались  про 
ОСББ, але й отримали  
всю необхідну законода-
вчу та нормативну базу 
щодо створення і функці-
онування об’єднання. 
Бібліотекарі здійснили 
пошук на запит громади  
і повідомили про  пере-
ваги створення ОСББ, а 
також повну законодав-
чу базу для ефективного 
функціонування ОСББ, а 
саме: 

 Закон України “Про 
об’єднання співвласни-
ків багатоквартирного 
будинку” від 29.11.01р; 

ЗУ “Про приватизацію 
державного житлового 
фонду”; 

ЗУ “Про Загальнодержа-
вну програму реформу-
вання житлово-
комунального господарс-
тва на 2004-2010 роки”; 

Постанову Кабінету Міні-

стрів України від 11-
.10.2002 № 1521 “Про 
реалізацію Закону Украї-
ни “Про об’єднання спів-
власників багатокварти-
рного будинку”; 

Наказ Державного комі-
тету України з питань 
житлового господарства 
“Про затвердження Ти-
пового статуту ОСББ та 
Типового договору відно-
син власників житлових і 
нежитлових приміщень 
та управителя” від 27-
.08.03р. 

    За допомогою веб-
сайту  виконавчого комі-
тету Добропільськоі місь-
кої ради була одержана 
інформація стосовно  
графіку роботи відділу з 
житлових питань і управ-
ління комунальною влас-
ністю міської ради, у 
якому ініціативна група 
отримала всю необхідну 
інформацію  щодо  функ-
ціонування об’єднання. 

 Завідуюча бібліотекою-
філією №1,                 
Гончарова Л.А. 

 Недостатньо знати, треба і за-
стосовувати. Недостатньо хотіти, 
треба і робити.        Гете 
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В ЦГБ стартовала 
«Книжкина неделя», а 
первыми гостями Недели стали 
учащиеся 8 класса ОШ № 7. 
Экскурсия по библиотеке, зна-
комство с интересными и ярки-
ми книгами у выставки, с нови-
нками книжного фонда, выстав-
ка-стеллаж аудиокниг – привле-
кли юных гостей библиотеки к 
книге. Обзор новых книг «Що 

нового у книгар-
нях?», который про-
вела библиотекарь 
Сафонова Анна, 
вызвал у ребят мно-
го вопросов и жела-
ние прочитать мно-
гие из предложен-
ных них. 

Библиотекарь Бруц-
кая Иванна подгото-
вила для школьни-

ков обзор периодических изда-
ний «Духовность и культура в 
современном общест-
ве». Информация библиотекаря 
заставила ребят задуматься о 
том, что такое счастье, о ценно-
сти семьи, о проблемах обще-
ния в социальных сетях, о прос-
тых человеческих взаимоотно-
шениях в современном общест-
ве, о важности библиотеки как 
центра информации и помощ-
ника в решении многих жизнен-

ных задач…   

Библио-
текарь Хоружий 
Татьяна предло-
жила учащимся 
обзор книж-
ной выставки 
«Монастыри и 
сосны Святых 
Гор». Каждый 
раздел этой 
выставки посвящен 
большим  и знамени-
тым датам Донецкого 
края.  

С большим 
удовольствием гос-
ти библиотеки совершили вирту-
альное путешествие 
в  Святогорье, подготовленное 
библиотекарями, как продолже-
ние книжной выставки 
«Монастыри и сосны Святых 
Гор». Посмотрев фильм дети 

остались 
очень, довольны, у 
ребят возникло множество воп-
росов к библиотекарям о филь-
ме и книгах, конечно же они не 

Библиотека-ф №4 На  
Неделе библиотекари 
отметили лучших чита-
телей, активных и пре-
данных библиотеке, 
познакомили детей с 
историей создания Не-
дели, провели обзор 
новых книг « Книжные 
новинки». Ребята побы-
вали в литературной 
гостиной, посвященной 
творчеству К. И. Чуковс-
кого. Дети с удовольст-
вием принимали учас-
тие в сказочных поста-

нов ка х , 
ч и т а л и 
с т и х и , 
участвовали в игре-
викторине, читали по 
ролям. Самым актив-
ным были вручены 
призы. Книжкина неде-
ля завершилась литера-
турной игрой « Когда 
всем весело». Библио-
текари задавали вопро-
сы и предлагали поуча-
ствовать в интересных 
конкурсах и играх  

Б і б л і о т е ка -ф 
№5 Було проведе-
но ряд заходів – 
і н телек т уальний 
медіа-круїз «У пошу-
ках скарбів» (за 
р о м а н о м 
Р . Л .С т і в е н с о н а 
«Острів скарбів»), 
у р о к - ф а н т а з і я 
«Читаю і малюю 
казку», екскурсія-
калейдоскоп «Книга 
і комп’ютер – наші 
друзі».  

 В бібіліотеці-ф №2 
пройшли заходи: літе-
ратурний ранок«Книга 
– свято душі» для учнів 
1-4-х класів, який дав 
змогу зустрітися з геро-
ями  творів видатних 
дитячих письменників, 
ювілярів 2012 року, 
К . І .Чуковського  та 
С.Я.Маршака: Федо-
рою, грязнулею, листо-
ношею, кицькою  та 
іншими. 
Книжкова виставка 
«Видатні дитячі пись-
менники». 
На усному журналі 
«Троянди Шевченкової 
любові» учні 9-х класів 
мали змогу ознайоми-

тися з відношенням 
поета до жінки, до ко-
хання, про спробу одру-
ження. Для  більшого 
ознайомлення з цією 
темою для учнів був 
представлений перег-
ляд періодичних видань 
« К о х а н і  ж і н к и 
Т.Г.Шевченка». 

Учні 8 – х класів, 
разом з бібліотека-
рями, погортали 
літературний кале-
ндар   2012 року 
«Народжені Украї-
ною»і познайоми-
лися з письменни-
ками – ювілярами  
року.  

Один з днів     Тижня 
був присвячений темі 
«Земля – наш дім»(до 
80-річчя Донецької 
області). Учні 7-х класів 
віртуально подорожува-
ли туристичними  шля-
хами  нашої області. 
Останній день Тижня. 
Він був присвячений 
обдарованим дітям. Це 
була презентація збірки 
дитячо ї  творчост і 
«Дивоцвіт душі». Героя-
ми заходу були автори 
збірки, діти, чиї вірші, 
оповідання, казки увій-
шли до неї.  


