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    Бібліоновини №4, 2012 -присвячені слу-
жбі соціальної допомоги жінкам у Катери-
нопільській ЦРБ, результатам дослідження 
бібліотечних послуг електронного урядуван-
ня, першим бібліотечним твівентам у Вінни-
цькій та Херсонській ОУНБ та Другій Всеук-
раїнській конференції УБА "Сучасна інфор-
маційно-бібліотечна освіта - сучасна бібліо-
тека", а також оголошення Ярмарку 
"Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві 
громади", який відбудеться 21-22 травня. 

Євген Павлович Гребінка – аристократ українського письменства[Текст]:Методичні 
рекомендації/[сост. Афендулова О.П.]; Донецк. обл. б-ка для юношества.- Донецк, 201-
2.-41. 

В історії кожної літератури ім'я того чи іншого письменника нерозривно пов'язується з 
певним жанром, в якому саме йому випало бути заспівувачем. Так було і з Євгеном 
Гребінкою, ім'я якого, насамперед, асоціюється з початками нової української байки, 
хоча його доробок складають українські й російські поезії та значна кількість опові-
дань, повістей і романів, написаних російською мовою. Євген Павлович Гребінка - 
с п р а в ж н і й  п р е д с т а в н и к  д е м о к р а т и ч н о г о  м и с т е ц т в а .                                                           
Матеріали, вміщені у виданні, допоможуть бібліотечним фахівцям в підготовці та про-
веденні заходів з популяризації творчої спадщини знаменитого письменника. 

26 квітня  в Центральній 
міській бібліотеці відбулася чер-
гова професійна зустріч бібліо-
текарів Добропільської міської 
ЦБС “Бібліотека в сучасному 
просторі" 

Бібліотекарі  підготували 
рекламні відеоролики, в яких 
висвітлили послуги сучасної 
бібліотеки для громади міста. 
Підготовка роликів майже для 
кожної бібліотеки стала ціка-
вим, захоплюючим та новим 

видом бібліотечної діяльності. 
Кілька відеороликів було наді-
слано для участі в онлайновому 
конк урс і  в і д  про грами 
«Бібліоміст» «БібліоКіноФест: 
Кадри вирішують все»: 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/
b i b l i o t e k a r j a m / v i d e o /
kovrizhka/35-1-0-309 

http://bibl io-bel.at.ua/blog/
r e k l a m n -
oe_video_nashej_biblioteki/201

2-04-26-4 

http://lib-kinder.ucoz.ru/blog/
s t a n -
_ v i d m i n n -
ikom_video_na_konkurs_biblioki
nofest_quot/2012-04-24-83 

Бібліотека-
рі також мали 
мож л и в і с т ь 
п р и й н я т и 
участь у вебі-
нарі від Росій-
ського інфор-
м а ц і й н о г о 
ц е н т р у  - 
«Детская биб-
лиотека ХХI 
века». Наша 
ЦБС вже вдру-
ге масово 
п р и й н я л а 
участь у російських вебінарах. 
Хочеться зауважити, що вебінар 
– дуже зручний і більш масшта-
бний вид семінарів ніж звичай-
ні семінари, які ми звикли відві-
дувати за запрошенням інших 
бібліотек. Бібліотечні технології 

розвиваються, вдосконалюють-
ся, що дуже тішить. Прийде час, 
коли і наші бібліотеки зможуть 
запрошувати на свої вебінари 
бібліотекарів всього світу. 

З доповідями про відвідуван-

ня обласних семінарів для біблі-
отекарів виступили Гловяк Л.А. 
(бібліотека-ф №1),Гук Л.П. 
(бібліотека-ф № 4). Безліч хви-
люючих питань було обговорено 
бібліотекарями на професійній 
зустрічі. 

В библиотеках Дании разрабаты-
вают новую систему выдачи е-
книг 

За последние несколько меся-
цев в Дании популярность библи-
отечных электронных книг резко 
возросла. Это заставляет издате-
лей и публичные библиотеки 
страны искать новое решение 
для их выдачи. Для этого необхо-
димо лишь найти новую модель 
для бесплатной выдачи цифро-
вых книг до осени этого года, 
когда тестовый период  интернет

-сайта публичных библиотек eRe-
olen истечет. 

 По словам директора по разви-
тию бизнеса в издательстве Lin-
dhardt og Ringhof Клиффа Хансе-
на (Cliff Hansen), издательство 
очень довольно, что eReolen 
познакомил с электронными 
книгами тех датчан, которые не 
видели их раньше. В то же вре-
мя, когда смотришь на цифры, то 
можно видеть негативное влия-
ние частой выдачи электронных 
книг. «В настоящее время eReo-

len работает в режиме испытате-
льного срока, но я думаю, что по 
окончании тестового периода 
нам придется найти другую мо-
дель работы», — отметил специа-
лист. 

У издателей уже имеются два 
различных варианта решения 
вопроса на предстоящих перего-

ворах. Один вариант ‒ новые 
книги могут иметь период ожида-
ния, так что пройдет некоторое 
время, прежде чем они  могут 

быть взяты напрокат с eReolen. 

Второй вариант ‒ ограничение 
выдачи, то есть электронная 
книга может быть выдана только 
одному человеку за раз. Таким 
образом, как и с традиционными 
печатными книгами, существует 
риск  времени ожидания  на 
популярные издания, несмотря 
на то, что цифровые книги на 
практике могут выдаваться неог-
раниченное количество раз.
(Источник: www.gipp.ru) 
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ЧУДЕСА БЫВАЮТ, НУЖНО ТОЛЬ-
КО ВЕРИТЬ. 

Свою статью хочу начать 
с небольшого предисловия. В 
рамках проекта «Библиомост» 
библиотекарям представилась 
прекрасная возможность пройти 
обучение в региональном трени-
нговом центре ДОУНБ. По прось-
бе руководителей проекта каж-
дый участник тренингов должен 
предоставить свою персональ-
ную историю успеха, как получен-
ные знания применяются на 
практике. Уважаемые коллеги 
предлагаю вашему вниманию 
мою историю успеха. 

Время стремительно бе-
жит вперед, а вместе с ним также 
стремительно развиваются ком-
пьютерные технологии и интер-
нет ресурсы.  Сегодня трудно 
кого-то удивить наличием компь-
ютера и подключением к Интер-

нету, каждый второй житель пла-
неты знаком с виртуальным ми-
ром и любой школьник даст фору 
библиотекарям. Поэтому не име-
ем права стоять на месте, вынуж-
дены развиваться, расти и осва-
ивать новые технологии.  К слову 
сказать, на сегодняшний день 
Центральная городская библио-
тека  имеет свой сайт, Интернет-
центр, постоянных пользователей 
и библиотекари готовы делиться 
своими знаниями. Осталось 
«закрепиться» в технологиях WEB 
2.0.   

Вот тут-то и начинается 
история моего успеха. 

Если быть точнее, то эта 
история началась еще в августе 
2011 года, когда нас, победите-
лей 2 раунда проекта 
«Библиомост», пригласили в РТЦ 
ДОУБ им. Крупской. Тренеры с 
терпением и пониманием отнес-

лись к присутствующим. Кто-то 
впервые сел за компьютер, кто-
то вспомнил все, что умеет, сис-
тематизировал свои знания. Вре-
мени не тратили, для себя лично 
открыла новые возможности 
отдельных программ, усовер-
шенствовала навыки работы с 
Интернет ресурсами, освоила 
некоторые методики тренерской 
работы, с пользой провела вре-
мя. Теперь делюсь навыками и 
умением со своими коллегами и 
пользователями.  

На этом бы и закончилась 
история компьютерной грамот-
ности для  библиотекарей, если 
бы не еще одна ступень в нашем 
стремлении к «совершенству».  
Несколько лет назад я даже пред-
ставить себе не могла, что чело-
век без специального образова-
ния в состоянии создать сайт или 
блог. Оказывается, чудеса быва-

ют, нужно только верить. За неде-
лю занятий в РТЦ не просто поз-
накомилась с технологиями WEB 
2.0., а еще и могу похвастаться 
достижениями в освоении этих 
самых технологий http://
bibliovitrina.blogspot.com/ - блог 
отдела обслуживания Централь-
ной городской библиотеки. Это 
ещё одна возможность виртуаль-
ного общения с пользователем. 
Теперь на страницах нашего вир-
туального дневника вы сможете 
следить за жизнью нашей библи-
отеки, оставлять свои пожелания 
и комментарии. 

Еще работаю над созда-
нием страничек отдела обслужи-
вания в социальных сетях и ско-
ро смогу предложить вам дружбу. 
До скорых встреч в виртуальном 
мире. 

С уважением Ирина Козачук  

Тривалий час 
книга була 
єдиним і 
о с н о в н и м      
д ж е р е л о м 
інформації . 
Сьогодні у 
нас є ще 
один      друг і 
помічник – 
комп`ютер. 
Наша бібліо-
тека-філія №4   може 
пишатися тим, що 
м а є  ч о т и р и 
комп`ютери.  Тепер 
ми  обслуговуємо 
широке коло читачів, 
навіть дітей з особли-
вими вадами здо-
ров`я. Незвичайний 
урок-тренінг, на яко-
му учні  інтегровано-
го класу ( кл. керівник 
Гапон В.Д ) познайо-
м и л и с я  з 
комп`ютером, прой-
шов у читальному 
залі міської бібліоте-
ки. Завідуюча бібліо-

текою  Краснопольсь-
ка Т.В.  у доступній 
формі розповіла про 
правила користуван-
ня комп`ютером та 
мережею Інтернет і 
на практиці продемо-
нструвала це вміння. 
Діти  переглянули 
відео «Комп`ютер у 
нашому житті». З 
великим задоволен-
ням діти зробили 
перші кроки в озна-
й о м л е н н і  з 
комп`ютером: скла-
дали пазли та викону-
вали логічні завдан-

ня. На перерві була 
організована фізку-
льтурна хвилинка: 
школярі танцювали 
під музику, знайдену 
на дитячому сайті. 

   На цьому уроці діти 
не тільки попрацюва-
ли на комп`ютері, 
але й отримали пози-
тивні емоції, виявив-
ши при цьому бажан-
ня нових зустрічей з 
бібліотекою, де мож-
на цікаво та весело 
провести час.  

Організація Пунктів 
доступу громадян до 
офіційної інформації в 

бібліотеці 

   Беручі участь у робо-
ті мережі ПДГ бібліоте-
ка вдосконалювала 
нові шляхи розширен-
ня та якісного покра-
щення доступу громадян 
до офіційної інформації , 
проводила роботу по  залу-
ченню громадян до обго-
ворення нових законопро-
ектів , популяризувала та 
доносила  до користувачів  
інформацію органів дер-
жавної та місцевої влади. 

Взагалі, мережа 
ПДГ – це унікальна можли-
вість  ефективного викори-
стання офіційних електрон-
них джерел в Україні. Про-
тягом квітня 2012 року 
книгозбірні долучилися до 
вступної кампанії – 
«Абітурієнт - 2012». Відте-
пер школярі звертаються 
до бібліотеки для реєстра-
ції в регіональних центрах 
оцінювання якості освіти. 
Для окремих груп дітей 

були організовані заняття 
зі створення власної по-
штової скриньки, що є обо-
в’язковою умовою при 
реєстрації. 
        Бібліотечні працівни-
ки також допомагають в 
реєстрації бажаючих отри-
мати компенсацію за вкла-
дами колишнього Ощадба-
нку СРСР. 

Бібліотечні працівники 
продовжили роботу з  фор-
мування  тематичних  па-
пок про діяльність місце-
вих органів влади та з акту-
альних питань («Обличчя 
влади», «Графік прийому 
депутатів» тощо). 
Гончарова Л.А. завідуюча 

б-ф №1 
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 В квітні  місяці бібліоте-
каф №1 продовжила подальший 
розвиток координаційних зв’язків 
з органами місцевого самовряду-
вання, ЗОШ №5,19,НКВ №4, гро-
мадськими організаціями міста , 

кримінально – виконавчою інспе-
кцією ,  відділом регуляторної 
політики держуправління охоро-
ни навколишнього природного 
середовища в Донецькій області , 
з територіальним Центром соціа-
льного захисту людей похилого 
віку , міською  радою ветеранів . 

3 квітня  2012 р. урочисто відкри-

вся   Університет третього віку – 

в м.Добропілля безкоштовний 

навчальний заклад для пенсіоне-

рів  ,  створений він на базі тери-

торіального Центра соціального 

захисту людей похилого. 

Університет набирає обертів та 
розширюється. В бібліотеці філії 
№ 1 створено факультет з викла-
дання комп'ютерної технології  та 
пропаганди краєзнавчої літерату-
ри. Спільно з територіальним 
Центром соціального 
захисту людей похилого 
віку бібліотечні праців-
ники     розробили і уз-
годили план культурно-
освітніх заходів для 
навчання в   університе-
ті людей третього віку. 
Люди старшого віку 
освоюють комп'ютер та 
методику пошуку інфор-
мації в Інтернеті на за-

няттях "Університету третього 
віку". Ми не тільки навчаємо, але 
й робимо життя наших пенсіоне-
рів насиченим та цікавим.  

Гончарова Л.А завідуюча ф №1 

 Залучення до 
читання - справа систем-
на та клопітка, бо відві-
дувачі, які 4 квітня заві-
тали до бібліотеки-ф ілії 
№5, були  дуже маленькі. 
Це старша група дитячо-
го садка "Світлячок". 
Вони тільки познайоми-
лися зі світом книжок, з 
будиночком, в якому 
вони живуть. І вже отри-
мали купу вражень. Коли 
розповідали просто про 
книги, якось було не 
дуже цікаво. Що значить 
покоління "некст". А 
коли побачили комп'ю-
тери та проектор, який 
показував мультик- зчи-
нився ґвалт та гомін. 
Якраз на екрані проекту-
вався "Вінні Пух".  

4 квітня  було 
врожайним на масові 

заходи. 6А 
ЗОШ № 7 
вирушив в 
інтелектуаль-
ний медіа-
круїз  на 
пошуки ска-
рбів. Перед 
тим,  як відп-
равитися в 

захоплюючі пригоди, 
учні готувалися - читали 
книгу Роберта Льюїса 
Стівенсона «Острів скар-
бів». Разом з штурмана-
ми-бібліотекарями юнги 
зупинялись для  привалу: 
- Зупинка "Біографія 
Роберта Льюї-
са Стівенсо-
н а " 
- Бухта "Цікаві 
ф а к т и " 
-  П р и в а л 
"Впізнай ге-
р о я " 
- Кросворд 
"Веселий Ро-
джер" 

Завершуючи 
нашу зустріч, 
діти погодили-
ся, що леген-
дарний твір Роберта 
Льюїса Стівенсона необ-

х ідно 
п р о -

читати кожному. А кожна 
книжка в бібліотеці, яка 
несе знання -  це і є іс-
тинний СКАРБ.  

З 27 квітня в 
читальному залі розгор-
нулася експозиція до 
400 –річчя дому Рома-
нових, яку люб’язно 
представив нам Орище-
нко Богдан, учень сьо-
мого класу ЗОШ №19. 
Він дуже цікавиться істо-
ричною тематикою, ба-
гато читає історичних 
творів. Зараз його захоп-
лення – історія нашої 
країни у 19 ст. Він дуже 

цікаво розповідає про 
рід Романових, який 
живе і до сих пір у Мад-
риді. Роман пообіцяв 
проводити бесіди біля 
експозиції підчас екску-
рсій до бібліотеки про-
тягом травня.  

Рябовол О.І. 
Завідуюча б-ф №5 

Партнерами біблі-
отеки –філії №3 є 
дитячі садочки  
селища та  школи 
№17,16, кімната 
школяра «Орлик». 
Діти та молодь 
беруть участь в 
тематичних захо-
дах, різного роду 
конкурсах, розва-
гах.  З дитячими 
садочками  ми  
працюємо багато 
років, групи дитячих 
садочків відвідують біб-
ліотеку від  квітня до 
вересня.   02. 04. На 
абонементі  до Міжнаро-
дного Дня дитячої книги  
була представлена книж-
кова виставка  «На гос-
тини до Малюка та Карл-
сона», а 23.04  в читаль-
ному залі проведений  
бібліотечний урок під 
назвою «На гостини до 
Малюка та Карлсона»,  
для учнів ЗОШ№ 17, 2кл. 
та 4кл. дітлахи більш де-
тальніше 
знайоми-
лися з 
роботою 
в бібліо-
т е к а х  
абонеме-
нта та 
читально-
го залу, 
на при 
кінці уро-
ку  серед 
к л а с і в 
відбувся 
брейнг - 

ринг на кращі  знання 
казкових героїв.   

Протягом місяця,   щоне-
ділі  займалися книгоно-
шеством до пенсіонерів 
та ветеранів війни,  які є 
постійними читачами 
нашої бібліотеки, але за 
станом здоров`я не в 
змозі  прийти до бібліоте-

ки.  

Яскель Ірина  

зав. б-ф №3 
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В бібліотеках Добро-
пільської міської  ЦБС з наго-
ди Дня охорони праці в Украї-
ні з метою привернення ува-
ги суспільства до існуючих 
проблем у сфері охорони пра-
ці,  проведено конкурс дитя-
чого малюнка «Охорона праці 

очима ді-
тей».  Актив-
ну роботу з 
організації  
та  прове-
дення кон-
курсу про-
вели бібліо-
течні пра-
цівники 
бібліотек-
філій №1, 2, 
3, 4, ЦМБ  
та залучили 
до творчої 

діяльності своїх користувачів.  

Представлені конкур-
сні роботи дітей виконані за 
тематикою охорони праці та 
промислової безпеки. Діти 
найбільше  звернули увагу на  
тему безпечного ведення 

робіт у вугільній промислово-
сті, медичній сфері,  будівниц-
тві, на транспорті.  

В центральній міській бібліо-
теці проводиться виставкова 
експозиція найкращих за 
задумом робіт учасників. 

Серед всіх учасників визна-
чені переможці: 

перша група – автори робіт 
віком від 6 до 10 років; 

 1м..  Мацегора Яна,       8 
років ,          бібліотека-ф №1– 
«Безпека на шахті» 

2м.    Дуйловська Софія,   
10 років,      бібліотека-ф №1 
–«Безпека на будівлі» 

3м.    Старостенко Михай-

ло, 10 років, бібліотека-ф №2 
– «Будь обережним на будіве-
льному майдані!» 

друга група – автори робіт 
віком від 11 до 14 років; 

1м      Піщенко Денис,      
13років    бібліотека- ф №4 – 
«Небезпечні професії»  

2м.    Гордієнко Оксана,   13 
років,     бібліотека-ф №4  - Не 
стой под плитой!» 

3м.   Тягнієнко Ірина,       13 
років,    ЦМБ              -        
«Бережи себе, малюк!» 

 За перемогу та активну 
участь у конкурсі дітей чека-
ють грамоти та подарунки від 
бібліотек! 

 Слова  пасхальногой радости 
звучали на традиционном региональ-
ном  конкурсе чтецов «Пасхалия», кото-
рый  прошел в Детском методическом 
центре православного просвещения 
г.Красноармейска 27 апреля. Дети раз-
ных возрастов представляли свои горо-
да, школы, библиотеки.   Добропольс-
кую городскую ЦБС  представляли: ЦГБ, 
библиотеки-ф №2,5. 

 Атмосфера конкурса была напол-
нена радостью, светлыми чувстами,  
добрыми улыбками, незабываемыми 
впечатлениями.  Участники, как обычно 
на конкурсе, немного волновались, 
переживали. Но все свершилось, и объ-
явлены победители. Приятно было услы-
шать добрые слова от жури конкурса об 

участниках и руководителях из Добро-
полья, о том, что наши номера всегда 
интересны, артистичны, профессиона-
льны.  

 В средней возрастной категории   
именно наши ребята разделили первое 
место :  Зайцева Татьяна и дует: Куле-
шов Николай и Перепичай Ксения. (б-Ф 
№5)  

Третье место занял Афоничев Марк.(б-ф 
№2)  

  В старшей возрастной категории 
наш победитель -   2 место: Потапова 
Марина.(ЦМБ) 

  Все участники из Доброполья 
достойно представляли свой город, по-

добрали  интересные произведения  по 
тематике конкурса, проявили артистизм 
и сценическую культуру. Сладкие призы 
и ценные подарки получили все конкур-
санты от организаторов мероприятия. 

  Хочу выразить  слова благодар-
ности за  организацию и подготовку 
детей к конкурсу всем тем, кто способс-
твует духовному воспитанию подраста-
ющего поколения и возрождению пра-
вославных традиций. Это Бубликова 
Людмила Леонидовна (библиотекарь 
ОШ №3 г.Доброполье), Рябовол Оксана 
Ивановна (заведующая детской библи-
отеки-ф№5), Ляхова Виктория Антонов-
на (педагог-организатор,  гимназия-ОШ 
№1),  Ляшенко Лариса Петровна ( биб-
лиотекарь  гимназия ОШ №1), Демчук 
Лидия Николаевна (заведующая библи-
отеки-ф №2), Афоничева Алла Леонидо-
вна (руководитель кружка ЦДЮТ 
г.Белозерское), Хоружий Татьяна Нико-
лаевна (библиотекарь, Центральная 
городская библиотека).  Уважаемые 
коллеги давайте  будем и  в дальней-
шем сотрудничать вместе и создавать 
условия для развития творческих спосо-
бностей  детей 

Копатько Виктория, 

         методист Добропольская ЦБС   


