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       Бібліотека  - це життя 
книг у часі. І яка це насолода – 
пізнавати їхню мудрість  

28 вересня 2012 
року виповнюється 
70 років  з дня ство-
рення найвідомішої 
підпільної організа-
ції «Молода гвар-
дія», яка зробила 
неоціненний внесок 
в боротьбу з фаши-
стськими загарбни-
ками під час Вели-
кої Вітчизняної вій-
ни. Відповідно до 
постанови Верхов-
ної ради України 
«Про відзначення 
70-річчя з дня ство-
рення підпільної 
молодіжної органі-
зації «Молода гвар-
дія» рекомендовано  
організувати в біблі-
отеках тематичні 
експозиції, екскур-
сії, книжкові  та ху-
дожні виставки В  
журналі «Шкільна 
бібліотека»  №7-8, 
2012 рік пропону-
ється добірка мате-
ріалів на відзначен-
ня цієї пам'ятної 
дати  

         В мае библиотекари 
Добропольской городс-
кой ЦБС побывали на 
заводе шампанских вин 
г. Артёмовска. Это было 
очередное путешествие с 
целью «узнать и увидеть 
новое» для себя в родном 
крае – Донбассе. Поезд-
ка в г. Артёмовск удалась 
во всех смыслах: и новое 
узнали, и необычное уви-
дели, и отдохнули, и весе-
ло время провели. Инте-

ресная экскурсия 
по заводу, новые 
впечатления  и, 
конечно же, дегус-
тация шампанского 
надолго запомнят-
ся всем, кто посе-
тил Артёмовский 
завод шампанских 
вин.  

 Пересказать 
всё, что говорил 
экскурсовод, слож-

но, ведь инфор-
мации было мно-
го: технология 
и з г о т о в л е н и я 
вина, способы 
хранения, выдер-
жка, методы и 
особенности очи-
стки, тонкости 
дегустации и т.д.  
П о с е т и т е л я м 
сайта ЦГБ, пред-
лагаю прочитать 
очень интерес-
ную  историю 

создания завода шампа-
нских вин г. Артёмовска, 
взятую из книжного фон-
да нашей библиотеки.  

 Всем, кто ещё не 
был на заводе, очень 
советую там побывать! 
Оно того стоит. 

Бучковская Лариса 

 библиограф ЦБС 

 В бібліотеці—ф №1 діяла ви-
ставка-експозиція «Ми даруємо 
людям красу»  до Дня працівників 
культури. Ця виставка була  створе-
на спільно читачами і бібліотека-
рем Федорченко Т.Г. Подібні виста-
вки - результат високого рівня на-
ших відносин. 

  З одного боку, таким спосо-
бом ми дякуємо читача за багаторі-
чну співпрацю з бібліотекою, з ін-
шого - показуємо читачам, якою 
цікавою особистістю можна стати, 
яких творчих висот досягти, якщо 
любити книгу і активно відвідувати 
бібліотеку. З даної виставки видано 
більше 10 примірників книг. 

Необхідність у на-
вчанні й підвищенні 
кваліфікації  бібліоте-
чних працівників 
обумовлена особли-
вістю праці сьогодні. 
З 29 травня  розпо-
чалося дистанційне 
підвищення кваліфі-
кації бібліотечних 
працівників. Розпоч-
ли курс навчання : 
завідуюча б-ф №1  
Гончарова Л.А.,  біб-
ліотекарі Шуман 
О.В., Гук Л.П., Сафо-
нова Г.В. 
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Сім’я- святиня людського духу, 
благородних людських почуттів, 
кохання, вірності. Сім’я – це 
невмируща хранителька звича-

їв і традицій 
предків. До 
міжнародного 
Дня родини, 
який відзна-
чався в трав-
ні місяці  ,  в 
б і б л і о т е ц і 
була організо-
вана та про-
ведена виста-
вка-бесіда  « 
З родини йде 
життя люди-

ни» . В цьому заході прийняли 
участь майже всі категорйїї 
читачів: бабусі, матусі, діти.  У 
нашого народу здавна живе 

добра і благодійна традиція: 
підтримувати теплі родинні вза-
ємини, долати разом невзгоди. 
Все це робиться насамперед 
заради дітей, щоб виховати в 
них кращі родинні почуття. Біб-
ліотекар Гловяк Л.А. звернула 
увагу на виставку літератури, 
яку супроводжували слова: 

«Мій отчий дім! Ти дав мені усе! 

Моя  Вкраїна, піснею багата. 

Ввійшла у серце співом голос-
ним, 

Як та любов, яку дарує мати», та 
порадила прочитати такі  книги, 

які демонструвалися на вистав-
ці:Воропай О. Звичаї нашого 
народу,Наніїв П. Тричі продана, 
Коцюбинський М. Тіні забутих 
предків,Костіря І. Трилогія : 
«Ненька», «Хата», «Доля». 

        Завідуюча бібліотекою 
Гончарова  Л.А.  запропонувала  
згадати народні приказки та 
прислів’я про матір, родину. А 
постійні читачі Титомир Віка та 
Ємець Юля  прочитали вірші 
«Мій отчий дім» та «Мамині ру-
ки».       

            Гончарова Л.А.  

                           Зав .б-ф №1 

 Вісті з бібліотеки-
ф №4        До Дня Пере-
моги бібліотекарі  прове-
л и  в е ч і р  п ам ’ я т і 
«Неопалима купина люд-
ської пам’яті» та оформи-
ли книжкову виставку 
«Шляхами мужності і сла-
ви». До Міжнародного Дня 
захисту дітей в бібліотеці 
провели дитячий ранок 
«Хай сонцю і квітам всмі-
хаються діти»  та в дитячо-
му садочку « Дзвіночок» 
гру - подорож « Мелодії 
дитинства».  Бібліотекарі 
підготували книжкову ви-
ставку – міркування «О, 
спорт, ти цілий світ» та 

тематичний  перегляд 
«ЄВРО -2012». Оформили 
книжкову виставку – по-
раду «Сімя – ключ до щас-
тя». Для юнацтва бібліоте-
карі підготували і провели 
« Твій майбутній ви-
бір» (бесіда), « Світ профе-
сій» (інформаційна хвили-
нка), « Книги про твою 
майбутню професію» (кн.  
виставка - діалог), огляд 
творчості М. Стельмаха 
(100 років з дня наро-
дження). Для  дітей серед-
нього шкільного віку біблі-
отечний урок « Хвилями 
інформаційного океану». 

Бібліотека–ф№3 

 13.05 В читаль-
ному залі  до Між-
народного дня 
Сім`ї  та дня Ма-
тері   була прове-
дена книжкова 
виставка та бесі-
да  «Важливі дріб-
ниці сімейного 
етикету»  серед 
учнів 4 кл. школи 
№16,  класний 
керівник Згурська 
Л.М.  Школярів 

ознайомили з традиціями та побутом  української  
родина  давніх часів.  А на закінчення зустрічі 
вже стало традицією роботи з дітлахами в нашої 
бібліотеці, був проведений  щасливий випадок, та 
читання віршів про матусь. 

ПОРА БИТЬ В КОЛОКОЛ! 

    Если бы в нашем Доброполье 
был огромный колокол, он давно 
уже непрерывно звонил бы каж-
дый день, чтобы своим звоном 
убить «чуму ХХ-ХХІ века», которая 
называется СПИД.  

     Каждое третье воскресенье 
мая – Всемирный день памяти 
людей, умерших от СПИДа. Сего-
дня в читальном зале Централь-
ной городской библиотеки на 
конференцию "Знать. Помнить. 
Жить", посвящённую теме СПИ-
Да, собралась молодёжь нашего 
города. Ребята пришли, чтобы 
получить необходимые знания о 
том, как спасти себя от страш-
ной болезни, которая с невероя-
тной скоростью «косит» жителей 
Доброполья. С 1996 года в г. 
Доброполье и Добропольском 
районе официально зарегистри-
ровано 1874 случая ВИЧ-
инфицирования, от СПИДа уже 
умерло 398 человек (56 из них в 
2011 году) и уже 21 человек за І 
квартал 2012 года! В Донецкой 
области г. Доброполье более 6 
лет занимает лидирующее 1 мес-
то по распространённости ВИЧ-
инфекции среди населения!!! 

 

Это факты, от которых волосы 
становятся дыбом у всего насе-
ления земного шара, но только 
не у добропольцев. Они продол-
жают делать вид, что всё знают о 
СПИДе, хотя на самом деле не 
знают даже, каким способом эта 
болезнь передаётся. Утвержде-
ние «Знание – сила» ещё никто 
не отменял. Так почему же стре-
мление к этому знанию рождает-
ся из-под палки? Люди стали 
равнодушными, беспечными, 
живут одним днём, во всех своих 
бедах винят правительство, - 
возможно, скажете вы. А прийти 
в библиотеку, городскую полик-
линику, посмотреть информацию 
в Интернете – слабо? 

   Много важной и нужной инфор-
мации предоставили слушателям  
конференции Штых Людмила 
Анатольевна (старшая медицинс-
кая сестра кабинета профилакти-
ки ВИЧ-инфекции/СПИДа), Анто-
нова Марина Николаевна 
(директор Добропольского город-
ского центра социальной службы 
для семьи, детей и молодёжи), 
Гончарук Елена Леонидовна 
(главврач Добропольской нарко-
логической амбулатории). 

Бучковская Лариса библиограф 
ЦБС 
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 Бібліотека-ф №5 - До Дня Перемо-
ги.  Звичайно, сучасним дітям важко зрозу-
міти, що таке розстріли, бомбардування, 
голод, рани, смерть, проникнутися тим, як 
почуває себе людина на війні. 

       Уявлення про все це дають книжки, які 
ми пропонуємо нашим читачам у бібліотеці, 
які вони вивчають у школі. 

    Насамперед, це класика - твори Василя 
Бикова, Олександра Довженка, Бориса По-
лєвого, Бориса  Васильєва та інших. З них 
діти дізнаються про те, яку гірку чашу страж-
дань випив наш народ у воєнні роки, прой-
шов через пекло боїв, смертей, втрат - і 
вийшов Переможцем! 

       Книги виховують духовну зрілість, патрі-
отизм, мужність. Тому вони такі важливі для 
молоді. І саме тому до Дня Перемоги в на-

шій бібліотеці експонується виставка "З кни-
жок про війну, про бої ми читаємо" на якій 
представлені кращі книжки воєнної темати-
ки, мемуари учасників війни, малюнки дітей 
на цю тему. 

 Також до Дня Великої Перемоги  в 
бібліотеці розгорнулася виставка дитячих 
малюнків "Діти малюють війну". Придивіться 
уважніше до цих малюнків, і ви побачите, 
що діти розуміють що таке Війна, і не хочуть, 

Традиційно в травні 
завжди організуються і прохо-
дять екскурсії до бібліотеки. 
Перший раз завжди найвідпо-
відальніший. Яке враження 
складеться у відвідувачів після 
першого разу відвідування 
бібліотеки, таке й залишиться з 
ними назавжди. І навіть вже 
дорослими вони будуть згаду-
вати про те, що розповіли їм 
першого разу бібліотекарі. 

Першокласники зі 
школи-інтернату з широко розк-
ритими очима слухали бібліоте-
карів про те, як потрібно пово-
дити себе в бібліотеці, які відді-
ли є в бібліотеці і чим вони 

відрізняються. Малята намага-
лися запам’ятовувати нові для 
них поняття, зрозуміти що ж 
таке формуляр читача. 

Маленькі читачі уваж-
но слухали, на обличчях в них 
сяяла зацікавленість. В подару-
нок за примірну поведінку в 
бібліотеці та за активну участь 
в бесіді, діти отримали мульт-
фільм. 

        А наступного дня наші 
маленькі читачі приходили вже 
з мамами, татусями та бабуся-
ми для того щоб познайомити-
ся  з "книжковим царством" 
вже індивідуально.  

 Дитяча бібліотека-філія №5 
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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.  

3 травня 2012 р. в читальному 
залі Центральної міської бібліо-
теки відбулася зустріч предста-
вників Павлоградського місь-
го БФ «ГОРЄНІЄ» з громадсь-
кими об'єднаннями м. Доб-
ропілля.  Мета зустрічі - поши-
рення кращих практик активіза-
ції громадськості на прикладі 
стосунків між Павлоградським 
ОСББ та Павлоградським РЕ-
Сом. На запрошення організа-
тора заходу - голови громадсь-
кої організації «Добропільський 
центр молоді «Добро» Володими-
ра Ороса – в наше місто приїха-
ли: Гречко Денис Валерійович, 
керівник відділу управління про-
ектами Павлоградського місько-
го БФ «ГОРЄНІЄ» та Гречко Оле-
на Валеріївна – президент БФ 
«ГОРЄНІЄ».  

В місті Павлоград Дніпропетров-

ської області, та в Україні в ціло-
му, активно розвивається гро-
мадянське суспільство. Виника-
ють та діють громадські об’єд-
нання, зростає чисельність ініці-
ативних груп, набувають практи-
чного досвіду щодо захисту прав 
та спільних інтересів їх мережі 
та об’єднання, але загалом існує 
проблема низької поінформова-
ності громадських інституцій 
щодо успішних та дієвих практик 
вирішення місцевих питань, які 
впроваджуються в різних регіо-
нах України.  

Зважаючи на таку ситуацію, Де 
та Олена провели презентацію 
успішних практик громадських 
об'єднань міста Павлоград для 
представників ОСББ, спеціаліста 
відділу комунального господарс-
тва міської ради (Псьол М.В.) та 
бібліотекарів м. Добропілля. 
Представниками БФ «ГОРЄНІЄ» 

було презентовано 
навчальний кейс, 
який описує кам-
панію  захисту 
прав ОСББ, меха-
нізми вирішення 
о б ' є д н а н н я м и 
складних питань в 
умовах пасивності 
органів влади та 
гуртування ОСББ 
для подальшого впровадження 
програм захисту своїх прав.  

    Для користувачів Центральної 
міської бібліотеки  Володимир 
Орос подарував три книги 
" П р а к т и ч н и й  п о с і б н и к 
"Енергоефективний будинок - 
крок за кроком", а Денис Вале-
рійович - книгу "Право власності 
на майно". Ознайомитися з кни-
гами можна в читальному залі 
бібліотеки. Для всіх присутніх 
бібліотекар відділу обслугову-

вання ЦМБ Бруцька Іванна Віта-
ліївна провела огляд літератури 
за темою «ОСМД в Украине: 
выгоды и риски».  

В результаті зустрічі було налаго-
джено партнерські стосунки з 
метою безкоштовної допомоги у 
вирішенні юридичних питань за 
п і д т р имки  юрис т і в  БФ 
«ГОРЄНІЄ». Тож, звертайтесь до 
бібліотеки -  спільними зусилля-
ми ми вирішимо всі проблеми.  

      Працівники бібліотек постій-
но знаходяться у творчому пошу-
ку, займаються самоосвітою, 
підвищують рівень своєї кваліфі-
кації. Допомогу у розвитку  про-
фесійних якостей бібліотекарів 
надає програма «Бібліоміст», 
бібліотекарі Добропільської ЦМБ 
двічі  ставали учасника Ярмарку 
бібліотечних 
послуг, який 
щорічно про-
ходить у Києві.  

    У 2011 році 
ми мали честь 
відвідати Яр-
марок іннова-
ційних бібліо-
течних послуг 
та електронно-
го врядування 
у якості гос-
тей.  Знайомс-
тво з колегами з різних куточків 
України, з їх досвідом роботи та 
ідеями щодо покращення якості 
обслуговування користувачів 
стало поштовхом до нових звер-

шень.  У 2012 році ми спостері-
гали «Ярмарок» вже з іншого 
боку. 

        21-22 травня 2012 року 
українські бібліотеки демонстру-
вали на практиці ініціативи, 
спрямовані на соціальний, куль-
турний та економічний розвиток 

їхніх регіонів, під час ярмарку 
«Сучасна бібліотека: розвива-
ємо місцеві громади».  

Добропільська центральна місь-

ка бібліотека (http://dobro-
biblio.ucoz.ru/)  разом з громад-
с ь к о ю  о р г а н і з а ц і є ю 
"Добропільський центр молоді 
"Добро" (http://dobro.at.ua/) 
мали змогу представити свій 
спільний проект "Бібліотека + 
громада = успіх". Мета проекту - 
об'єднати разом молодих актив-
них і небайдужих людей, підви-
щити ефективність реалізації 
молодіжної політики в місті, мо-
тивація волонтерської діяльності, 
молодіжної політики, освоєння 
основних знань і навичок, а та-
кож розвиток соціальної актив-
ності. 

      Захід надав унікальну можли-
вість обмінятися досвідом; пре-
зентувати партнерські стосунки з 
організаціями, що співпрацюють 
з бібліотеками; взяти участь у 
нових форматах презентацій, 
творчих майстернях та тренінгах, 
а також налагодити контакти з 
новими партнерами. 

      У ході ярмарку бібліотеки 
залучали відвідувачів до інтерак-

тивних презентацій своїх нових 
послуг у таких тематичних зонах: 
економічний розвиток, захист 
прав та представлення інтересів 
громади, туризм та екологія, 
допомога молоді та сім'ї, рівні 
можливості для громадян з особ-
ливими потребами та громадсь-
ке здоров'я. 

        Ярмарок продемонстрував, 
яким чином сучасні бібліотеки 
розвивають власні місцеві гро-
мади та покращують життя украї-
нців, надаючи новітні послуги на 
основі безкоштовного доступу до 
Інтернету та інформаційних тех-
нологій, а також встановлюючи 
партнерські стосунки з неурядо-
вими організаціями, ініціативни-
ми громадянами, представника-
ми місцевої влади, соціальними 
службами, навчальними та меди-
чними закладами тощо.  

       Більш детально про організа-
цію та проведення ярмарку, про 
партнерів та учасників на веб-
сайті: http://www.bibliomist.org 


