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       Якщо Ви маєте бажання 
вигадати гарні ідеї, знайте: 

 кращі з них Ви можете запо-
зичити        (Томас Едісон). 

Досвід зарубіжжя 
  
 У британських бібліо-
теках дозволять гомоніти та 
пити каву.  
Кав’ярні, книжкові крамниці 
та навіть міні-кінозали, роз-
міщені в бібліотеках, допо-
можуть британським читаль-
ням зацікавити відвідувачів. 

Крім цього, відвідувачам 
дозволять гомоніти у читаль-
них залах. Ці та подібні про-
позиції з покращення роботи 
бібліотек запропонував сек-
ретар міністерства культури 
Британії Енді Бернем . За рік 
британські бібліотеки відвіду-
ють приблизно 288 мільйо-
нів осіб, але за останні 10 
років кількість узятих на про-

читання книг скоротилося на 
34 відсотки. 2007 року у 
країні було закрито 40 бібліо-
тек.  
Британський уряд наразі не 
планує радикального збіль-
шення фінансування чита-
лень ─ тож бібліотекарі му-
сять самі вигадувати спосо-
би приваблення відвідувачів. 
У найближчих планах ─ ево-

люція бібліотек у бік родин-
них соціальних центрів. Деякі 
заклади уже почали змінюва-
ти правила. Наприклад, у 
одній з бібліотек північного 
району Лондона з жовтня 
дозволено розмовляти по 
мобільному телефону та при-
носити з собою їжу й напої. 

 Бібліотека-філія №1 в рамках 
міні–проекту«Сучасна бібліотека»  
планує вирішити проблему оновлення 
дизайну бібліотеки, c урахуванням 
сучасних тенденцій в організації біблі-
отечного простору. 

 

 Донецкий областной совет  в очередной раз объявил конкурс мини-проектов. В этом году цель конкурса – содейст-
вие территориальным громадам сел, поселков, городов в решении местных проблем социально-экономического характера 
и создание условий для повышения активности громад, а также формирование гражданского общества. Центральная горо-
дская библиотека и библиотека-ф №1 подготовили свои проекты. 

  Центральная городская 
библиотека в проекте «Библиотека  - 
проводник в страну знаний» планирует 
привлечь детей к постоянному посеще-
нию  современной оборудованной  
библиотеки, помочь определить спосо-
бы и возможности достижения гармо-
ничного физического развития  

У В А Г А ,   К О Н К У Р С И ! 

Міський конкурс на кращий сценарій «Донеччині-80!»  

                      До 1 липня 2012 року 

 

Міський конкурс бібліотек «Соціальний портрет  бібліо-
теки, що обслуговує дітей»  

протягом квітня  - липня 2012 року  

                          Останній день подання матеріалів - 10 липня 2012 р. 

 

Міський  конкурс дитячої творчості «Мій рідний край» 

 протягом квітня -серпня 2012 року. 

                        Останній день подання матеріалів — 1 вересня 2012 р. 

 Предлагаем нашим чита-
телям и  библиотекарям подбо-
рку стихотворений о родном 
крае – Донбассе. Стихи подоб-
раны из книжного фонда 
Центральной городской библи-
отеки г. Доброполье  
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 Краеведческая рабо-
та библиотек - одна из важ-
ных направлений библиоте-
чной деятельности. Сейчас 
библиотеки нашей ЦБС ак-
тивизировали информаци-
онную работу навстречу 
юбилею нашей области, 

который будет отмечаться 2 
июля 2012 года. 
 13 июня в библиоте-
ке-филиале  №1 состоялся  
расширенный урок по крае-
ведению «7 чудес Донбас-
са»,    для  студентов краеве-
дческого факультета  Униве-

рситета третьего поколения. 
Урок прошел в виде  мульти-
медийной презентации и на 
нем присутствовали студен-
ты данного факультета , 
представители  территориа-
льного Центра по обслужи-
ванию одиноких престаре-
лых, с которыми у библиоте-
ки  тесное сотрудничество и 
партнерство, библиотечные 
работники системы и чита-
тели библиотеки. Присутству-
ющие не только узнали о 7 
чудесах Донбасса, но и 
очень много полезного о 
нашем регионе. Урок сопро-
вождался чтением стихов в 
исполнении ученика 10 кл. 
ЗОШ№ 19 – Безруковенко 
Артема и музыкальным соп-
ровождением в исполнении 
Каширской С.В.      
Гончарова Л.А. зав. б-ф 

     Інтернет став невід’ємною 
складовою частиною ресурсів 
нашої книгозбірні, а надання дос-
тупу до нього – звичною бібліотеч-
ною послугою. Для успіху функціо-
нування Інтернет-центру у бібліо-
теці  розроблені , чітко сформу-
льовані та викладені у письмовій 
формі правила користування Інте-
рнет-центром та роботи в Інтерне-

ті для читачів. Сьогодні Інтернет є 
важливий складник інформацій-
них ресурсів  нашої  бібліотеки, 
бібліотека   не лише надає доступ 
читачам до електронних інформа-
ційних ресурсів,  але й допомагає 
орієнтуватися в них.  

 Гончарова Л.А. зав. бібліотеки-ф  
№1 

Бібліотека-ф №3 Велику 
увагу приділяють бібліоте-
карі дозвіллю дітей і підліт-
ків в літній час. Важливо, 
щоб влітку, під час тоталь-
ної зайнятості батьків діт-
лахи не виявилися нада-
ними самі собі, кинутими 
на вулицю з усіма її споку-
сами і небезпеками, а 
були зайняті корисною 
справою. При проведенні 
літніх заходів враховують-
ся інтереси дітей, їх вікові 

особливості, соціальний 
статус.  

 Читання казок 
уголос  - це форма. яку 
вже давно використову-
ють бібліотеки, в нашій 
бібліотеки цього місяця 
ми провели такі читан-
ня «Добрий світ казок» 
з  дитячим табором 
ЗОШ №16, після читан-
ня  в ігровій формі вчи-
телі та бібліотекар про-
вели  казковий  брейнг 
ринг.    

Щоб  зацікавити дітей 
книгами та журналами, 
ми користуємося різними 
засобами: розповідаємо 
про змальовані в них  
окремі, найбільш цікаві 
епізоди, коротко передає-
мо зміст книги, читаємо 
невеличкі уривки, показу-
ємо малюнки, ставимо 
перед читачами запитан-
ня, які викликають інте-
рес до книги та журналу.  

    Не переве-
лися в нашо-
му місті добрі 
і чуйні люди. 
Вони не сто-
ять осторонь 
проблем, 
якими опіку-
ється наше 
суспільство, 
завжди турбу-
ються про 
дорослих і 
малих, вони 
добрі і щирі. 
Ми пишаємо-
ся тим, що у нашій 
бібліотеці доволі ба-
гато таких друзів.Ось 
і вчора до нас завіта-
ла сім'я Лейби: Олек-
сандр Володимиро-
вич та його дружина 
депутат міської ради 
від Партії регіонів - 
Віра Павлівна з пода-
рунком для наших 
читачів. Більше 400 

екземплярів книг 
різної тематики було 
подаровано. Художня 
класична література, 
словники і довідники, 
наукова література - 
я уявляю, протягом 
якого великого часу 
збиралася ця бібліо-
тека і які кошти були 
витрачені на її прид-
бання. Враховуючи 

те, що комплектуван-
ня бібліотеки протя-
гом останнього часу 
практично не відбу-
вається -це дуже 
добрий дарунок. Ве-
лику подяку вислов-
лює колектив бібліо-
теки та всі наші чита-
чі! (Було оформлено 
акт в дар на 187 
екземплярів книг. ) 
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  19 червня в читальному залі 
Центральної міської бібліоте-
ки пройшов захід «Обери ща-
сливе майбутнє», присвяче-
ний здоровому способу жит-
тя, для дітей літнього табору 
в і д п о ч и н к у  Н В К 
«Вербиченька».  

       Бібліотекар відділу обслу-
говування Хоружий Тетяна 

розповіла ді-
тям про шкоду 
від наркотиків, 
про важливість 
уважного став-
лення до влас-
ного здоров'я, 
про необхід-
ність і корис-
ність спорту 
для життя кож-

ної людини, про велику спор-
тивну подію в житті України – 
ЄВРО-2012.  

      Діти жваво вирішували 
ребуси, відгадували загадки, 
відповідали на питання слай-
дової відео-вікторини. Але 
більш за все бібліотекарів 
здивувало і потішило те, що 
такі маленькі діти так багато 

знають про 
чемпіонат з 
ф у т б о л у 
ЄВРО-2012! 
На всі запи-
тання щодо 
ЄВРО діти 
дали прави-
льні та ціка-
ві відповіді! 

      В наго-
роду за ак-
тивну участь у вікторині біблі-
отекарі показали дітям ретро-
мультфільми «Футбольные 
звёзды», «Матч-реванш» та 
«Метеор на ринге».  

    Бібліотекар Сафонова Анна  
провела для дітей огляди кни-
жного виставлення «Здоров'я» 

та виставки-коллажу до ЄВРО-
2012 «Донеччина на календа-
рі», зауваживши, що найдієві-
ші ліки для фізичного здоров'я 
– це бадьорий і веселий на-
стрій духу. 

           21.06.2012 р., в Добро-
пільській міській бібліотеці у 
співпраці з вихователями 
НВК «Вербиченька» відбувся 
урок-уклін «Чорний світанок» 
до Дня скорботи й шанування 
пам'яті жертв війни в Україні. 
Захід проводився для дітей 
табору ЗОШ № 7 НВК 
«Вербиченька» та всіх відвіду-
вачів бібліотеки. 

    22 червня 1941 року війна 
підступною темною хвилею 
накотилася на мирні оселі 
українців. Ворог не щадив ні 
старих, ні зовсім юних, ні ма-
лих дітей.  Довгий і кривавий 
календар війни тягнувся май-

же чотири роки, чотири роки 
смертей, приниження, грабу-
нків. Та з перших днів війни 
Червона Армія здобула ваго-
му підтримку від свого народу 
та його ще зовсім юних і ма-
лих дітей, які вели боротьбу 
проти фашистських загарбни-
ків на окупованій території, в 
тилу ворога. 

     Тема години пам 'яті 
«Чорний світанок» присвяче-
на дітям Великої Вітчизняної 
війни. Розповідь про дітей 
війни справила велике вра-
ження на учнів, адже вони 
почули про долі дітей війни 
їхнього віку, їх тяжке життя та 

боротьбу проти фашистських 
загарбників не тілкьи старшо-
го покоління, але й ще зовсім 
юного, дитячого Радянського 
Народу з величезної букви. 

Такими юними борцями за 
свою Батьківщину стали піо-
нери-герої: Зіна Портнова, 
Юта Бондаровська, Валя Ко-
тик, та багато інших. 

     Більш цікавими для учнів 
та жалючими серце стали 
листи дітей війни віком 7-ми 
та 4-ох років, написанні та 
звернені до майбутніх поко-
лінь.  

     Для підняття настрою  та 
почуття патріотизму у дітей 
табору НВК «Вербиченька», 
Хоружий Т.М. пограла з учня-
ми в невеличку гру про Бать-
ківщину. Також для дітей біб-
ліотекарі показали два доку-
ментальних відео-ролика: 
«Лучший ролик о Великой 
Отечественной войне» та 
«Діти війни...» 

Представленні фільми дітям 
розповіли про гірке страждан-
ня та тяжку працю під час 
Великої вітчизняної війни 

їхніх прабабусь та прадіду сів.  
Тим, хто хоче дізнатися про 
подробиці історії свого наро-
ду, було запропоновано звер-
нутися до книжкової виставки 
«Чорний світанок», яка прис-
вячена  Дню скорботи і вша-
нування пам'яті жертв війни в 
Україні та Початку Великої 
Вітчизняної війни. 

Сам захід був проникнутий 
атмосферою співчуття та гор-
дістю за свою Батьківщину, а 
в кінці заходу бібліотекарі 
подарували дітям невеличкі 
сувеніри на пам'ять про ціка-
ві години, проведені в міській 
бібліотеці. 

      Я гадаю, що бібліотека-
рям ЦМБ м. Добропілля все ж 
таки вдалася мета - виклика-
ти у майбутнього покоління 
повагу до історичного мину-
лого, почуття патріотизму, 
навчити брати приклад з лю-
дей, які захищали Батьківщи-
ну, а також виховувати в собі 
мужність та сміливість. 

Бібліотекар ВО ЦМБ  

 Хоружий Тетяна 
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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.  

    Ось і розпочалася чудо-
ва літня пора - пора 
відпочинку та дитя-
чих канікул! Наша 
бібліотека-ф №5 пропонує 
своїм маленьким читачам 
та їх батькам виставку-
захоплення "Heppy, літо!". 
Розділи виставки знайом-
лять наших користувачів 
з  чудовою порою - дитин-
ством, а розділ "Розумні 
ігри - розумні діти" продо-
вжить розвиток інтелекту-
альних здібностей дітла-
хів. Дбайливі батьки, які 
активно приймають 
участь у вихованні своїх 
дітей, знайдуть і для себе 
потрібні видання. Для 
школярів у розділі "Твоє 
книжкове літо" розміщено 
списки для літнього читан-
ня. Завітайте до бібліоте-
ки та проведіть літо з кни-
гою!!!              Весело та 
радісно відзначили ми 
одне з головних свят діт-

вори- День захисту дітей. 

    Було проведено  бібліо-
течний пікнік "Дитяче 
свято".  Не завжди у нас, 
дорослих, вистачає часу, 
щоб приділити увагу ді-
тям, поспілкуватися з ни-
ми, дізнатися їхні думки. 
Бібліотекарі вирішили 
виправити це положення і 
відійти від усіх стандарт-
них заходів. Пікнік було 
організовано так, що ко-
жен мав змогу поділитися 
своїми думками з приво-
ду сьогоднішнього свята. 
Діти розказували про свої 
дитячі бажання та мрії, 
фантазували, якими в 
майбутньому батьками 
будуть вони, міркували 
про те, чи можна вихову-
вати дітей ремінцем. Ціка-
ві думки були про те, від 
кого ж потрібно їх, дітей, 
захищати. Деякі вважа-
ють що іноді від батьків і 
від комп'ютерів. 

     Який же пікнік без 
ласо-
щів? Бібліотекарі пригощ
али цукерками та печи-
вом. Захопившись, кожен 
захотів проявити свої 
таланти: хто співав, хто 
стрибав, хто розказував 
вірші. Не обійшлося без 
вікторин, загадок, казок. 
Дуже сподобалася гра 
"Питання-відповідь".  

     Ми помітили, що дітям 
дійсно не вистачає уваги 
зі сторони дорослих, які 
постійно зайняті 
то роботою, 
то хатніми справами, 
то комп'ютерними іграми. 
Дорогі дорослі, давайте 
разом виправимося, зга-
даємо, про що ми мріяли 
в дитинстві, і як нам хоті-
лося, щоб батьки обійма-
ли нас, цілували і хоча б 
іноді гралися :) 

      

      1 июня, в Международный 
день защиты детей, Централь-
ная городская библиотека пре-
вратилась в школу магии и вол-
шебства. В один миг библиоте-
кари создали атмосферу празд-
ника и волшебного настроения 
для всех присутствовавших 
детей. Заимствовав идеи из 
знаменитых произведений о 
Гарри Поттере, библиотекари 
о т д е л а  о б с л у ж и в а н и я 
«превратились» в профессоров: 
Помону Стебель, Мак Гоннагал, 
Роланду Бибин и помогли детям 
ощутить себя на месте главных 
героев книг Джоан Роулинг.  

     Профессор Роланда Бибин 
встретила детей в «Большом 
зале» и, прежде чем дети заня-
ли свои места, «профессор» 
распреде ли ла  все х  по 
«факультетам» и ознакомила с 
расписанием уроков. Вот тут-то 
все началось…  

П е р в ы й  у р о к  - 

«Трансфигурация» - детям пре-
подавала профессор Мак Гон-
нагал, которая поприветствова-
ла всех и объявила, что на уро-
ке она научит превращать обы-
чный лист бумаги в лягушку. 
Второй урок, урок магии, пре-
доставили вести профессору 
Помоне Стебель. Что самое 
простое в искусстве магии? Это 
левитация, т.е. подъем и удер-
жание предмета в воздухе. И 
сегодня наши «ученики» этому 
учились. Третий урок был пос-
вящен защите от темных сил. 
Профессор Роланда Бибин поз-
накомила детей с Корнуэльски-
ми пикси. По книге Дж. К. Роу-
линг «Фантастические твари и 
где их искать» известно, что 
pixie – это озорные создания, 
обитающие  в  Корнуолле 
(Англия). Они ярко–синего иск-
рящегося цвета и ростом не 
больше восьми дюймов. Пикси 
известны своей любовью ко 
всевозможным проказам и 

розыгрышам. 

Роланда Бибин с помощью 
волшебной палочки и заклина-
ния «Мутенлютен Мампести!» 
«превратила» всех детей  в пик-
си. После того, как закончился 
урок «Защита от темных сил», 
профессор Роланда Бибин пре-
вратила наших «пикси» в здоро-
вых, воспитанных и счастливых 
детей, объявила об успешном 

окончании обучения в школе 
магии, торжественно вручила 
каждому ученику медаль выпус-
кника.  

… в библиотеке…, среди книг…, 
что-то магическое здесь все-
таки есть… 

Библиотекарь отдела обслужи-
вания ЦГБ 

Сафонова Анна 


