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Найважливіші завдання бібліотек у сучасному світі все частіше формуються як 
забезпечення вільного і необмеженого доступу до інформації і збереження її джерел. 
Бібліотекаря все частіше називають не зберігачем і пропагандистом книги, а інформаційним 
спеціалістом, навігатором в океані інформації. Цей океан інформації складається не тільки з 
тихих гаваней джерел на паперових носіях, але й з цунамі електронних джерел, зокрема – 
мережі Інтернет.  

Для бібліотек Інтернет створив і продовжує створювати, розширювати умови для 
використання їх довідкового і енциклопедичного потенціалу. Те, що раніше вимагало 
величезних зусиль з пошуку джерел інформації, нині вільно входить у повсякденне життя 
наших установ, посилюючи їх соціальну роль.  

Впровадження сучасних технологій в обслуговування користувачів не тільки підвищує 
ефективність використання ресурсів бібліотеки, полегшує шлях користувача до інформації, 
але й підносить суспільну значущість бібліотек. Комп’ютеризація бібліотечних процесів, 
вдосконалюючи технології бібліотечної справи, вносить зміни у сам зміст бібліотечної 
роботи. Зростає активність у взаєминах з читачами, переглядаються вимоги до бібліотечного 
сервісу, індивідуальних форм інформаційного забезпечення і, як наслідок, показників якості 
професійної діяльності. 

 
Сучасні бібліотеки вдосконалюють свою роботу, знаходять нові шляхи покращення 

обслуговування своїх користувачів, продовжують виконувати свої головні задачі і функції. 
Бібліотеки Добропільської міської ЦБС не є виключенням. Крім виконання своїх основних 
функцій, діяльність бібліотек Добропільської міської ЦБС у 2014 році була спрямована також 
на підтримання позитивного іміджу сучасних бібліотек, співпрацю з закладами культури та 
освіти, здійснення оперативного, повного і комфортного обслуговування користувачів, 
забезпечення користувачів бібліотек інформацією щодо діяльності органів влади, здійснення 
просвітницької діяльності шляхом популяризації вітчизняної та світової культури і літератури, 
впровадження нових форм роботи та сучасних інформаційних технологій, постійне 
підвищення професійного рівня бібліотечного персоналу. 

Протягом 2014 року бібліотеки ЦБС організовували свою роботу, керуючись 
рекомендаціями та розпорядженнями Міністерства культури і туризму України, Донецького 
обласного управління культури, відділу культури і туризму Добропільської міської ради. 
Робота велась згідно плану роботи на 2014 рік, відповідно календарям знаменних та 
пам’ятних дат, державним, регіональним програмам та власним програмам, розробленим 
бібліотеками Добропільської міської ЦБС. В роботі приймались до уваги наступні програми: 

 Державна цільова національно-культурна програма створення єдиної інформаційно-
бібліотечної системи «Бібліотека ХХІ»; 

 Державна цільова програма підтримки та розвитку читання до 2015 р.; 

 Всесвітнє десятиліття дій «Вода для життя» 2005-2015 рр.; 

 Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху (2011-2020); 

 Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 
про права дитини» на період до 2016 року; 

 Регіональна програма «Розвиток публічних бібліотек Донецької області на 2012-2015 
роки»; 

 Регіональна комплексна програма «Молодь і сім'я Донеччини 2013 – 2017 рр.»; 

 Програма «Правової освіти населення Донецької області на 2011 - 2015 рр.»; 

 Регіональна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту в Донецькій 
області на 2012 - 2016 роки; 

 Обласна програма «Освіта Донеччини. 2012 - 2016 роки»; 

 Міська програма «Розвитку публічних бібліотек м. Добропілля на 2013-2015 рр.» 
(прийнята на сесії міської ради 20.03.2013 р. № 6/39-9). 
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До складу Добропільської центральної міської бібліотечної системи (ЦБС) входять шість 
бібліотек: центральна міська бібліотека та 5 бібліотек-філій (бібліотека-філія № 1 м. 
Добропілля, бібліотека-філія № 2 м. Білозерське, бібліотека-філія № 3 смт Новодонецьке, 
бібліотека-філія № 4 м. Білицьке, бібліотека-філія № 5 (дитяча) м. Добропілля). У 2014 році 
бібліотеки Добропільської міської ЦБС продовжили роботу за пріоритетними напрямками: 

 Бібліотека-філія № 1 – центр адаптації людей похилого віку;  
 Бібліотека-філія № 2 – центр патріотичного виховання;  
 Бібліотека-філія № 3 – центр читання та спілкування; 
 Бібліотека-філія № 4 – центр українознавства;  
 Бібліотека-філія № 5 – центр підтримки читання та позашкільної освіти;  
 ЦМБ – центр інформаційної підтримки освітнього процесу та змістовного 

дозвілля  

Крім роботи за пріоритетними напрямками, бібліотеками ЦБС також здійснювались: 

 популяризація кращих зразків творів вітчизняної та світової літератури; 
 популяризація книги та читання серед дітей, юнацтва та молоді; 
 організація та проведення змістовного дозвілля; 
 допомога у забезпеченні ділового читання, самоосвіти, навчального процесу; 
 сприяння доступу населення до світової інформаційної мережі Інтернет; 
 правова підтримка молоді бібліотечними формами роботи; 
 інформаційна підтримка вимушено переміщених осіб (ВПО); 
 духовно-православна просвіта бібліотечними формами роботи; 
 соціальна підтримка людей з обмеженими фізичними можливостями та людей 

похилого віку;  
 поширення краєзнавчих знань і виховання у читачів інтересу до історії своєї малої 

батьківщини, формування патріотичних почуттів, популяризація краєзнавчої 
літератури; 

 виховання дбайливого ставлення до навколишнього світу, формування активної позиції 
та гуманності по відношенню до природи, створення умов для читання літератури із 
природознавства; 

 сприяння художньо-естетичному вихованню юнацтва і молоді; 
 залучення користувачів до читання історичної літератури, правової та моральної 

літератури; 
 сприяння підвищенню рівня етичної грамотності, виховання культури спілкування; 
 розширення та якісне покращення доступу громадян до офіційної інформації; 
 надання бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету; 
 залучення молоді до читання в бібліотеці, формування її інформаційної культури, 

патріотичне та екологічне виховання юнацтва за допомогою бібліотечних форм 
роботи; 

 сприяння вихованню гармонійної, морально-досконалої особистості, свідомої до свого 
громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку; 

 покращення комфортності бібліотечної середовища, формування позитивного іміджу 
бібліотеки, розвиток бібліотечної реклами. 
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За звітний рік бібліотеки Добропільської міської ЦБС обслужили 13175 користувачів, з 

них 1646 є відвідувачами Інтернет-центрів. Загальна кількість відвідувань у 2014 році 

становить – 205191, з них 143748 - відвідування веб-сайтів бібліотек, 5436 – відвідування 

масових заходів. Користувачам протягом року було видано 242863 примірників документів.  

Протягом 2014 року бібліотеками Добропільської міської ЦБС обслуговано 65 абонентів 

інформації, з них 19 - колективної та 46 – індивідуальної інформації, бібліотекарями 

виконано 5962 довідок. В бібліотеках працюють 8 клубів за інтересами, проведено 297 

масових заходів на території бібліотек та за їх межами в партнерстві з іншими організаціями. 

Протягом року бібліотеками укладено 18 договорів про співпрацю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надійшло видань до бібліотек ЦБС 

книги 

газети, журнали 

Бібліотечний фонд 2014 р. за 
галузями знань 

Суспільні 

Природничі 

Технічні 

Гуманітарні 
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Нестаціонарні форми обслуговування користувачів 

В Добропільській міській ЦБС всі бібліотеки здійснюють обслуговування користувачів 
за допомогою книгоношення. Бібліотекарі носять книги людям похилого віку та інвалідам, 
пенсіонерам. Також бібліотеки організували пункти видачі документів в організаціях міста, в 
яких обслуговують вчителів та школярів. 

Бібліотека-філія № 1 м. Добропілля має пункт книговидачі в територіальному Центрі 
соціального захисту людей похилого віку.  

Бібліотека-філія № 2 м. Білозерське продовжує обслуговування вчителів і учнів в 
бібліотечному пункті при ЗОШ № 18 та здійснює книгоношення для пенсіонерів в с. Бокове. 

Бібліотека-філія № 3 смт Новодонецьке задовольняє потребу в читанні людей 
похилого віку, приносячи книги їм додому.  

Бібліотека-філія № 4 м. Білицьке надає послугу книгоношення в громадській 
організації «Джерело» та БДІ.  

Бібліотека-філія № 5 та ЦМБ м. Добропілля теж обслуговують пенсіонерів та людей з 
обмеженими фізичними можливостями, доставляючи книги їм додому. В цілях підвищення 
якості та комфортності бібліотечного обслуговування в 2014 році бібліотекою-філією № 5 
була організована робота по книгоношенню для працівників відділення Приватбанку м. 
Добропілля. Протягом року послугами бібліотеки-філії № 5 скористувалися більше 30 
працівників цих установ. Було видано близько 358 примірників книг, газет та журналів.  

 
  

 

 

Користувачі бібліотек ЦБС за віком 

до 15 років 

15-21 років 

від 22 років 
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Робота літнього читального залу 

Центральна міська бібліотека 
Літо в бібліотеці: канікули з користю! 

Колектив Центральної міської бібліотеки разом з педагогами літнього дитячого 
табору при ЗОШ № 7 (директор В. П. Лейба) подбали про те, щоб дозвілля дітей було 
організовано цікаво, захоплююче і з користю. Метою спільних заходів літнього табору і 
бібліотеки стало формування інтересу та зацікавленості дітей до книг та читання, а також 
ознайомлення читачів з книгами-ювілярами 2014 року. 

З 2 червня у читальному залі бібліотеки 
розпочав роботу «Літній мульткінозал», увазі 
малих глядачів був представлений мультфільм 
«Неуловимый Фунтик». Протягом всього місяця по 
понеділках, вівторках і четвергах демонструвалися 
мультфільми різної тематики і жанрів. Це, зокрема, 
веселий «Ну, погоди!», наївний «Винни Пух и 
Кристофер Робин», повчальний «Чипполино», 
пізнавальний «Природоведение», добрий «Книга 
джунглей», просякнутий духовністю «Он воскрес? 
Он живой!», динамічний «Том и Джерри». Кожен 
мультфільм ніс у собі виховну і розвиваючу 
функції і формував у дітей правильні життєві 

цінності.  
http://dobro-biblio.ucoz.ru/news/zaproshuemo_malechu_v_litnij_kinozal/2014-06-02-216 
 

Протягом подальшої роботи табору і 
бібліотеки діти із задоволенням взяли участь у 
літературній вікторині «З Днем народження, 
улюблені книги!». Адже навіть у наш 
комп'ютерний вік навряд чи знайдеться дитина, яка 
не знає казку «Конек-Горбунок» П. П. Єршова (180 
років з дня виходу), «Сказка о золотом петушке» О. 
С. Пушкіна (180 років з дня написання), 
«Мойдодыр» і «Айболит» К. І. Чуковського, яким 
виповнюється 90 та 85 років, а також 
«Приключения Незнайка и его друзей» М. І. Носова 
(60 років).  

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/svjatkuemo_knizhkovi_juvileji/2014-06-03-65 

У День скорботи, 22 червня, юні гості 
прийшли до читального залу бібліотеки на 
пам'ятний вечір «Відлуння війни в пам'яті 
народній», а бібліотекарі відділу обслуговування 
розповіли і показали юним гостям, якою трагедією 
була Велика Вітчизняна війна 1941–1945років. 
Вдало підібрані документальні кадри, музичний 
супровід відповідно до теми, розповіді про перебіг 
воєнних подій і їх героїв, про подвиг всього народу 
виявили перед дітьми всю масштабність тих подій і 
їхнє значення для історії.  

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/ehkho_vojny_v_pamjati_narodnoj/2014-06-23-67 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/news/zaproshuemo_malechu_v_litnij_kinozal/2014-06-02-216
http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/svjatkuemo_knizhkovi_juvileji/2014-06-03-65
http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/ehkho_vojny_v_pamjati_narodnoj/2014-06-23-67
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Останній день роботи кінозалу став і 
останнім днем табірної зміни. По завершенню 
сеансу на дітей чекав сюрприз – флешмоб «Діти 
Добропілля за мир!», ініціатором якого стала 
бібліограф Л. В. Бучковська, а задіяні всі 
бібліотекарі. Перед будівлею бібліотеки під пісню 
«Пусть всегда будет солнце!» діти випустили в небо 
білі і блакитні повітряні кулі з прив'язаними до них 
білими паперовими голубами, що символізують 
мир. Адже саме це сьогодні так необхідно нашій 
багатостраждальній Батьківщині ...  

На такій оптимістичній ноті завершилася 
співпраця пришкільного табору і ЦМБ м. Добропілля, якою і діти, і працівники бібліотеки 
залишилися дуже задоволені. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/news/leto_v_biblioteke_kanikuly_s_polzoj/2014-06-27-220 

Бібліотека-філія № 1 

20 червня в бібліотеці-філії № 1 для маленьких 
відвідувачів навчально-оздоровчого табору з НВК № 5 
пройшов захоплюючий захід мульти-медійна 
презентація «Чудо поруч, ось воно – книжкою ми 
кличемо його». Сафонова Г.В. та Бруцька І.В. 
показали і розповіли, які бувають книги на світі, 
розповіли також про різноманітні пам'ятники книгам 
(особливо про пам'ятник спаленим книгам), про 
пам'ятники літературним героям. Захід пройшов дуже 
весело й емоційно. Багато цікавого дізналися наші 
маленькі гості. А бібліотекарі отримали заряд 

бадьорості та позитиву. 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/news/chudo_poruch_os_vono_knizhkoju_mi_klichemo_jogo/2014-07-17-23 

 

«Цікаві історії з твого портфеля», таку 
назву мав захід, що пройшов 24 червня для 
маленьких гостей з оздоровчого табору НВК № 5. 
Це була пізнавальна віртуальна подорож… не в 
казку, не по рідному краю і не в тридев’яте царство. 
Подорож була в .... шкільний портфель. Ой-ой-ой, 
скільки цікавого побачили і дізналися наші гості - 
скільки речей потрібних і корисних в портфелі, 
використовуються людьми вже не одну тисячу 
років. Дітлахи «побували» і на розкопках в 
Давньому Єгипті, де знайшли перші ножиці. І в 
гостях у Леонардо да Вінчі. І на військових зборах, 

де вперше використовувалися портфелі. «Дуже, дуже, дуже цікава подорож» - говорили діти. 
Подив, посмішки, радість на обличчях, море гарного настрою - ось такою була подорож у ... 
портфель.  

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/cikavi_istoriji_z_tvogo_portfelja/2-1-0-37 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/news/leto_v_biblioteke_kanikuly_s_polzoj/2014-06-27-220
http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/news/chudo_poruch_os_vono_knizhkoju_mi_klichemo_jogo/2014-07-17-23
http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/cikavi_istoriji_z_tvogo_portfelja/2-1-0-37


8 
 

26 червня в бібліотеці-філії № 1 були 
неймовірні веселощі: сміх, гамір і тарарам. А все 
тому, що для дітей з шкільного оздоровчого табору 
бібліотекарі влаштували справжнє свято «Хай 
щастю дитини не буде кінця». Захід був шумний 
та бешкетний. Бібліотека - це їхній другий дім, і 
вони вели себе тут, як вдома - дивилися мультики, 
гралися в схованки, танцювали, бігали, стрибали. 
Бібліотекарі з ними теж ой як настрибалися. Море 
емоцій та посмішок на щасливих маленьких 
обличчях. З нетерпінням чекають маленькі 
непосиди зустрічей восени. 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/news/khaj_shhastju_ditini_ne_bude_kincja/2014-07-18-25  

 
Бібліотека-філія № 2 

Традиційно в літній період при школах міста Білозерське починають свою роботу 
літні табори для учнів. Діти в таборах дуже весело та цікаво проводять час, відпочивають, а 
також, за традицією, відвідують бібліотеку. Цей рік не став виключенням.  

Почалася робота, як і завжди, з екскурсії по 
бібліотеці. 5 та 6 червня бібліотеку відвідали діти зі 
шкільного табору ЗОШ № 18 ( 2 загону). Зустріли 
дітей в стінах бібліотеки чудовою мультимедійною 
презентацією «Привет, лето!». 
  Це дуже зацікавило юних читачів, адже 
раніше такого не було. В ході екскурсії відвідувачі 
дізналися, а хто знав, той згадав, які саме книжки є в 
бібліотеці, як вони розташовані, яке їх призначення 
та як ними користуватися. Новим для дітей табору 
стало те, що віднедавна в бібліотеці-філії № 2 
з'явилася нова послуга — безкоштовний доступ до 

мережі Інтернет. Це викликало неймовірний фурор у гостей, як дітей, так і вчителів, які 
супроводжували учнів. По закінченню екскурсії, кожен бажаючий скористався цією 
послугою.  

Так, екскурсії по бібліотеці стали першими заходами з усього комплексу заходів, який 
був розрахований на весь місяць. Потім, майже не кожен день, до бібліотеки приходили гості 
зі шкільних таборів.  

Для дітей, які відпочивали у таборах школи № 18 та школи № 14, працівники 
бібліотеки підготували 5 розважальних заходів. Це: 
- «В гостях у лісовика» (гра-конкурс) ( 10.06 - ЗОШ №14; 20.06 – ЗОШ № 18); 
- «Жила-була казка…» (літературні загадки) (11.06- ЗОШ № 18); 

- «Мульті-пульті — весела планета» 
(розважально-пізнавальна гра)  
 (12.06 – ЗОШ № 18; 27.06 - ЗОШ № 14); 
- «Чарівний світ казки» (конкурсні забави) 
(19.06 - ЗОШ № 14); 
- «Подорож у країну барвистих квітів» (захід) 
( 24.06- ЗОШ № 18). 
 

У ході зустрічей діти подорожували по 
казкам та мультфільмам у компанії улюблених 
героїв, відвідували виставку композицій з 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/news/khaj_shhastju_ditini_ne_bude_kincja/2014-07-18-25%20http:/dobr-bib-fil1.ucoz.ua/news/chudo_poruch_os_vono_knizhkoju_mi_klichemo_jogo/2014-07-17-23


9 
 

різноманітних квітів та заходили у гості до лісових мешканців.  
Все це було можливо за допомогою презентацій, які вражають своїми барвами, 

насиченістю матеріалом та неймовірними ефектами.  
В рамках кожного заходу бібліотекарі проводили вікторини та конкурси. Діти активно, 

захоплено та з азартом приймали участь в усьому, що їм пропонували. Вони впоралися з 
кожною з поставлених задач, за що отримали винагороду — солодкі призи, а переможці – 
дитячі журнали. 

Шкільний табір майже не відрізняється від 
звичайного літнього табору. В шкільному також є 
декілька загонів, тому запропоновані заходи 
проводилися не один раз, а для кожного загону 
окремо. Завдяки грамотно підготовленому 
сценарію, яскравим і цікавим презентаціям та 
веселій вдачі бібліотекарів, діти залишилися в 
захопленні. Вони чекали з нетерпінням кожної 
наступної зустрічі. Запам'ятовували деталі заходу, 
аби потім виграти у конкурсі. Насолоджувалися 
кожною миттю, проведеною в бібліотеці. Загалом, 
провели час не даремно. 

На останок хочеться сказати: школа і бібліотека — це дві грані одного цілого. У них 
одна мета — виховання підростаючого покоління. Бібліотекарі сподіваються, що співпраця 
буде лише кріпшати та приносити свої плоди.  
http://bilozer-biblio.ucoz.ua/news/litni_zabavi_v_biblioteci/2014-07-23-7 
 

Бібліотека-філія № 3 
Під час літніх канікул вихованцям шкільних таборів селища Новодонецьке нудьгувати 

теж не довелось. На допомогу вихователям таборів прийшла бібліотека, яка підготувала 
школярам цікаві і водночас пізнавальні заходи. 

З першого червня на абонементі 
розпочався читально-літературний конкурс 
«На кращого юного читача бібліотеки», де 
протягом трьох місяців юні читачі вибирали 
кращу прочитану та найпопулярнішу книгу 
бібліотеки за 2014 рік. 

 

 

Третього червня в читальному залі 
бібліотеки пройшла казкова вікторина «День 
друзів» та огляд дитячої літератури під назвою 
«Для тих, хто не любить читати». Такою назвою 
огляду бібліотекарі намагалися зацікавити 
маленьких читачів творами дитячих письменників, 
таких як: В. Нестайко, Ю. Бедзик , В. 
Голобородько, М. Носов, П. Єршов та ін. 
Актуальність теми: дружба взаємозбагачує дітей, 

розширює дитячі інтереси, у них виникає бажання допомогти один одному, разом пережити 
радість і засмучення. Дуже зацікавила дітлахів книга Дж. Крюса «Проданий сміх», з якої 
бібліотекар Крицька І.О. розповіла цікаві уривки, тим самим спонукала зацікавленість 
книгою.  

http://bilozer-biblio.ucoz.ua/news/litni_zabavi_v_biblioteci/2014-07-23-7
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Четвертого червня в теплій, веселій обстановці та ігровій формі в читальному залі 
проходила вікторина «Эти забавные животные», метою якої було: сформувати у наших 
маленьких читачів розуміння важливості турботи про природу, про братів наших менших. 
Діти разом з бібліотекарем та вихователями шкільного табору Згурською Л.М. та 
Артамоновою Л.М. пригадали авторів, в творах яких описувалось життя та поведінка наших 
улюбленців. Розповідь бібліотекарів супроводжувала слайд-презентація. Діти весело і активно 
відповідали на питання вікторини і довели присутнім вчителям і бібліотекарям, що вони іноді 
читають книжки. 

11 червня на захід «Чарівний світ казок» 
завітали вихованці шкільного табору ЗОШ № 16 
та їх викладач-вихователь Артамонова Л.М. Захід 
було присвячено дитячим книжкам та їх авторам. 
Розповідь бібліотекарів супроводжувала 
презентація книг, які є в фонді бібліотеки. Дітлахів 
зацікавили книги і, на прохання вихователя 
Артамонової Л.М., в читальному залі була 
проведена година читання, на якій діти вкотре 

довели, що вони полюбляють читати.  

18 червня на подвір`я бібліотеки завітали 
вихованці шкільного табору ЗОШ № 16 з 
вихователями. На подвір’ї бібліотекарі провели 
конкурс малювання «Сонце на сторінках» 
серед дітлахів - на кращий малюнок улюбленого 
літературного або казкового героя.  

 
 
 
23 червня в читальному залі пройшов 

літературний диліжанс «Творчі джерела 
Донеччини», на якому бібліотекарі познайомили 
маленьких читачів з творчим надбанням рідного 
краю – Донеччини. Мета бібліотекарів була - 
розказати й показати на паперових носіях, що 
Донеччина багата не тільки корисними 
копалинами, а й цікавими людьми, які живуть 
поряд з нами - це: видатні спортсмени, 
письменники, науковці, журналісти, художники, 

співаки… Знайомство з видатними земляками збагатили скарбничку знань дітей з 
краєзнавства. 

25 червня в читальному залі для дітей та підлітків була проведена година державності 
«Конституція: етапи розвитку», де в доступній для маленьких читачів формі бібліотекарі 
намагались розповісти про головний документ країни, а також сприяли формуванню у них 
почуття гордості за свою батьківщину, відповідальності за її подальшу долю, а також гордості 
і патріотизму. 

1 липня було проведено літній читальний зал для дітей та юнацтва «В бібліотеці з 
любов'ю». Літні читання активізують у дітлахів інтерес до книги, долучають до культури 
читання, розвивають дитячу фантазію і творчі здібності. Крім того, літні читання в якійсь мірі 
вирішують проблеми зайнятості дітей та підлітків у дні канікул.  
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4 липня в бібліотеці було проведено День 
шахів приурочений до Всесвітнього Дня шахів (20 липня). 
Метою книжкової виставки до цього Дня було 
представити в повному обсязі літературу про 
історію шахів, спортивних досягненнях відомих 
шахістів. В читальному залі проводився конкурс на 
найкращу гру серед хлопців із сусідніх будинків. 
Захід, проведений в бібліотеці, викликав у юних 
користувачів інтерес до літератури і гри в шахи. 

8 липня на абонементі експонувалася 
книжкова виставка «Літературний герой» для 

дітей, бібліотекар біля виставки провела огляд літератури. На вулиці відбувся конкурс дитячих 
малюнків на асфальті, де діти малювали своїх улюблених літературних героїв. 

22 липня в бібліотеці пройшов День шарад, 
загадок та кросвордів. Читачі бібліотеки відгадували 
загадки та займалися технічним моделюванням з 
картону. З глибини часів загадки донесли до нас 
мудрість слов'янських народів. Актуальні вони і 
сьогодні. Діти з сусідніх домівок завжди активно 
беруть участь в таких ігрових зустрічах. Для 
кожного з них, загадка та робота з папером - 
своєрідне випробування на кмітливість. Уважний, 
небайдужий читач завжди на вірному шляху до 
розгадки.  

7липня в читальному залі для всіх категорій 
користувачів пройшла книжкова виставка 
«Шоколадна симфонія», підготована до 
Всесвітнього дня шоколаду. Мало хто знає, що 11 липня 
- Всесвітній день шоколаду! Вперше цей день став 
відзначатися у Франції в 1995 році. Шоколад - один 
з найбільш корисних продуктів серед смачних і 
найсмачніший серед корисних! Кожен відвідувач 
бібліотеки був обдарований не лише шоколадним 
подарунком, але й інформаційним калейдоскопом 
«Шоколадна симфонія» про цікаві і несподівані 
факти про шоколад. 

З 4 серпня в бібліотеці діяла книжкова 
виставка-літературний герой «Гаррі Поттер у 
світі чаклунів», яка була розрахована на широке 
коло користувачів. Завдяки бурхливій фантазії і 
винахідливості авторки книги Дж. К. Ролінг, книги 
про Гаррі Поттера заслуговують називатися 
класикою. Вони зруйнували межу між дитячим і 
дорослим читанням. В книгах, як і в казках 
утверджується перемога добра над злом, тому вони 

сприяють моральному вихованню дитини. Користувачам сподобалась запропонована 
виставка: діти з великим бажанням брали книги та годинами читали в читальному залі.  
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Протягом літа в бібліотеці проходилися екскурсії для вихованців 
дитячого садка «Ромашка», «Радість». Бібліотекарі намагалися 
прищепити любов дитини до читання через гру. Відомо, що провідна 
діяльність дошкільника - гра, тому всі екскурсії складалися з казок, ігор та 
творчих завдань. Бібліотекарі намагалися скласти таку ситуацію в 
бібліотеці, щоб малюки поступово звикли до бібліотеки і чекали нових, 
цікавих книг та журналів. 

 
Бібліотека-філія № 4 

Влітку особливо популярні екскурсії. Під час літніх канікул бібліотечний заклад 
відвідують діти, які перебувають у пришкільних оздоровчих таборах. Гостями бібліотеки 
стали відвідувачі пришкільного табору ЗОШ № 8 «Сонечко». Бібліотекар дитячого 
абонементу Гук Л.П. ознайомила дітей з правилами користування бібліотекою та її послугами. 

  
  

Бібліотекарі завітали в гості на зелений майданчик до оздоровчого пришкільного 
табору «Орлятко» (ЗОШ № 10). Гра-подорож «Веселимось, граємо, літечко вітаємо!» 
відбулася на свіжому повітрі. Бібліотекар Гук Л.П. зацікавила дітей розповіддю про літні 
місяці та народні прикмети, оглядом літератури «Канікули з книгою. Рекомендуємо 
прочитати». Із задоволенням діти приймали участь у конкурсах загадок, іграх «Їстівне – 
неїстівне», «Що взяли із собою в табір?», «Книга вчить», «Улюблені герої». 

http://biblio-bel.at.ua/news/ekskursiji_do_biblioteki/2014-06-16-112 
 
Бібліотека завжди дає маленьким читачам те, чого вони найбільше потребують: 

сердечну увагу, тепле спілкування та цікаву книжку, яка може стати найулюбленішою в житті. 

  
 
http://biblio-bel.at.ua/news/bibliokanikuli/2014-06-26-115 
 
Міжнародний день захисту дітей - прекрасне свято радості, надії. Саме в дітях дорослі 

хочуть бачити здійснення мрій і сподівань, прагнуть, щоб діти росли здоровими та 
радісними, прославляли свої родини і батьківщину. Добрі традиції допомагають бібліотеці 

http://biblio-bel.at.ua/news/ekskursiji_do_biblioteki/2014-06-16-112
http://biblio-bel.at.ua/news/bibliokanikuli/2014-06-26-115


13 
 

розкривати серця маленьких читачів. У цьому році бібліотекарі влаштували для учнів 2 класу 
(кл. керівник Науменко І.В.) літературно-музичне свято «Дивовижний світ дитинства». 
Щирі, веселі дитячі посмішки навіть розігнали невеликі хмаринки на небі! Велика кількість 
конкурсів, вікторин, рухливих ігор, хороводів, загадок нагадали про літо – найочікуванішу 
пору року! Дитячі пісні та вірші залишили кожному дорослому промінчик сонця у душі. 
Конкурс малюнка «Мир – дітям світу» показав таланти майбутніх художників, а 
різнокольорові кульки полетіли у небо з посланням «Мир назавжди!» від усіх дітей! 

 
http://biblio-bel.at.ua/news/podorozh_do_knigogradu/2014-06-26-113 
http://biblio-bel.at.ua/news/ekskursiji_do_biblioteki/2014-06-16-112 

 
Напередодні Дня Конституції України в бібліотеці 
пройшла виховна година «Знай свої права та 
обов’язки» з дітьми 1-4 та 5-6 класів пришкільного 
оздоровчого табору ЗОШ № 8 «Сонечко» (керівники 
Денисова Н.С. та Богун Г.Є.) 

Бібліотекар Гук Л.П. розповіла присутнім про 
історію створення Конституції України 1996 року. 
Але найбільше було акцентовану увагу на Конвенцію 
ООН про права дитини, яка була створена 
Генеральною Асамблеєю 20 листопада 1989 року і 
набула чинності на Україні 27 вересня 1991 року. 

Діти дізналися про свої права, починаючи з народження і закінчуючи повноліттям. 
Найбільше їх зацікавили такі аспекти Декларації,як захист дітей від викрадання, продажу та 
насильства. Діти енергійно обговорювали не тільки свої права, але і розповідали про свої 
обов’язки.  

http://biblio-bel.at.ua/news/bibliokanikuli/2014-06-26-115 

Бібліотекарі завітали до дитячого садочка 
«Дзвіночок» з пізнавальною інформиною «У 
сонечка на гостинах». «Для чого потрібне 
сонечко, яке воно?» - на ці та інші запитання 
малюки отримали відповіді. А ще вони взяли участь 
у художньому конкурсі «Миру - мир!», зробили 
персональну виставку малюнків. Діти залюбки 
читали вірші про сонечко, відгадували загадки, 
робили зарядку на свіжому повітрі, уважно слухали 
віршовану історію дитячого письменника В. Бичка 

http://biblio-bel.at.ua/news/podorozh_do_knigogradu/2014-06-26-113
http://biblio-bel.at.ua/news/ekskursiji_do_biblioteki/2014-06-16-112
http://biblio-bel.at.ua/news/bibliokanikuli/2014-06-26-115
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«Сонечко і хмаринка». З кожним заходом, проведеним бібліотекарями, діти здобувають не 
тільки нові знання, розширюють світогляд, а і отримують частинку любові й тепла. 

Бібліотекарі також організували роботу 
читального залу на свіжому повітрі в дитячому 
садочку «Малюк». Увагу малечі привернули яскраві 
обкладинки книг та журналів, що були представлені 
на столиках. Малята із задоволенням прослухали 
українську народну казку «Мудра дівчина», 
розказали бібліотекарям свої улюблені вірші, 
переглянули книги та журнали. 

 

 

Бібліотека-філія № 5 

Протягом останніх років червень в Дитячій 
бібліотеці-філії № 5 – місяць екскурсій та 
традиційних відвідувань. Цей рік також не був 
винятком. На початку червня до бібліотеки завітали 
вихованці шкільного табору НВК № 4.  

На дітлахів тут чекали чудові розповіді про 
книжковий світ бібліотеки – сучасної бібліотеки. В 
уяві кожного відвідувача бібліотечний світ 
асоціюється з купою книг та журналів, а коли вони 
відвідують її – то дуже дивуються тому, що тут є 
можливість спілкування в Інтернет (і що саме 
головне - безкоштовно), з однолітками та старшими 

наставниками.  
Для маленьких відвідувачів, які опинилися у нас уперше, все було цікаво. Вони хотіли 

перегортати сторінки нових книг, на виставці рученята тягнулися до всіх експонатів і 
бібліотекарі дуже хвилювалися, щоб нічого не зламалося. Але все пройшло добре. Активно 
приймали участь у вікторинах та іграх, добре відповідали на всі запитання бібліотекарів. А 
потім всі дружно дивилися мультфільми.  

Так протягом червня місяця бібліотеку відвідало більше 200 вихованців літніх шкільних 
таборів.  

Напередодні міжнародного свята усієї 
дітвори, бібліотекарі запросили у гості учнів 
перших класів НВК № 4. Для них було 
організовано свято «Щоб діти в радості були – 
і у містах, і у селі». Основна думка заходу – 
виховання у дітей моральних навичок - 
спілкування в колективі, уміння дружити та 
берегти дружбу, поважати одне одного. 

На початку заходу бібліотекарі 
познайомили учнів з бібліотекою. В ході 
спілкування було виявлено, чи знають діти саме 
поняття дружба. Потім прийняли участь в 

пізнавальній грі «Знайди кінець половиці», відгадали вікторину «Хто з ким дружить». Діти 
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подивилися смішні ролики про дружбу людини і тварини, а на прощання - мультфільм «Про 
кота Леопольда». Коли ми запитали учнів, який би лейтмотив прозвучав на сьогоднішньому 
нашому святі, вони відповіли - «Один за всіх, і всі за одного». 

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/shhob_diti_v_radosti_buli_i_u_mistakh_i_u_seli/1-1-0-107 
 

Зовсім несподівано до бібліотеки завітали 
вихованці дитячого табору. Бібліотекарі 
запропонували їм огляд-екскурсію «Чим живе 
сучасна бібліотека». Бібліотекарі розповіли про 
бібліотечну справу, про свої здобутки та 
досягнення.  
  Саме з метою допомогти дітям 
спілкуватись, розкривати свої можливості та 
приховані таланти, відпочивати та розвиватись, 
бібліотечними працівниками проводилася робота 
за програмою літніх читань «Літо. Сонце. Сто 
фантазій». Бібліотека пропонувала цікаві екскурсії, 

літературні ігри і вікторини. В бібліотеці все літо можна брати книги, малювати, гратися і ще 
багато чого. 

До послуг користувачів протягом літніх канікул були книжкові новинки, цікаві 
виставки, дитячі періодичні видання, цикл дозвіллєвих масових заходів, можливість погратися 
та поспілкуватися з однолітками в мережі Інтернет. А ще бібліотека оголосила з 1 червня 
початок конкурсу на найкращого читача літа, за умови прочитання кожним з учасників не 
менше 20 книжок, які не входять до шкільної програми. Конкурс продовжувався до 31 серпня, 
а переможця за підсумками конкурсу у вересні очікуватиме приз і звання "Найкращий читач 
літа". 

Сьогодні, в час позитивних змін, відбувається еволюція соціальної ролі бібліотек. 
Бібліотечно-інформаційні установи, як складова частина соціокультурного простору, 
підкоряються об'єктивним законам суспільного розвитку. Комунікативні зв'язки «бібліотека-
суспільство» мають перспективу в розвитку саме у вигляді системи соціального партнерства, 
причому по ряду об'єктивних причин бібліотека часто стає рушійною силою розвитку 
партнерських відносин. Перед публічними бібліотеками стоїть завдання трансформації 
напрямків діяльності відповідно до найбільш актуальних проблем місцевої громади. 
Вирішення цього завдання сприяє подоланню суспільством стереотипу бачення бібліотек 
тільки як дозвіллєвих закладів і усвідомлення громадськістю їхніх можливостей як ресурсів 
розвитку громадянського суспільства.  

Бібліотеки Добропільської міської ЦБС успішно позиціонують себе в суспільстві, 
зміцнюючи свої зв'язки в галузі співробітництва з різними організаціями, установами міста та 
органами влади. 

 

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/shhob_diti_v_radosti_buli_i_u_mistakh_i_u_seli/1-1-0-107
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Бібліотека-філія № 1 активно та плідно 
співпрацює з територіальним Центром 
соціального захисту людей похилого віку м. 
Добропілля. Другий рік поспіль на базі бібліотеки-
філії № 1 працює Університет Третього віку. 
Заняття в Університеті проходять цікаво і 
змістовно. Здобуваючи освіту і нові навички, люди 
похилого віку паралельно можуть спілкуватися між 
собою, ділитися досвідом, емоціями і 
переживаннями, з користю проводити дозвілля. В 
бібліотеці діють: факультет з викладання 
комп'ютерної технології та краєзнавчий факультет, 

що популяризує історію і культуру рідного краю. 10 січня 2014 року в бібліотеці - філії №1 
відбулося розширене засідання краєзнавчого факультету Університету Третього віку у формі 
різдвяних зустрічей «Світло різдвяної зірки» в честь свята, яке відзначають мільйони 
православних християн – свято Різдво Христове.  

Бібліотекар Сафонова Г.В. привітала всіх присутніх з зимовими святами і розповіла 
історію, яка сталася більше двох тисяч років тому. Це історія про те, як на землі народився син 
божий Ісус Христос. Також згадали про символ народження Ісуса Христа, про дивовижне 
небесне явище - Віфлеємську Зірку, що привела трьох мудреців до маленького Ісуса Христа. 

Про християнське розуміння «чистого серця» 
театралізовано розповіли присутнім актори 
зразкового театру народної пісні «Берегиня», 
(керівник Хоружий Л.Є). «Блаженні чисті серцем, бо 
вони будуть бачити Бога» – таку, здавалося б, просту 
істину організатори різдвяної вистави спробували 
донести через знайому усім казку Ганса Крістіана 
Андерсена «Дівчинка із сірниками», яка не зовсім 
розуміла, яким має бути чисте серце. Дуже 
зворушлива і сповнена душевної наснаги була 
отримана відповідь, що найціннішим у Божих очах є 
серце людини. Щире, чисте серце, яке не знає 

обману, йому не притаманна заздрість, у ньому немає підступності, воно готове віддати 
останнє. 

Разом з працівниками Територіального центру соціального обслуговування 
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Управління праці та соціального захисту 
населення Добропільської міської ради, бібліотекарі роблять життя пенсіонерів цікавим, 
насиченим і змістовним. 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/svitlo_rizdvjanoji_zirki/2-1-0-22 

 
1 жовтня в бібліотеці-філії № 1 пройшов 
святковий захід "Нам літа - не біда, коли душа 
молода!", присвячений Міжнародному Дню літньої 
людини. Прийшло багато гостей, для яких люб’язно 
погодився подарувати гарний настрій хор «Калина». 
Члени хору "Калина" із задоволенням співали свої 
пісні, розповідали веселі гуморески. Були навіть 
танці! Багато теплих слів, святкових віршів звучали 
для дорогих гостей від ведучих закладу Сафонової 
Г.В. та Бруцької І.В. Сказати найтепліші, найщиріші 
слова прийшли співробітники територіального 
центру, з яким співпрацює бібліотека. 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/news/nam_lita_ne_bida_koli_dusha_moloda/2014-10-02-26 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/svitlo_rizdvjanoji_zirki/2-1-0-22
http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/news/nam_lita_ne_bida_koli_dusha_moloda/2014-10-02-26


17 
 

Керуючись бажанням якомога краще та різноманітніше обслуговувати своїх 
користувачів, бібліотека-філія № 2 тісно співпрацює з Білозерським ЦДЮТ, школами 
та дитячими садками міста. 

За поточний рік бібліотека і ЦДЮТ провели багато спільних заходів: 
- Інтелектуальний марафон «Пам’ятники літературним героям»; 
- Свято «Бібліотека – мудра країна знань»; 
- Пізнавально-ігрова година «Загадки чарівної Осені»; 
- Інформ-хвилина «Україна – територія гідності і свободи»; 
- Екологічна гра «В гости к пернатым друзям»; 
- Гра «Щасливий випадок» - «Зимонька-зима»; 
- Шевченківський день – «Маленьким про Великого Тараса»; 
- Голосні читання вірша С. Пилипенка «Діткам маленьким про Тараса Шевченка»; 
- Мультимедійна подорож «Подорож по Шевченківських місцях»; 
- Відкриття нового творчого навчального року «Радужное настроение». 

У вересні 2014 року відбулося відкриття нового творчого навчального року в ЦДЮТ 
міста - «Радужное настроение». Завідуюча бібліотекою-філією № 2 звітувала присутнім про 
спільну роботу гуртківців та бібліотеки за минулий навчальний рік, познайомила з планами 
на майбутнє, а потім презентувала фото-звіт «Для милого друга не ищем досуга».  

Співпраця бібліотеки-філії № 2 не обмежилась лише ЦДЮТ. Спільна робота 
проводилась зі школами та дитячими садками міста: 
- Екскурсії до бібліотеки; 
- Робота в клубах; 
- Робота за курсами розвитку кола інтересів дитини. 

Бібліотека-філія № 3 активно співпрацює зі школами (ЗОШ № 16, № 17). 
Важливість цього напрямку важко переоцінити. Бібліотека - це фундамент культури. На цій 
основі ґрунтується культура, як суспільства в цілому, так і кожної людини. Робота бібліотеки 
тісно пов'язана з діяльністю школи. Діти і підлітки розглядають бібліотеку як джерело 
отримання знань, необхідних для здобуття освіти і освоєння професії, як місце спілкування з 
однолітками, як можливість отримання від доброзичливого бібліотекаря порад щодо 
вирішення життєвих проблем. Протягом року робота бібліотеки йде на допомогу навчально - 
виховному процесу - це надання літератури в допомогу вивченню шкільної програми.  

Для дітей та вчителів були організовані виставки-перегляди, тематичні добірки, 
виставки галузевої та довідкової літератури. На допомогу шкільній програмі оформлялися 
книжкові виставки: «Мій особистий Букер», «Нове покоління обирає книгу…», 
«Шевченківські автопортрети», «Подорож маленького читача», «No problem! Молодіжні 
проблеми в контексті сучасності», «Послухай сам, поміркуємо разом, обереш сам!» У роботі з 
виставками використовувалися різноманітні форми: огляди, бесіди, свята знань, літературно 
пізнавальні ігри тощо.  

Спільно з вчителями початкових класів, вчителями літератури бібліотекарі 
організовували заходи за творчістю письменників, в рамках циклу персональних виставок 
«Джерело творчості». Це дозволило дітям та юнацтву в ігровій формі познайомитися з 
творчістю письменника, його творами, дізнатися багато цікавого і отримати приз за свої 
знання. 
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Бібліотека-філія № 4 в 2014 році плідно співпрацювала з музичною школою № 
2, ПТУ № 83, БДІ, Палацом Культури ім. Т. Г. Шевченка, громадською організацією 
«Джерело», СЮТ, ЗОШ № 8, 9, 10, дитячим садком «Дзвіночок». 

Завдяки соціальному партнерству та 
плідній спільній праці протягом 2014 року 
пройшло багато цікавих, необхідних та важливих 
для громадян заходів. 

На честь 200-річчя з дня народження Т. Г. 
Шевченка у Палаці Культури міста Білицьке 
пройшов фестиваль «Земля, яку сходив 
Тарас». Організаторами фестивалю були 
працівники Палацу Культури ім. Т.Г. Шевченка, 
вчителі шкіл міста та бібліотекарі бібліотеки-
філії № 4. Бібліотека представила книжкову 

виставку-перегляд «Тарас Шевченко - великий національний пророк».  

Бібліотека-філія № 4 також плідно співпрацювала в 2014 році з інклюзивним класом 
ЗОШ № 10 (класний керівник Гапон В.Д.). Цікаво та змістовно проводились дитячі ранки, 
конкурси, свята, вікторини, ігри. В Білицькому професійному училищі спільно з бібліотекою 
було проведено літературний лабіринт «Сторінками творчості М. М. Коцюбинського». 

Робота дитячої бібліотеки-філії № 5 в тісному контакті з творчим колективом 
музичної школи № 1 м. Добропілля, з її вихователями та вихованцями, дають вагомі 
результати. Бібліотечні заходи, які проводять бібліотекарі філії разом з музичною школою 
стають більш видовищними та різноманітними. Юні музаканти, співаки та танцюристи – 
активні учасники Тижня дитячої та юнацької книги, програми літніх читань. 

Співпраця з центром дитячої та юнацької творчості (ЦДЮТ м. Добропілля) 
взагалі приносить задоволення та наснагу. Бібліотекарі допомагають працівникам центру в 
проведенні заходів, створенні сценаріїв, виступають в ролі журі, шукають для них цікаві 
матеріали та факти. Працівники центру, особливо керівники та юні кореспонденти медіа-
студії «Рожевий слон» - часті гості в бібліотеці-філії № 5. Саме вони – юні кореспонденти - 
постійно висвітлюють роботу бібліотеки, пишуть статті та беруть у працівників бібліотеки 
інтерв’ю. Виставки бібліотеки часто організовуються за допомогою творчих робіт вихованців 
центру. 

Дуже хороші стосунки поєднуть бібліотекарів дитячої бібліотеки-філії № 5, вчителів 
початкових класів та завідуючу шкільною бібліотекою Добропільської школи-інтернату. 
Практично кожен місяць в рамках програми просування читання «До книги і читання – через 
дозвілля та спілкування» проходять заходи за творчістю письменників та поетів. Діти залюбки 
приймають участь в конкурсах, іграх, вікторинах. 

Люблять приходити до бібліотеки-філії № 5 та з цікавістю чекають на зустріч з 
працівниками бібліотеки вихованці НВК «Вербиченька», створеного при ЗОШ № 7, на чолі 
з Лейбою В.П. На 2014-2015 навчальні роки була розроблена програма позакласних часів в 
підтримку читання. Це і уроки-дослідження, уроки-казки, уроки-виховання, народознавства, 
українознавства. Завідуюча філією № 5 – частий гість на батьківських зборах в початкових 
класах. Співпраця з різними організаціями та закладами підтверджує необхідність бібліотеки в 
місті, зростає її престиж в громадському житті. 

 
Центральна міська бібліотека активно співпрацює з різними громадськими 

організаціями, навчальними закладами, органами влади. Завдяки багатоаспектному характеру 
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соціального партнерства та плідній спільній праці протягом 2014 року в ЦМБ пройшла низка 
заходів. 

У лютому 2014 р. Центральна міська 
бібліотека була місцем для проведення циклу 
тренінгів "Школи місцевої активності". 
Організаторами тренінгів були ГО 
«Добропільський центр молоді «ДОБРО» в 
партнерстві з Добропільською міською 
централізованою бібліотечною системою за 
підтримки Добропільської міської ради. 

«Школа місцевої активності» – це центр 
неформальної освіти та підготовки кадрів для 

громадської діяльності. У тренінгах взяли участь жителі великого Добропілля, які мають ідеї 
щодо покращання життя у своїх громадах: у дворах, на вулицях, у мікрорайонах, містах. Теми 
тренінгів були підібрані таким чином, щоб розвинути творчі і нестандартні підходи до 
розв’язання проблем, а також вміти застосовувати набуті навички у практичній діяльності. 

По завершенню тренінгів всі учасники школи отримали сертифікати про те, що вони 
здобули необхідні знання з основ організаційного розвитку, ефективної комунікації, 
соціальної активності, побудови команди та лідерства, пошуку ресурсів, проектного 
менеджменту, журналістики і нових медіа. 

В 2014 році у співпраці зі школами та позашкільними організаціями міста ЦМБ було 
проведено безліч цікавих та необхідних заходів. В партнерстві з ЗОШ № 7 протягом року 
пройшли такі заходи: урок цікавих повідомлень «Маленькі винахідники – наше 
майбутнє», літературно-виховна година «…Є на світі чарівна мова!», Шевченківські 
читання «Ми Шевченка славить будемо і ніколи не забудемо», година пам’яті «День 
Перемоги – день святий для всіх», урок патріотизму «Єдність України, повага до її 
символів, любов до рідного краю», екскурсію до бібліотеки «Кожній дитині шлях 
відкритий в бібліотеку». Також пройшов цілий цикл заходів для вихованців літнього 
шкільного табору «Літо в бібліотеці». 

Цього року спільно з вечірньою школою м. Добропілля була здійснена віртуальна 
подорож «Пещеры в меловых выступах» до 390-річчя Святогірського чоловічого 
монастиря. До 200-річчя від дня народження видатного письменника, мислителя, художника 
Тараса Григоровича Шевченка була проведена година елегій «Мої голубки молодії…».  
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Бібліотека сьогодні - це сучасний багатофункціональний інформаційний інтелект-
центр, це місце не тільки отримання інформації, а й центр спілкування, де бібліотекарі 
створюють умови, сприятливі для змістовного проведення вільного часу.  

У бібліотеках Добропільської міської ЦБС працюють найрізноманітніші клуби за 
інтересами, які охоплюють всі вікові категорії читачів. Основні завдання роботи клубів - 
всебічний розвиток особистості, формування інформаційної культури.  

Бібліотека-філія № 1 

Клуб «Золота осінь» 

Разом з працівниками Територіального 
центру соціального обслуговування пенсіонерів та 
одиноких непрацездатних громадян Управління 
праці та соціального захисту населення 
Добропільської міської ради бібліотекарі філії № 1 
роблять життя пенсіонерів цікавим, насиченим і 
змістовним протягом всього року. 

Так, 17 липня 2014 року в бібліотеці-філії № 
1 відбулася зустріч людей літнього віку, які є 
членами бібліотечного клубу «Золота осінь». «Світ 
сьогодні» - таку назву мав захід, який був 
покликаний освітити ряд цікавих повідомлень. 

Головними джерелами інформації, які були використані для організації заходу завідуючою 
бібліотекою Сафоновою Г.В., стали газети «Сегодня», «Новий шлях», «ДнЛ», «Донбасс. 
Неделя», які отримує бібліотека.  

На зустрічі жваво обговорювалися актуальніші питання сьогодення, була почута кожна 
думка. Зійшлися на тому, що всіх поєднує одне бажання – щонайшвидше покращення 
ситуації на території України.  

Члени клубу «Золота осінь» мали змогу ознайомитися з виставкою - аптекою «Запах 
зілля з бабусиних долонь». Присутнім було дуже цікаво дізнатися про такі цілющі трави, як 
ромашка, меліса, череда, звіробій та ін. Бажаючі мали можливість поставити питання про 
трави або рослини, які цікавили їх, та одразу отримати відповідь завдяки Інтернет або за 
допомогою добірки книг про цілющі трави та рослини. Присутні охоче ділилися своїми 
рецептами заварювання чаїв, настоїв та відварів, давали поради один одному, та домовлялися 
прийти в гості, сподіваючись на чашку смачнючого чаю. Наприкінці всі присутні бажали 
один одному міцного здоров’я та мирного піднебесся над головою. 
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Бібліотека-філія № 2 

Клуб «Книголюб» 

 В 2014 році продовжилась робота клубу «Книголюб». На засіданнях члени клубу 
весело та з користю проводили час, тому що кожне засідання було присвячене якійсь певній 
темі. На зустрічах підіймалися такі теми: 

- Година інформації та презентація «Из истории изобретений»; 
- Гра-конкурс «Мова – духовне багатство народу»; 
- Гра «Столиці Європи»; 
- Гра Зоряна година “Вуса, лапи, хвіст”. 

З усіх засідань найбільшу активність члени клубу 
проявили під час гри «Зоряна година» «Вуса, лапи, 
хвіст». Діти із захопленням відповідали на каверзні 
питання ведучої, які стосувалися тварин в літературі, або 
творів про тварин. Учасники гри наперебій вигукували 
правильні відповіді, іноді нехтуючи правилами гри. 
Однак галас та азарт ще більше підбурювали дітей 
першими відповісти та отримати заповітну фішку за 
відповідь. В кінці гри підбили підсумки і визначили 
переможців, які отримали корисні призи. До заходу 
також біла оформилена книжкова виставка 

«Животные — герои книг», біля якої згодом пройшов огляд літератури, присвячений 
братам нашим меншим. 

Клуб «Ерудит» 

В жовтні в бібліотеці-філії № 2 розпочав роботу новий клуб «Ерудит». Раз на 
місяць, протягом навчального року, 8 команд по 10 учасників, учні молодшого та середнього 
шкільного віку шкіл міста Білозерське, будуть змагатися в інтелектуальних іграх та битвах 
ерудитів. 6 жовтня пройшла перша зустріч в клубі - гра «Осінній калейдоскоп». Метою гри 
було розширити знання дітей про чарівну пору року - осінь. Учні швидко відповідали на 
задані питання, працювали активно в групах. При проведенні заходу були використані 
комп’ютери (показували презентації, конкурсне завдання-аудіопитання), і це дуже 
сподобалося присутнім. Тренери команд сказали, що завдяки комп’ютерам діти краще 
сприймають інформацію. 
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20 листопада відбулося чергове засідання 
клубу «Ерудит». Зустріч пройшла в читальній залі 
бібліотеки-філії № 2. Тема: гра-вікторина 
«Дивовижний світ природи», гравці: учні 3-4 кл. шкіл 
міста. В ході гри ведучі (Афонічева А.Л. - 
культорганізатор Білозерського ЦДЮТ та Демчук 
Л.М. - зав. бібліотекою) познайомили дітей з 
різновидами природи, показали красоту 
навколишнього світу. Діти активно грали в 
конкурсних завданнях, швидко відповідали на 
питання. Деякі учні мали невеликі труднощі в 

розгадуванні ребусів і тренери команд сказали, що будуть працювати над цим. При 
проведенні заходу використали яскраві, цікаві презентації про дивовижний світ природи: 
«Живёт повсюду красота», «Все нужны», «Не дразните собак». 

Бібліотека-філія № 3 

Клуб «Срібляста нитка» 

Засідання клубу «Срібляста нитка» 
проводяться 1 раз у два місяці. Місце проведення 
визначається спонтанно, тому що в зимовий період в 
бібліотеці-філії № 3 виникають проблеми з 
опалюванням. Щомісяця в клубі проходять зустрічі з 
фахівцями, цікавими і творчими людьми селища 
Новодонецьке, організовуються тематичні засідання. В 
даний час склад клубу нараховує 16 осіб, але клуб 
завжди відкритий для нових учасників. Клуб є однією з 
найбільш ефективних форм масової роботи 
бібліотеки, яка поєднує в собі індивідуальний підхід до 

кожного читача з колективними формами спілкування. Основні напрямки діяльності: 
виявлення і розвиток інтересів, творчих здібностей пенсіонерів, організація їх дозвілля. 
Бібліотекарі організовують зустрічі з цікавими людьми, презентації виставок, бесіди, свята. На 
засіданнях клубу використовуються різні форми масової роботи: вечора-зустрічі, тематичні 
вечори, екскурсії, організовуються чаювання до святкових та ювілейних дат. Клуб «Срібляста 
нитка» при бібліотеці філії № 3 живе активним, насиченим цікавими заходами життям. 
Невичерпна енергія, любов до життя, прагнення передати молоді все краще, що накопичено 
їх життєвим досвідом - ось що характерно для кожного учасника цього клубу. 

В січні та березні бібліотекарі проводили зустрічі в приміщенні Ради ветеранів, яка 
знаходиться в приміщенні селищного виконкому. В січні бібліотекарі провели бесіду-діалог 
«Про медичну толерантність». В березні пройшла інформаційна година «Повернення 
до джерел», де обговорювалися питання православної тематики. 

23 жовтня в бібліотеці-філії № 3 відбулося чергове засідання клубу на тему «Жінки, 
чоловіки - одвічна загадка природи», яке пройшло в приміщенні Ради ветеранів. Метою 
зустрічі було: розкрити взаємовідносини між жінками та чоловіками. За своєю суттю чоловік і 
жінка - дві абсолютно різні істоти. Часто нерозуміння природи тієї чи іншої статі є причиною 
проблем у відносинах або в сім'ї. Тому так важливо знати психологію чоловіка і жінки. Під 
час засідання клубу розглядались особливості психіки чоловіків і жінок, варіанти побудови 
відносин між статями в сім'ї, трудовому колективі, бізнесі тощо. В кінці зустрічі був 
проведений тематичний літературний огляд. 
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Бібліотека-філія № 4 

Клуб «Калина» 

В бібліотеці-філії № 4 діяв клуб «Калина», напрямком якого є українознавство та 
духовне відродження нації, давні і сучасні вірування, обереги та традиції українського народу. 
Його члени-відвідувачі – учні ЗОШ № 10. На заняттях діти знайомилися з історією, 
родоводом та звичаями народу України. Протягом року бібліотекарі провели такі заходи у 
клубі: «Новорічні свята та обряди в Україні» (обрядовий ранок), «І хліб духмяний на 
столі» (пізнавальна інформина), «Живи поете, в пам’яті людській» (вікторина), 
«Подорож у давню українську хату» (народознавча година), «Життя – буття козаків» 
(гра – вікторина), «Слово до слова зложиться мова» (мовний ранок). 

Так, в рамках клубу в бібліотеці відбулася 
народознавча година «Подорож у давню 
українську хату», на яку були запрошені учні 4 
класу ЗОШ № 10 ( кл. керівник Бєланова І.В.). Діти 
відправились у цікаву подорож до давньої 
української хати. Вони дізналися багато нового про 
оселі, які будували наші предки. З великим 
задоволенням учні взяли участь у грі «Розумні 
долоньки», вікторині «Дай правильну відповідь», 
відгадуванні загадок та головоломок. На пам'ять 
бібліотеці діти залишили свої малюнки за темою 
«Старовинна українська хата». Особливу насолоду та 

чудовий настрій отримали школярі від перегляду мультфільму «Жив - був пес». Такі зустрічі 
прищеплюють дітям не тільки любов до рідного краю, села, батьківської хати, але і почуття 
радості від необхідності своєї праці. 

http://biblio-bel.at.ua/news/ridna_khata_nasha_bereginja/2014-10-21-124 

Бібліотека-філія № 5 

Клуб «Ерудит» 

Один із пріоритетних напрямків роботи 
бібліотеки-філії № 5 – сприяння вихованню 
талановитої дитини. Особлива увага приділялась 
виявленню творчо обдарованих дітей, розвитку їх 
пізнавальних інтересів і здібностей, створенню умов 
для самореалізації. Робота в даному напрямку також 
проводилася в тісному контакті з Центром дитячої 
та юнацької творчості м. Добропілля.  

В роботі з обдарованими дітьми була надана 
перевага нетрадиційним формам роботи - 
інтелектуальним іграм в клубі «Ерудит».  

На початку нового навчального року 
розпочалися незвичні ігри для молодшого та середнього шкільного віку, якими опікується 
бібліотека-філія № 5. Кожного місяця бібліотекарі готують цікаві питання у вигляді відео-
презентацій та виступають у ролі журі на кожній грі. 

Молодша вікова категорія грає в інтелектуальну гру «Магія повітряних кульок», а учні 
середньої вікової категорії – у гру «Шаг вперед». Всі учасники відповідають на питання теми. 
Перемагає команда, яка набирає більшу кількість балів. 

 

http://biblio-bel.at.ua/news/ridna_khata_nasha_bereginja/2014-10-21-124
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Клуб «Моє серденько» 

Клуб «Моє серденько» призначений для батьків та дітей молодшого шкільного віку. 
Мета клубу: прищеплення любові до читання, залучення до світу дитячої класичної 
літератури. Всі заходи клубу входять у програму з підвищення престижу книги та читання 
«Ненудна література». 

Для членів клубу було підготовлено та проведено цілий блок цікавих заходів, які 
знайомили маленьких читачів та їх батьків з книгами чудових дитячих письменників. Це: 
літературна гра-подорож по казкам Ш. Перро; літературна гра по книгах С. В. Михалкова 
«Веселі друзі»; усний журнал, присвячений творчості К. Чуковського, «В гостях у дідуся 
Чукоші», вікторина за творами М. Носова «Винахідливий фантазер», літературна вітальня, 
присвячена життю і творчості В. Ю. Драгунського «Письменник щедрий і радісний». 

Для того, щоб заходи були більш цікавими, членам клубу пропонувалося прочитати 
твори того письменника, якому буде присвячена чергова зустріч. В ході заходів учасники не 
тільки знайомилися з біографією дитячого письменника, але й блискуче впоралися зі всіма 
ігровими завданнями по його книгах. 

Центральна міська бібліотека 

Клуб «Крила надії» 

У 2014 році клуб любителів поезії «Крила надії», який ось уже 12 років активно 
працює при Добропільській Центральній міській бібліотеці, і в цьому непростому році 
продовжив свою роботу, активно пропагуючи поетичне слово, світлі почуття, любов до 
життя в усіх його різнобічних проявах, залучаючи до своїх дружних лав нових поціновувачів 
віршованого слова. 

У першому півріччі члени клубу поетів «Крила надії» на чолі з беззмінним головою І.І. 
Калініною провадили свою діяльність, беручи активну участь у масових заходах, що 
організовувалися в нашому місті.  

Продовжилася плідна співпраця клубу з міськрайонною газетою «Новий шлях», на 
сторінках якої публікувалися вірші А. Денник, Г. Заварзіна, А. Копцова, а також нариси про 
поетів С. Васильєва, С. Каширську, добірка віршів вихідця з Добропільщини М. Рекуна. 

19 квітня у читальному залі Добропільської 
Центральної міської бібліотеки відбулося 
чергове засідання поетичного клубу «Крила 
надії». Самодіяльні поети великого Добропілля 
зібралися разом з нагоди 200-річчя від дня 
народження великого російського письменника 
М. Ю. Лермонтова. Представницькою була 
делегація з м. Білицьке, а також майстрів поезії з 
Добропілля. Всього у засіданні клубу взяло участь 
15 осіб. Завідуюча відділом обслуговування М. М. 
Сіора та бібліотекар О. Г. Супрядкіна підготували 
відео-презентацію про життєвий шлях М. Ю. 

Лермонтова, а також розповіли про творчі висоти цього генія поезії. Гість зустрічі – відома 
поетеса з Донецька, уродженка м. Добропілля, автор кількох поетичних збірок Л. Я. 
Буратинська, поділилася із земляками своїми поетичними творами, розповіла про своє 
становлення і творчі плани, а також дала цінні професійні поради добропільським поетам, 
відзначивши високий рівень їхніх віршів.  
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Члени поетичного клубу зачитали свої нові твори, обмінялися думками з цього 
приводу, а також висловили думку, що спілкування з таким досвідченим майстром 
поетичного слова як Л. Я. Буратинська, дасть новий поштовх у їхній творчості і допоможе 
відточити власну поетичну майстерність.  

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/kluby/kluby/poetichni_akordi_na_charivnikh_strunakh/5-1-0-527 

Читальний зал Добропільської 
Центральної міської бібліотеки 16 листопада 
знову приймав добрих і бажаних гостей – членів 
клубу поетів «Крила надії» на чолі з їхнім головою 
І. І Калініною. Цього разу творча зустріч була 
присвячена 80-річчю нашого земляка, поета, 
гірника, члена Спілки журналістів України В. І. 
Добровольського і носила назву години пам`яті 
«Я не баловень слави…» 

У визначений час до бібліотеки прийшли ті, хто безпосередньо працював з В. І. 
Добровольським, хто був його другом, колегою, іноді і опонентом у творчих суперечках, 
знову завітала поетеса з Донецька, уродженка Добропілля Л. Я. Буратинська, а також на 
зустріч були запрошені члени родини, в тому числі його вдова - В. М. Добровольська. 

 Бібліотекарями була оформлена виставка з використанням газетних підшивок з 
віршами ювіляра, родинних фотоальбомів, збірок, у яких вміщено його поезії.  

 

Колектив бібліотеки підготував програму заходу, в якій цитувалися вірші автора, 
зроблено акцент на його біографії, підготовлено презентацію з використанням фотографій з 
сімейного архіву. З добрими словами на адресу Вадима Івановича виступили І. І. Калініна, 
А.І. Денник, М. Г. Принцевський, А. Д. Копцов, Г. І. Заварзін, В.Г. Соловйов та інші. 

 Побратимам по перу свою нову збірку презентував автор з м. 
Білицьке А. Д. Копцов «Про комплекс Белицкое наше, что есть в 
округе краше?», що присвячена рідному місту і його жителям. 
Бібліотека отримала у подарунок кілька екземплярів видання. А також 
А. Д. Копцов подарував книгу членам клубу. Крім того, книжковий 
фонд бібліотеки поповнився трьома збірками макіївського поета-
гірника В. Толстоуса, які подарувала землякам Л. Я. Буратинська.  

Всі бажаючі виступили зі своїми поетичними творами, які були, 
в тому числі, присвячені В. І. Добровольському. На завершення зустрічі 
увазі присутніх був представлений документальний фільм про 

видатного композитора С.С. Прокоф`єва, знятий за безпосередньої участі В. І. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/kluby/kluby/poetichni_akordi_na_charivnikh_strunakh/5-1-0-527
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Добровольського. Захід сподобався всім його учасникам, і було висловлене сподівання на 
подальші зустрічі найближчим часом. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/kluby/kluby/vin_zhive_doki_mi_pam_jataemo/5-1-0-531 

Востаннє в 2014 році любителі поезії зустрілися напередодні Нового року, аби разом 
відпочити, провести у минуле непростий 2014 рік, обговорити плани на рік наступний, а 
також у дружньому колі повеселитися і пожартувати. Працівники ЦМБ підготували для гостей 
насичену конкурсно-розважальну програму: відео-подорож країнами світу у новорічну ніч, 
конкурс буриме, завдання на кмітливість, почуття гумору, астрологічний прогноз для всіх 
знаків у рік Кози. 

 З особливим подарунком приїхав на зустріч біличанин А.Д. 
Копцов: новою, особливою збіркою «Розповіді Гната Шахткова». 
У ній зібрані шахтарські байки, часом з солоним чоловічим гумором, 
тому автор завбачливо попереджає, що призначені вірші лише для 
дорослої аудиторії. Бібліотека теж отримала у подарунок примірник 
цього видання. 

Ніхто не залишився осторонь свята, адже кожен з гостей 
підготував і зачитав новорічний вірш-привітання, висловив свої 
побажання всім присутнім. Наша землячка, знана поетеса Л. Я. 
Буратинська, подарувала бібліотеці дві збірки поетів Донецької області, 

у яких є і її твори: «Дальний колодец» (2013) та «Восьмое небо» (2014), які поповнять 
краєзнавчі поетичні полички. Корисним і вельми цікавим став поетичний майстер-клас, 
проведений Л. Я. Буратинською для членів об`єднання. 

Робота клубу «Крила надії буде продовжена і в 2015 році, адже планів багато, і всі вони 
очікують на втілення в життя. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/kluby/kluby/novorichni_zustrichi_v_klubi_poetiv/5-1-0-535 

Клуб «Ерудит» 

З 15 жовтня розпочав свою роботу клуб 
інтелектуальних ігор «Ерудит». Цього року був 
змінений формат гри. На зміну «Інтелектуальному 
футболу» прийшла «Інтелектуальна карусель». 
Якщо в попередніх сезонах на ігровому полі грали 
тільки дві команди, то цього року в грі одночасно 
брали участь всі команди. Гра складалась з шести 
раундів: літературний маскарад, правовий ринг, 
історична мозаїка, логічні пазли, інтелектуальна 
карусель, інтелектуальний лабіринт. Після кожних 

двох раундів у учасників була можливість заробити додаткові бали, взявши участь в бліц-
турнірі. Нова форма гри викликала багато емоцій серед гравців і журі. Протягом 2014 року 
учасники клубу демонстрували високий рівень знань, кожен пробував свої сили, помилявся 
або показував ерудованість та приносив переможні бали своїй команді. Діти раділи 
перемогам, засмучувалися під час поразок, але всім без винятку було цікаво.   

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/kluby/kluby/vin_zhive_doki_mi_pam_jataemo/5-1-0-531
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/kluby/kluby/novorichni_zustrichi_v_klubi_poetiv/5-1-0-535
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Бібліотека-філія № 1 

В рамках реалізації проекту «Бібліоміст» 
«Перший раз в WWW клас» люди старшого віку та 
люди з обмеженими фізичними можливостями 
освоюють комп'ютер та методику пошуку інформації 
в Інтернеті на заняттях Університету третього віку 
в бібліотеці-філії № 1. Комп'ютерна освіта 
пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями – 
це одна із форм їхньої реабілітації в суспільстві та 
підвищення ролі бібліотеки в житті громади. Для 
членів клубу «Золота осінь» протягом квітня місяця 
були проведені два інтернет-уроки спілкування 

«Зрілість – це наша юність з мудрими очима».  
Заняття проходили у невеликих групах (до 3 осіб), що дало бібліотекарям можливість 

індивідуально займатися з кожним, більш докладно відповідати на питання, що виникають 
під час проведення уроку. 

5 березня під час проведення навчання в 
Університеті Третього віку завідуюча бібліотекою-
філією № 1 Гончарова Л.А. провела ділову гру 
«Професійний пошук офіційної інформації», під 
час якої присутні ознайомилися з урядовими веб-
сайтами та інтернет-ресурсами місцевих органів 
влади м. Добропілля, Білозерське, Білицьке. 
Кожному учаснику пропонувалися для виконання 
конкретні «запити громадян», що сприяло кращому 
засвоєнню практичних навиків роботи з цими 
електронними джерелами.  

Протягом 2014 року цікавими і змістовними були заняття в Університеті Третього віку. 
Літні люди, слухачі Університету, вчилися вільно та впевнено спілкуватися з рідними та 
друзями за допомогою програми Skype. З початку нового навчального року в Університеті 
навчалося 18 студентів. Всього бібліотекарі за рік навчили 29 студентів.  

Бібліотека-філія № 2 

Протягом року бібліотека-філія № 2 працювала над виконанням програми в 
підтримку патріотичного виховання дітей «ШАГ» (Школа Активного Громадянина). 
Не відхиляючись від заданого курсу ні на крок, бібліотека продовжила крокувати в 
поставленому напрямку. В рамках програми було проведено наступні заходи: 

- «Природними чудесами Донеччини» (слайд-розповідь); 
- «Бібліотека - мудра країна знань» (свято);  
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- «Пам’ятники літературним героям» (інтелектуальний марафон); 
- «Україна – територія гідності і свободи» (інформ-хвилина); 
- «В гости к пернатым друзям» (Екологічна гра); 
- «Зимонька-зима» (гра «Щасливий випадок»); 
- «Маленьким про Великого Тараса» (Шевченківський день);  
- «Подорож по Шевченківських місцях» (мультимедійна подорож) 
- «Скарби музеїв України» (відео-екскурсія). 

22 травня в рамках програми «ШАГ» в 
читальній залі бібліотекарі зустрілися з вихованцями 
гуртка «Затейники» Білозерського ЦДЮТ. Присутні 
були запрошені на відео-екскурсію «Скарби 
музеїв України». Захід був присвячений 
Міжнародному Дню музеїв. Бібліотекарі філії № 2 
познайомили дітей з цікавими, незвичними, а для 
деяких невідомими, музеями. Вихованці ЦДЮТ 
відвідали: Горлівський музей мініатюрної книги, на 
Коломиї - Музей Писанки, у Львові - музей-аптеку, в 
Ялті – Галявину казок, в Києві – музей іграшок та 
музей циркового мистецтва та інші. Дітям дуже 

сподобалася відео-екскурсія, а найбільше сподобалися експонати цих незвичних музеїв. 

Бібліотека-філія № 3 

Бібліотека-філя № 3 працювала за програмою літніх читань «Влітку ніколи 
сумувати, будемо книги ми читати». Більш докладно робота бібліотеки-філії № 3 за цією 
програмою представлена в розділі «Робота літнього читального залу» - С. 9. 

Бібліотека-філія № 3 працювала в 2014 році 
також за програмою «До книги і читання – через 
дозвілля і спілкування». Бібліотека в силу своїх 
особливостей - відкритості, доступності і 
безоплатності - взяла на себе функції організації 
дозвілля населення. Як відзначають читачі 
бібліотеки - вільне, невимушене спілкування 
виявляється дуже корисним, вони отримують 

інформацію про нові книги, журнали, обмінюються досвідом, знаходять однодумців і друзів. 

Разом з постійними користувачами колектив бібліотеки формує позитивний образ 
книги і бібліотеки, намагається виховувати у підростаючого покоління прагнення до читання 
літератури, розвиває пізнавальну і творчу активність, підвищує освітній та культурний рівень, 
на прикладах книжкових виставок та діалогів виховує літературний смак. 

Для формування смаків читачів використовувалася така форма популяризації 
літератури, як відкрита поличка «Знайомтесь: невідоме про відомих», де були зібрані 
цікаві матеріали про популярних авторів: «Стівен Кінг - король жахів», «Оксана Забужко - 
жіночий скандал», «Сергій Жадан: поет чи прозаїк», тематична полиця, яка популяризує 
одночасно твори класиків і сучасних авторів «Український роман, прочитаний екраном», де 
були презентовані твори О. Гончара, О. Довженка, М. Коцюбинського, М. Старицького, П. 
Загребельного.   

Враховуючи вік користувачів, бібліотекарі вибирали форми і методи роботи з ними, 
організовували різноманітні перегляди і огляди літератури, екскурсії до бібліотеки дитячих 
садків. Ефективними є інформування про новинки літератури в бібліотеці, проходили 
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книжкові виставки нових надходжень: «На хвилину зупинись - нову книгу подивись», «Про 
цікаве на планеті - читай в журналі та газеті». 

Бібліотека-філія № 4 

Протягом року бібліотека-філія № 4 
працювала за програмою «Читаємо разом з 
дошколятами» з дитячим садочком «Дзвіночок». 
Для діток провели багато цікавих заходів, а також 
голосні читання літературних казок 
зарубіжних авторів: Г. Х. Андерсена «Дикі 
лебеді», «Русалочка», Братів Грім «Бременскі 
музиканти», Ш. Перо «Зачарована красуня». 
Продовжено роботу бібліотеки з популяризації 
літератури по українознавству та 
народознавству «Прийди до серця, Україно» 
(програма). Бібліотекарі значну увагу приділяють 

вивченню історії рідного краю, збору матеріалів усної народної творчості. Звичаїв, обрядів, їх 
збереженню та примноженню. Читачі залюбки беруть участь у проведенні різноманітних 
народознавчих заходів, які не лише розвивають у них творчу активність, ініціативу, здібність, 
обдарування, а й формують глибокі національні поривання. 

Бібліотека-філія № 5 

Аби організувати змістовне, цікаве і комфортне 
дозвілля дітей під час літніх канікул в бібліотеці-філії № 
5 діяла програма «Літо. Сонце. Сто фантазій». 
Програма дала змогу позмагатися у знаннях казок та 
казкових героїв, прийняти участь у відгадуванні запитань 
вікторини, потанцювати та поспівати, бо бібліотека 
створює гарні умови для змістовного проведення вільного 
часу.  

Програма літніх читань розпочалася в цьому році 
напередодні міжнародного свята усієї дітвори. Бібліотекарі 
запросили у гості учнів перших класів НВК № 4. Для них 
було організовано свято «Щоб діти в радості були – і у 
містах, і у селі». Основна думка заходу – виховання у 
дітей моральних навичок - спілкування в колективі, уміння 
дружити та берегти дружбу, поважати одне одного. 

28, 29, 30 травня діти знайомилися з бібліотекою та 
її працівниками. Розповідь про бібліотечне життя 

розпочалася зі знайомства з роботами самих маленьких читачів – з виставкою малюнків 
«Бібліотека майбутнього». Потім діти дізналися, як стоять книги на поличках, що таке 
формуляр читача, як можна записатися до бібліотеки. 

У період літніх канікул для дітей була оформлена книжкова виставка «Літні 
читання - цікаві подорожі та пригоди», яка представляла все розмаїття дитячої літератури. 
Відправитися в подорож хлопців та дівчаток кликав паровозик з незвичайними вагончиками, 
розташований у відділі обслуговування. Паровозик протягом літа запрошував у книжкові 
подорожі з веселими завданнями у вигляді конвертів. Все літо діти активно працювали з 
виставкою, виконуючи завдання веселого паровозика. 

Програма «До книги і читання - через дозвілля та спілкування» діє в бібліотеці-
філії № 5 ось уже понад три роки і поєднує в тісній співпраці працівників дитячої бібліотеки, 
шкільних бібліотекарів та педагогів. 
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Щомісяця в рамках програми організовувались та проводились цікаві заходи з 
просунення читання. В основному вони присвячувалися творчості класиків дитячої та світової 

літератури. Так, наприклад, розповісти про Льюїса Керрола - творця чудової казки «Аліса в 
країні чудес», а також про прототипів і про історію створення, працівники бібліотеки 
вирушили 21 березня до учнів 5-А та 5-Б класу школи № 19. 

А в жовтні, бібліотекарі філії завітали до школи-інтернату з уроком-роздумом за 
творчістю Джані Родарі «Тайни Чиполліно». Його учасниками стали учні 5-а класу на 
чолі з класним керівником Платовою Оксаною Іванівною. Разом з хлопцями та дівчатами 
обговорили такі важливі питання, як права та обов’язки дітей. На прикладі повісті-казки 
«Пригоди Цибуліно» провели дослідження, як порушувалися права громадян в цікавій 
державі, де жили фрукти та овочі. Активно йшло обговорення поведінки головних героїв, 
осуджувалися негативні вчинки негативних персонажів. 

Літературна гра-подорож «Мій друг – Шарль Перо» була організована в 3-му класі 
школи-інтернату. Як завжди, метою було пропагування читання та знайомство учнів з 
творчістю класиків дитячої літератури. Роблячи висновки, можна сказати: «Як чудово, що є 
казки і чудові мультфільми, створені в той час, коли в світі було так багато добра і світла. І що 
бібліотекарям потрібні такі щирі посмішки, відчуття причетності до того, що вони можуть 
викликати інтерес до чудового світу книги та людської фантазії». 

Центральна міська бібліотека продовжувала свою роботу за програмою 
«Сходження духовності», мета якої: формування у користувачів ціннісних орієнтирів і 
моральних норм, заснованих на культурно-історичних і духовних традиціях та за програмою 
«На хвилі життя» (бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів з вадами зору, 
інвалідів, та людей похилого віку). Також протягом року тривала активна робота по програмі 
«Бібліотека – Школа – Читач», яка була реалізована в 2011 році завдяки перемозі в другому 
раунді конкурсу проектів «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного 
доступу до Інтернету» в рамках програми «Бібліоміст». 

Бібліоміст 

В серпні цього року Центральна міська бібліотека закінчила свою роботу по 
програмі «Бібліотека – Школа – Читач», яка була реалізована завдяки перемозі у другому 
раунді конкурсу проектів «Організація нових бібліотечних послуг з використанням доступу до 
Інтернету» в рамках програми «Бібліоміст». Завдяки програмі, ЦМБ мала змогу впродовж 3-х 
років надавати всім категоріям користувачів цілий спектр послуг з інформаційних технологій.  

За три роки плідної праці в Інтеренет-центрі ЦМБ пройшов цикл заходів, 
спрямованих на вирішення завдань програми та досягнення її мети. Для вчителів музичної 
школи бібліотекарі провели цикл інформаційно-практичних тренінгів «Комп’ютер для 
чайників». Вчителі навчались основам роботи з ПК та мережею Інтернет, а також вчилися 
працювати зі стандартними текстовими і графічними редакторами програми Microsoft Office. 
Також для учнів ЗОШ № 7 пройшло 12 практичних навчальних занять з користування 
програмою Power Рoint.  

Загальна кількість учасників тренінгів з комп’ютерної грамотності становить – 150 
осіб, кількість учнів, які відвідали шкільні уроки з інформатики в ЦМБ – 40 учнів, 337 
користувачів отримали консультацію від бібліотекарів, 455-ти користувачам була надана 
необхідна допомога в роботі з комп’ютером та мережею Інтернет. 

За час роботи за програмою «Бібліотека – Школа – Читач», ЦМБ з точністю досягла 
очікуваних результатів, якими можна пишатись. На сьогоднішній день бібліотека обслуговує 
понад 475 користувачів, які відвідують Інтернет-центр, підтримує партнерські стосунки з 
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співробітниками муз. школи № 1 та ЗОШ № 7, проводить спільні заходи з використанням 
мультимедійної техніки. 

Про позитивні результати роботи Інтернет-центру свідчать «історії успіху». Ось одна з 
них, яка трапилася в цьому році. 

27 червня Центральна міська бібліотека м. 
Добропілля на деякий час стала місцем здачі 
комплексного державного іспиту з педагогіки, 
психології та методиці професійного навчання для 
чотирьох студентів Української інженерно-
педагогічної академії (м. Стаханов Луганської обл.).  

Враховуючи складну військово-політичну 
ситуацію в Донецькій області, керівництво ВНЗ 
пішло назустріч студентам-заочникам з м. 
Добропілля А. А. Голубу, С. П. Ремінь, Є. Г. Журко і 
Н.П. Ремінь, які трудяться на вугільних і допоміжних 

підприємствах нашого міста. Молоді люди поспілкувалися в «Скайпі» з викладачем, а 
екзаменаційні завдання отримали по електронній пошті.  

Студенти висловили глибоку вдячність програмі «Бібліоміст», адже завдяки 
безкоштовному доступу до мережі Інтернет вони змогли гідно здати державні іспити і тим 
самим прокласти шлях до подальшої професійної самореалізації. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/proekti/proekty/ehkzamen_onlajn/8-1-0-518 

В поточному році робітники бібліотеки-
філії № 2 теж працювали за програмою «Бібліоміст». 
Раніше був намічений курс, котрий виклали у проекті, 
який згодом виграли.  

Згідно умов проекту бібліотекарі навчали 
дітей молодшого шкільного віку з малозабезпечених 
сімей користуватися комп’ютер-ними технологіями. 
Завдяки навчальним іграм діти досягають значних 
успіхів у засвоєнні шкільної програми.  

Діти грають в комп’ютерні розвиваючі ігри, 
вчаться за допомогою інтерактивних он-лайн ігор, флеш-ігор, що допомагає полегшити 
навчання в початкових класах та викликає у дітей інтерес до уроків у школі.  

Для молодших школярів проводилися тренінги, заняття, уроки, віртуальні подорожі, 
майстер-класи, інформаційні години, інтелектуальні ігри, Skype-спілкування, розважально-
інтелектуальні уроки, діти вчилися комп’ютерної грамотності, знайомилися з правилами 
безпеки поводження в мережі Інтернет. Кожен урок, кожне заняття, кожна зустріч з дітьми 
давала свої позитивні результати. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/proekti/proekty/ehkzamen_onlajn/8-1-0-518
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Проектна діяльність бібліотек Добропільської міської ЦБС є одним з важливих та 
актуальних напрямків роботи, але участь книгозбірень у конкурсах грантів ускладнюється 
небажанням фондів та ґрантодавців співпрацювати з бюджетними організаціями. На 2014 рік 
у своїй проектній діяльності бібліотеки Добропільської міської ЦБС обрали шлях 
партнерства у реалізації проектів громадських організацій. Творчий союз влади, бібліотекарів, 
користувачів та громадських організацій – стратегічний напрям проектної діяльності книгозбірні. 

Бібліотеки не отримують додаткового фінансування від реалізації партнерських 
проектів, але така робота дозволяє розкрити можливості бібліотеки та залучити нових 
користувачів. До того ж бібліотекарі стають учасниками навчальних тренінгів і мають 
можливість безкоштовно підвищити рівень своєї професійної майстерності та кваліфікації. 
Робота в проектному режимі стимулює фахівців шукати нетрадиційний підхід в усьому спектрі діяльності 
бібліотеки. 

У 2014 році в стінах бібліотеки були реалізовані наступні проекти: 
«Школа місцевої активності» - проект ГО «ДЦМ» Добро» при фінансуванні 

Корпусу Миру США в Україні. В рамках проекту проведено навчальну серію тренінгів для 
мешканців Великого Добропілля. Мета даного проекту - дати знання з основ організаційного 
розвитку, ефективної комунікації, соціальної активності, побудова команди та лідерства, 
пошук ресурсів, проектного менеджменту, журналістики і нових медіа.  

Знання та вміння, отримані в ході навчання у Школі, допомогли учасникам у складанні 
проектних заявок для участі у конкурсі міні грантів «Місто своїми руками», який проводила 
компанія ДТЕК. Бібліотекарі стали учасниками ініціативних груп та ініціювали подання 
проектних заявок: 

Медіапростір «Зустрічі в стилі Ретро» - проект ініціативної групи 
користувачів Центральної міської бібліотеки, спрямований на забезпечення 
повноцінного культурного відпочинку для людей поважного віку, шляхом створення в 
ЦМБ медіапростору «Ретроград», для інтеграції людей старшого покоління та 
налагодження комунікацій між ними під час спільного перегляду ретро-фільмів, 
проведення музичних композицій, консультацій тощо. 

«Бібліомультимедіа» - проект ініціативної групи користувачів бібліотеки-філії 
№ 4 Добропільської міської ЦБС (м. Білицьке) спрямований на створення у бібліотеці 
умов для комфортного перегляду великою кількістю дітей власно створених 
презентацій і фільмів з мережі Інтернет на допомогу закріпленню знань з питань 
безпеки і соціальної адаптації школярів у суспільстві. 

Нажаль проекти не отримали фінансування, але започаткована робота продовжується на рівні 
бібліотечних програм. 

Проект “Твоя АРТ-територія”, що здійснила ГО “ДЦМ ДОБРО” за фінансової 
підтримки Фонду Генріха Бьоля в Україні, мав на меті проведення фестивалю вуличного 
мистецтва, присвяченого Дню Шахтаря. Мета такого фестивалю - трансформація культурних 
заходів і закладів, спільна діяльність яких була б спрямована на активізацію населення. Тому 
підготовка до фестивалю розпочалася ще на початку липня серією тренінгів, які проходили в 
центральній міській бібліотеці міста Добропілля, і зібрали учасників з міст великого 
Добропілля і Добропільського району. Тренерами виступили досвідчені фахівці, які багато 
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років вже працюють над розвитком громади через культуру: Валентина 
Сахненко і Петро Тесновський. В ході тренінгу була розроблена 
«культурна карта» регіону, яка спрямована на популяризацію культури в 
нашому краї, а також залучення партнерів та інвесторів. Центральна 
бібліотека стала не тільки місцем зустрічей робочої групи зі створення 
культурної карти, а й центром збору та обробки інформації: 
бібліотекарі виконали ролі упорядників та укладачів нового 
культурного продукту «Культурна карта Добропільщини». 

Переглянути «Культурну карту Добропільщини» можна тут - 

http://issuu.com/irinakozachuk/docs/___________________________________  

В рамках реалізації проекту «Налагодження суспільного діалогу шляхом створення 
центру місцевої активності» громадська організація «Добропільський центр молоді «Добро» 
спільно з громадською організацією «Захист родини» та відділом культури Добропільської 
міської ради організували і провели в Центральній бібліотеці чотириденний тренінг «Базові 
навички вирішення конфліктів та медіації» для соціальних працівників, психологів, 
вчителів та волонтерів з великого Добропілля та Добропільського району. Бібліотекарі також 
стали учасниками тренінгу та за його результатами навчилися створювати і підтримувати 
атмосферу співпраці та довіри, допомагати учасникам конфлікту усвідомлювати свої інтереси 
і альтернативи, шукати і знаходити найкращий варіант вирішення; застосовувати елементи 
медіації у професійному та особистому житті. Отриманні знання і навички є актуальними 
сьогодні. 

Бібліотечні колективи шукають універсальні методи залучення користувачів до бібліотеки, 
модернізують напрацьовані форми в сучасний компонент роботи. Кожна бібліотека потребує динамічного 
розвитку, щоб бути центром тяжіння для місцевої громади.  

Робота за проектом «Твоя АРТ-територія» 

Проект «Твоя Арт-територія» розпочав свою історію у 2013 році та продовжує 
працювати і надалі. Головна мета бібліотекарів у цьому проекті – відкривати нові імена у 
творчому середовищі Добропілля, розкривати їх потенціал та демонструвати майстерність 
широкому колу людей. Тут творчі люди можуть проводити майстер-класи, спілкуватися між 
собою та обмінюватись досвідом. 

З метою популяризації творчості майстрів Добропілля та упорядкування виставочної 
роботи в АРТ-території, бібліотекарі власноруч створили календар «Доброполье – город 
мастеров». Кожного місяця презентували окремого майстра та його роботи. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://issuu.com/irinakozachuk/docs/___________________________________
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За півтора року в Арт-території 
неодноразово поєднували виставки робіт 
традиційного декоративно-прикладного мистецтва 
– живопис, вишивка, бісероплетіння, також 
презентували роботи в запозичених техніках - 
канзаші, пресована флористика (ошібана), декупаж 
тощо. Виставки робіт добропільських майстрі 
можна переглянути на сайті «Мастера Доброполья» 

- http://master-dobropol.ucoz.ua/ .  

Інформаційну підтримку АРТ-території упродовж року 
надавали місцеві газети, телебачення та сайти. На сторінках 
добропільських газет з’являлись публікації про роботу АРТ-
території, журналісти телеканалу «Орбіта» м. Красноармійськ зняли 
два відео-сюжети про майстрів Добропільщини та діяльність 
ЦМБ. 

https://www.youtube.com/watch?v=MXUU1m9Rt7c  
https://www.youtube.com/watch?v=9IAtz4zDgPA) 

  
Інформаційні сайти міста 

http://www.dobrepole.com.ua/, http://www.06277.com.ua/ 
постійно публікують інформацію про нові виставки в АРТ-

території. 
Продовжуючи роботу зі збереження і примноження культурних надбань нашого краю, 

бібліотекарі долучились до фестивалю вуличного мистецтва «Твоя Арт-територія», в рамках 
якого було створено «Культурну карту Добропільщини», в якій зібрано інформацію про 
заклади і об’єкти культури, що розташовані на території міста та району. 

http://bibliovitrina.blogspot.com/2014/11/blog-post.html)  
 

 

Бібліотеки ЦБС в цьому році прийняли участь у 
Всеукраїнському фотоконкурсі «Мap-Ukraine Шевченкіана», 
організованому Національною бібліотекою України для дітей. 
Завданням конкурсу було: знайти у своєму місті, містечку, селищі 
місця, пов’язані з Тарасом Шевченко (це може бути вулиця, 
пам’ятник, музей, картина на вернісажі, книга на виставці у бібліотеці, 
рекламний плакат та таке інше) та сфотографуватися поруч або на 
тлі. Бібліотека-філія № 1 м. Добропілля прийняла участь у конкурсі, 
відіславши фото. На фото - Горєнков Клим (13 років) біля 
пам’ятника Великому Кобзареві в центрі м. Добропілля, який створив 
його батько власними руками, шахтар за професією, скульптор за 
покликанням. 

http://master-dobropol.ucoz.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=MXUU1m9Rt7c
https://www.youtube.com/watch?v=9IAtz4zDgPA
http://www.dobrepole.com.ua/
http://www.06277.com.ua/
http://bibliovitrina.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
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Бібліотека-філія № 4 теж прийняла участь у 
Всеукраїнському віртуальному фотоконкурсі 
«map-Ukraine Шевченкіана». На сторінку в Контакті 
«Національна бібліотека України для дітей» були 
надіслані фотографії користувачів бібліотеки біля 
бюста Т. Г. Шевченка в місті Білицьке. 

 

 

 

Конкурс дитячого читання "Найкращий читач 2014" 

17 та 18 березня в приміщенні бібліотеки-
філії № 5 відбувся другий (міський) етап конкурсу 
"Найкращий читач 2014". В ньому прийняли участь 
учні 6-х, 7-х та 8-х класів шкіл міста великого 
Добропілля. Конкурс проводився з метою 
вироблення у дітей навичок самостійної роботи з 
книгою, підвищення якості і ефективності процесу 
читання, підвищення рівня особистого розвитку і 
культурної компетентності дітей через заохочення 
їх до систематичного читання та популяризації 
найкращих надбань української і світової класичної 
й сучасної літератури. 

Для визначення кращих читачів міста серед школярів було розроблено та проведено 
анкетування за темами: казковий світ, світова класична література, література України. А ще 
юні любителі читання повинні були написати опис свого улюбленого літературного героя.  

Гарні знання сучасних творів показали практично всі учасники конкурсу. Гірше 
знають наші діти казки та казкових героїв (це визвало у нас недоуміння). Гарно описали своїх 
улюблених літературних героїв. Найкращі учні прийняли участь в конкурсі "Найкращий 
читач 2014" на обласному рівні. 

Важлива подія відбулася під час проведення в місті Добропілля свята останнього 
дзвоника. Всі переможці міського конкурсу «Найкращий читач – 2014», а також бібліотекарі, 
які приймали активно участь в проведенні конкурсу, отримали грамоти та подяки від відділу 
культури і туризму та керівництва Добропільської міської ЦБС. 

В 2014 році бібліотека-філія № 4 приймала участь в міських, обласних та 
регіональних конкурсах: 

- міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України 2014 року». 

- Всеукраїнському віртуальному фотоконкурсі «map-Ukraine Шевченкіана». 

- конкурсі авторських робіт декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва на 
кращу ілюстрацію до творів Т. Г. Шевченка «Раз добром нагріте серце вік не прохолоне». 

- у Всеукраїнському конкурсі літературних творів бібліотечних працівників.  

Бібліотека-філія № 4 прийняла участь у проведенні міського етапу 
Всеукраїнського конкурсу - «Найкращий читач України 2014 року». Конкурс 
проводився з метою вироблення у дітей навичок самостійної роботи з книгою, підвищення 
якості і ефективності процесу читання, підвищення рівня особистого розвитку і культурної 
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компетентності дітей через заохочення їх до систематичного читання та популяризації 
найкращих надбань української і світової класичної й сучасної літератури. 

  

Читачі шкільного віку бібліотеки-філії № 4 прийняли участь у конкурсі авторських 
робіт декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва на кращу ілюстрацію до творів 
Т. Г. Шевченка «Раз добром нагріте серце вік не прохолоне». Діти малювали ілюстрації 
до творів Т. Шевченка.  

Бібліотекарі філії № 4 Гук Л. П. та Піщенко Н. В. прийняли участь у 
Всеукраїнському конкурсі літературних творів бібліотечних працівників – 2014 
«Спогади одного бібліотекаря». 

Цього року Центральна міська бібліотека 
перемогла зі своєю презентацією у конкурсі для молодих 
бібліотекарів Донецької та Луганської областей 
«Бібліотека – територія єдності», організаторами якого 
стала Чернівецьке обласне відділення Української 
бібліотечної асоціації (УБА). За умовами конкурсу 
переможці мали можливість вивчити досвід роботи 
публічних бібліотек Чернівецької області та взяти участь у 

ІІ Форумі бібліотекарів Буковини «Бібліотека і громада: партнерство заради стійкого 
розвитку». Але через складну ситуацію на Донбасі поїздка не відбулася. 
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Введення підростаючого покоління в 
систему цінностей громадянського суспільства 
передбачає формування у нього основ 
громадянської культури. Громадянська культура - 
це глибоке усвідомлення своєї належності до 
певної держави, почуття громадянської гідності, 

відповідальності й обов'язку, здатність рішуче відстоювати суспільно-державні цілі в складних 
ситуаціях. На рівні із системою освіти велика роль у процесі формування патріотизму у 
молодого покоління належить саме закладам культури.  

Завдання патріотичного виховання молодого покоління полягає у формуванні 
національної свідомості, усвідомленні належності до рідної землі, народу, у визнанні духовної 
єдності поколінь та спільності культурної спадщини. Робота бібліотеки спрямована на 
виховання у дітей та молоді почуття патріотизму, відданості в служінні Батьківщини, 
готовності до участі в процесах державотворення, здатності до суспільного життя і співпраці в 

громадянському суспільстві. 

З метою патріотичного виховання молодих користувачів, бібліотеки Добропільської 
міської ЦБС провели протягом 2014 року наступні заходи: 

До Дня Соборності: 

Напередодні Дня Соборності України у січні 
2014 року у читальному залі бібліотеки-філії № 1 
бібліотечні працівники оформили тематичну 
полицю «Держава ця - вільна. Держава – єдина», 
яка була розрахована на широке коло користувачів, 
бо містила в собі таку інформацію, яка має бути 
цікавою кожному громадянину нашої країни. 

При огляді літератури всі читачі мали змогу 
висловити своє розуміння Соборності України, 
значення тогочасних подій та нинішніх, обмінятися 
думками та інформацією з цього приводу.   

22 січня для учнів 4 класу ЗОШ № 10 в 
бібліотеці-філії № 4 була проведена бібліотечна 
інформина «Моя Україна – єдина і вільна!», 
присвячена Дню Соборності. Учні дізналися про 
історію цієї важливої для всього українського народу 
події. Діти – це майбутнє держави, а знання історії 
своєї країни допоможе їм впевнено крокувати вперед. 
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«Соборність України: від ідеї до сьогодення» саме 
під такою назвою в читальному залі ЦМБ з 17 січня 
проходила книжкова виставка-роздум. Виставка була 
присвячена святкуванню Дня Соборності України, який щорічно 
відзначається 22 січня. Саме з цієї нагоди для широкого кола 
читачів, яким не байдужа історія рідної держави, 
співробітниками бібліотеки була підготовлена цікава добірка 
історичної літератури. На виставці експонувалися такі видання: 
А. Данилюк «Шляхами України», М. Вівчарик, П. Панченко 
«Українська нація: шлях до самовизначення» та багато іншої 
цікавої літератури. 

http://dobro-
biblio.ucoz.ru/load/vystavki/sobornist_ukrajini_vid_ideji_do_sogodennja/6-1-0-74 

 

До Дня вшанування учасників бойових дій: 

Двадцять п’ять років пройшло від того дня, коли закінчилася страшна Афганська 
війна, учасниками якої були наші земляки, друзі, сини і брати. На їхню долю випали гірські 
дороги і перевали, рейди і обстріли, втрати друзів, а то й власного життя. В пам’яті назавжди 
залишаться спогади про «чорні тюльпани», які поверталися додому зі своїм страшним 
вантажем. Двадцять п’ять років пройшло від того дня, коли останній радянський солдат був 
виведений з території Афганістану. 

14 лютого 2014 р. в актовому залі 
Добропільського виконкому відбувся святковий 
захід, присвячений 25-річчю від дня виводу радянських 
військ з Афганістану. До цієї події працівники 
Центральної міської бібліотеки підготували 
виставку-спомин «Це сторінки історії нашої», 
яка привернула до себе увагу як керівників, так і 
пересічних громадян. Виставка складалася з двох 
розділів. Перший розділ був присвячений 
історичним подіям в Афганістані та «афганській» 
війні зокрема. У другому розділі були представлені 

книги добропільських поетів, які торкнулися теми «афганської» війни у своїх віршах. Вірші 
цих поетів теж знайшли своє місце на виставці. 

 Особливою увагою користувалась нова книга з 
виставки: «Добров П. В. Судьбы, опалённые войной: 
историко-мемориальное издание». В цій книзі є 
стаття Олександра Вікторовича Острогляда, голови 
Добропільської міської ради ветеранів Афганістану 
(на фото – зліва). «Історія все розставляє по своїх 
місцях. З плином часу багато що бачиться по-
іншому, щось, що раніше не привертало уваги, стає 
важливим, а щось, раніше важливе, перетворюється 
на епізод. Але і тоді, і зараз не втратили і не втратять 
своєї справжньої ціни мужність і героїзм, 
самовідданість і чисті наміри радянських солдатів і 
офіцерів, які виконали свій військовий обов'язок в 

Афганістані». 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/ce_storinki_istoriji_nashoji/6-1-0-76 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/_ld/0/15448796.jpg
http://dobro-biblio.ucoz.ru/_ld/0/95097043.jpg
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/sobornist_ukrajini_vid_ideji_do_sogodennja/6-1-0-74
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/sobornist_ukrajini_vid_ideji_do_sogodennja/6-1-0-74
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/ce_storinki_istoriji_nashoji/6-1-0-76


39 
 

13 лютого 2014 року на базі бібліотеки-філії 
№ 1 відбувся урок пам'яті «АFGAN – чужа війна 
– український рахунок» (до 25-річниці виведення 
військ з Республіки Афганістан), присвячений Дню 
виводу радянських військ з Афганістану та Дню 
вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав, який відзначається щорічно 15 лютого, 
згідно Указу Президента України від 11 лютого 2004 
року. 

Урок провела завідуюча бібліотекою 
Гончарова Л.А. Вона розповіла про історію цієї 

страшної, чужої нам війни, бо ніхто і ніщо не повинно забуватися, адже народна пам'ять - 
найдостовірніше джерело минулого. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, 
хто не повернувся додому , навіки залишившись там, у кривавому Афгані. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/ce_storinki_istoriji_nashoji/6-1-0-76 

До 25-ї річниці виводу радянських військ із Афганістану 
бібліотекарі філії № 4 для своїх користувачів оформили 
книжково-ілюстративну виставку «Не забути тебе, 
Афганістане» та провели урок-спомин «Жива пам'ять 
Афганістана». Затамувавши подих, учні старших класів слухали 
про події, які відбувалися 25 років тому. Хвилиною мовчання 
присутні вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя в цій війні. 
Кращим учням була надана честь покласти квіти до меморіальної 
дошки Володимиру Швецову. 

Шанують у місті 
Білицьке пам'ять про 
Володимира Швецова. Указом 

Президії Верховної Ради СРСР від 16 серпня 1985 р. 
Володимир Швецов був нагороджений орденом Червоної 
Зірки за мужність і героїзм, виявлені при виконанні 
інтернаціонального обов’язку в Афганістані. В ЗОШ № 10, 
де навчався Володимир встановлено меморіальну дошку 
пам’яті Швецова Володимира. Пам'ять про Володимира 
живе в серцях біличан. 

До Дня перемоги, Дня визволення Донбасу, Дня визволення України,  
вшанування героїв Великої Вітчизняної війни: 

9 травня в читальному залі Центральної міської 
бібліотеки для широкого кола читачів експонувалась 
книжкова виставка-подяка «Із книжок про війну…», яка 
була присвячена історичній події нашої Батьківщини до дня 
Великої Перемоги. 

В першому розділі виставки «Дорогами війни 1941 - 
1945» представлені видання, які розповідають про причини, 
перебіг і наслідки однієї з найбільших і найтрагічніших подій в 
історії українського народу. Матеріали експонованих книг 
відображають героїчні будні наших визволителів та їх спогади. 
Другий розділ «Тріумф переможців» відображає всю велич 
народного подвигу, його нездоланну стійкість, мужність і волю 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/ce_storinki_istoriji_nashoji/6-1-0-76
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людей. Представлені видання розповідають про парад мужності і слави і великих 
урочистостях, проведених у відзначенні Великої Перемоги радянського народу над 
фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни. Третій розділ - «Донбас 
нескорений» – краєзнавчий, був присвячений визволенню Донбасу в 1943 році. У ньому були 
представлені: документальні оповіді, нариси, хроніка, спогади учасників героїчних подій в 
Донбасі. В четвертому розділі «Поезія моя ти з окопу» були представлені збірки віршів та 
пісень воєнних років: «Солдатские мемуары», «Тихая моя Родина», «Весна Победы». 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/iz_knizhok_pro_vijnu/6-1-0-80 

14 травня в читальному залі Центральної 
міської бібліотеки пройшла година пам’яті 
«День Перемоги – день святий для всіх». Захід 
був підготований до Дня Перемоги для давніх друзів 
бібліотеки - учнів 4-А класу ЗОШ № 7. Для 
співробітників бібліотеки вже стало доброю 
традицією відзначати свята та пам’ятні дати разом з 
допитливими та активними дітьми та їх класним 
керівником Лейбою Вірою Павлівною. 

Метою заходу було бажання розширити уяву 
дітей про Велику Вітчизняну війну, виховувати 
повагу до героїчного минулого країни. Тож, 

основний акцент заходу був зроблений на відео-хроніки часів війни. Не відриваючи очей, 
діти дивилися на радянських військових, на Парад Перемоги 1945 року, навіть дорослі, які 
були присутні на заході, не могли стримати сліз. Та готувалися до цього дня не тільки 
бібліотекарі, школярі також підготували вірші і дуже зворушливо їх прочитали. 

Коли свято добігло кінця і настав час прощатися, в очах всіх дорослих і дітей була 
гордість за своїх дідів, а в серці безмежна вдячність за ще одну мирну весну і сподівання на 
мир і спокій на всій планеті. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/den_peremogi_den_svjatij_dlja_vsikh/2014-05-14-63 
 

22 червня 1941 року – перший день війни, яка 
стала Великою Вітчизняною війною 1941-1945 рр. Ця 
дата – трагічний рубіж, ціна якого десятки мільйонів 
людських життів. До цієї дати у відділі абонементу 
Центральної міської бібліотеки для широкого 
кола користувачів була оформлена виставка-
вшанування «Схиліть голову – шану віддайте», 
де були представлені книги спогадів, плакати про 
перші дні початку окупації радянських земель 
німецькими загарбниками. За весь час дії виставки 
було переглянуто 8 прим. експонованих документів. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/skhilit_golovu_shanu_viddajte/6-1-0-83 

 
28 жовтня у читальному залі Центральної міської 

бібліотеки для широкого загалу читачів експонувалась книжно-
ілюстрована виставка «Україна в полум’ї війни», присвячена 
70-річчю визволення України від фашистських загарбників. На виставці 
були представлені видання, у яких були подані матеріали щодо 
історичного внеску України у перемогу над фашизмом, перебігу 
військових дій на її території, найвидатніших особистостей, Героїв 
Радянського Союзу та значення цієї видатної події для майбутніх 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/iz_knizhok_pro_vijnu/6-1-0-80
http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/den_peremogi_den_svjatij_dlja_vsikh/2014-05-14-63
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/skhilit_golovu_shanu_viddajte/6-1-0-83
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поколінь. Центральне місце на виставці займало ювілейне видання «Триумф победителей», 
що побачило світ 2004 року, до 60-річчя звільнення України. Також чільне місце було 
відведено історичним підручникам авторів В. Я. Білоцерківського, В. Ф. Остафійчука, М. Ф. 
Юрія, представлені збірки «Радянська Україна у роки Великої Вітчизняної війни» та «Слава і 
трагедія Героїв СРСР». Експозиція викликала зацікавленість у читачів, адже сьогодні, як 
ніколи, є актуальними поняття війни, миру, мужності і патріотизму. 

 
З 3 по 11 травня в читальному залі 

бібліотеки-філії № 3 була відкрита книжково-
ілюстративна виставка: «Перемога народу в 
Великій Вітчизняної війні». До її перегляду 
бібліотекарі запрошували всіх, хто хотів більше 
дізнатися про пам'ятні події воєнного лихоліття, про 
тих, хто наближав до нас Перемогу. Книги про війну 
- це теж пам'ятник героям війни, відомим і невідомим 
її солдатам... Це данина безсмертному подвигу та 
ратній звитязі воїнів, всім, хто кував перемогу, 
працюючи на заводах і фабриках, хто боровся з 

ворогом в партизанських загонах і підпіллі та в Русі Опору за межами Батьківщини. Це 
перемога всього українського народу у битві за своє життя, пам’ять про світлі подвиги і 
трагічні жертви. Ця виставка книг є даниною пам’яті та поваги до героїв, що вибороли 
перемогу над фашизмом. 

 
Напередодні святкування шістдесят дев’ятої 

річниці Великої Вітчизняної війни у читальному залі 
бібліотеки-філії № 4 зібралися школярі 11 класу 
ЗОШ № 10 (кл. керівник Тюрина Н.О.) для 
проведення години пам’яті «У війни не жіноче 
обличчя». Важка доля військової людини, а 
найтяжча – жінки. Про це дізналися учні з 
документального фільму та бібліографічного огляду 
книг, який провела бібліотекар Піщенко Н.В. 

http://biblio-

bel.at.ua/news/u_sercjakh_naviki/2014-05-06-106 

 
 
Читацькій увазі була представлена книжкова виставка 

«Навіки в пам’яті людській», присвячена подіям Великої 
Вітчизняної війни, яка діяла у залі дорослого абонементу 
Білицької міської бібліотеки-філії № 4 з 30 квітня 2014 року. 
В чотирьох розділів виставки користувачі знайшли для себе 
документальну літературу, яка допомогла відтворити справжні 
події 1941 – 1945 років, та дібрали художню прозову і 
поетичну літературу, яка розповідає про буремні ті роки. 

Перший розділ виставки називався «В боях кувалась 
перемога». На книжковій поличці цього розділу була 
представлена історична література про події Великої 
Вітчизняної війни з погляду фактів та розповідей військових, 
учасників та окупованих. Книги були цікаві старшокласникам, 
які шукають додатковий матеріал про бойові дії 1941 – 1945 
років, про героїв війни, а також дорослим, які цікавляться 
історією.  

http://biblio-bel.at.ua/news/u_sercjakh_naviki/2014-05-06-106
http://biblio-bel.at.ua/news/u_sercjakh_naviki/2014-05-06-106
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Другий розділ виставки мав назву «Зв'язок поколінь – пам'ять живих». На цій поличці 
була представлена література краєзнавчої тематики, тому що, як писав Семен Скляренко, 
відомий український письменник, «для того, щоб будувати наше справжнє, необхідно добре 
знати, пам’ятати і згадувати минуле нашої країни, людей того періоду, якими була сильна і 
завдяки яким вистояла наша Велика Батьківщина».  

Третій розділ виставки «З пером, як з багнетом» популяризував художню прозову 
літературу різних письменників. Кожна книга з цього розділу заворожує своїм сюжетом, 
справжністю відтворених подій настільки живо, ніби справді поринаєш у минуле, у 41-45-ті 
роки, допомагаєш солдатам, рятуєш окупованих, віддаєш своє життя за порятунок рідної 
Батьківщини від загарбників: Алексієвич С. «Останні свідки» і «У війни не жіноче обличчя», 
Бек О. «Волокамське шосе», Биков В. «Кар’єр», Васильєв Б.«А зорі тут тихі», Гавшин Д. «Під 
бронею рідної землі» та багато інших творів. 

Четверта поличка була присвячена поетичній літературі – «Вірші, обпалені війною». 
Книги розділу стали у нагоді всім, хто цікавився поетичним словом. Війна пройшла своїми 
важкими подіями душами та серцями багатьох людей. Мільйони залишилися назавжди 
молодими. Ми, люди теперішнього та майбутнього часів, повинні пам’ятати про тих, хто 
своїм життям подарував життя іншим. 

http://biblio-bel.at.ua/news/pam_jat_na_stolittja/2014-05-07-107 

 

До Дня Конституції та Дня незалежності України 

До Дня Конституції та до Дня незалежності 
України в бібліотеці-філії № 1 було зроблено дуже 
цікаві книжково-журнальні викладки «Україна 
наш спільний дім». Кожен народ має власну 
історію, свою державу, територія якої закріплена 
нормативно-правовими документами. Кожен 
громадянин є частиною народу, частиною держави. 
І тільки любов і повага до своєї Батьківщини, рідної 
землі, до народних традицій і вікових цінностей, 
бажання працювати задля розвитку держави, 
готовності її захищати – є рушійною силою у 

формуванні національної свідомості серед молоді. 

В читальній залі бібліотеки-філії № 2 бібліотекарі 

оформили тематичну полицю «З днем Незалежності, 

рідна Україно!» 

 

 
 
 

 

До Дня Незалежності в бібліотеці-філії № 3 був 
підготовлений відкритий стенд, а в селищній Раді 
ветеранів бібліотекар провела інформаційну годину 
«Розпад Рад. Союзу і Відродження Незалежності 
України». Метою зустрічі було – підтримати любов до 
рідної Батьківщини та її надбань - мови, історії, 
фольклору. Працівники бібліотеки розповіли про тяжку 
долю нашої мови, про шлях до здобуття статусу 
державної, визначили місце України серед інших держав, 

почули щирі слова любові, вдячності та співчуття до її долі. 

http://biblio-bel.at.ua/news/pam_jat_na_stolittja/2014-05-07-107
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В бібліотеці-філії № 4 пройшов історико-
краєзнавчий круїз під назвою «Чудова земля 
Україна». На заході були присутні учні 
інклюзивного класу ЗОШ № 10 (кл. керівник Гапон 
В.Д.). Діти дізналися, що Україна - одна з 
найбільших європейських держав, та що на її 
території проживає понад 110 національностей. 
Завдяки уявній подорожі присутні ознайомилися з 
містами України, столицею та стародавніми і 
сучасними пам’ятками архітектури і культури. 
Школярі отримали знання про державні та народні 

символи України, козацький побут та велике задоволення від перегляду мультфільму про 
життя козаків. 

http://biblio-bel.at.ua/news/e_taka_derzhava_ukrajina/2014-09-24-120 

 
Напередодні Дня Конституції України в 

бібліотеці-філії № 4 пройшла виховна година 
«Знай свої права та обов’язки» з дітьми 1-4 та 5-6 
класів пришкільного оздоровчого табору ЗОШ № 
8 «Сонечко» (керівники Денисова Н.С. та Богун 
Г.Є.) 

Бібліотекар Гук Л.П. розповіла присутнім 
про історію створення Конституції України 1996 
року. Але найбільше було акцентовану увагу на 
Конвенцію ООН про права дитини, яка була 
створена Генеральною Асамблеєю 20 листопада 
1989 року і набула чинності на Україні 27 вересня 

1991 року. Діти дізналися про свої права, починаючи з народження і закінчуючи повноліттям. 
Найбільше їх зацікавили такі аспекти Декларації, як захист дітей від викрадання, продажу та 
насильства. Діти енергійно обговорювали не тільки свої права, але і розповідали про свої 
обов’язки.  

http://biblio-bel.at.ua/news/prava_ditini_prava_na_majbutne/2014-06-26-114 

 

28 червня 1996 Верховна Рада України прийняла 
Основний закон держави – Конституцію, яка визначила 
правові основи побудови та розвитку нашої держави. У 
читальному залі Центральної міської бібліотеки 
експонувалась тематична виставка «Закон моєї Держави», 
присвячена Дню Конституції України. Книжкова експозиція 
складалась з трьох розділів. Так, перший розділ під назвою 
«Конституція – основний Закон України» ознайомив читачів з 
Конституцією та її базовими принципами, другий – 
«Конституція: історичний шлях» відправила нас до глибин 
побудови української державності, до часів Запорізької Січі та 
першої Української Конституції гетьмана Пилипа Орлика. У 
Конституції закладені права і свободи громадян України, в тому 
числі право на життя, працю, соціальний захист, житло і т.д. 

Видання цієї тематики були представлені в розділі «Конституція - гарант прав і свобод 
людини». http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/zakon_moeji_derzhavi/6-1-0-84 
 

http://biblio-bel.at.ua/news/e_taka_derzhava_ukrajina/2014-09-24-120
http://biblio-bel.at.ua/news/prava_ditini_prava_na_majbutne/2014-06-26-114
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/zakon_moeji_derzhavi/6-1-0-84
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До Дня Незалежності України, який відзначається 24 
серпня, у Добропільській центральній міській бібліотеці 
увазі відвідувачів було представлено виставку-оберіг 
«Держави славна назва - Україна». Читачі ознайомились з 
буремним історичним минулим нашої Батьківщини, з її 
непростим шляхом до суверенітету. Особливу увагу на виставці 
приділено українському прапорові і гімну. 

Книжкова експозиція була поділена на три розділи. 
Перший з них присвячений державним символам України – 
прапору та гімну; другий, «Не здолав Україну ніхто», містив 
видання історичного напрямку, зокрема, було представлено 
інформацію про всіх гетьманів України, зібрану в одній книзі, а 
також надано матеріали про спроби утвердження державності у 
різні періоди часу. Окремий розділ було присвячено 
нещодавній історії України, її пошуку свого місця у сучасному 

світі – «Вірю я, крізь терни пройде Україна моя». 
 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/derzhavi_slavna_nazva_ukrajina/6-1-0-86 

До Дня українського козацтва: 
 
Відзначення Дня українського козацтва «Козацькими стежками» відбулося 14 жовтня в 

ЗОШ № 16 в співпраці бібліотеки-філії № 3 зі шкільною бібліотекою. Під такою ж назвою 
була організована виставка літератури в читальному залі про історію українського козацтва, 
про гетьманів України, бібліотекарем був зроблений огляд цієї виставки для всіх користувачів. 
Метою виховної години, яка відбулася у школі - нагадати про історичне значення і заслуги 
козацтва у створенні української державності та істотний внесок в сучасний процес 
державотворення; про відродження і розвиток козацького руху в наші дні. Під час заходу діти 
ознайомились із героїчною сторінкою історії України – козаччиною, дізнались про ті далекі 
часи, коли слава предків наших, запорозьких козаків, гриміла по всьому світу. Проведено 
вікторину «Ану, який з тебе козак?», різноманітні конкурси, розгадування кросворду, 
спортивні змагання. Зустріч пройшла дуже в дружній, теплій обстановці. Діти із 
задоволенням відповідали на численні запитання та приймали участь в вікторинах. 

 
 

До Дня українського козацтва разом з групою 
подовженого дня ЗОШ № 10 (вчитель Дмитрук 
І.М.) бібліотекарі філії № 4 підготували і провели 
гру-вікторину «Життя-буття козаків». 
Бібліотекар Гук Л.П. ознайомила дітей із славетною 
історією періоду козацтва, козацьким побутом, 
укладом життя, з літературою про козаків. Із 
задоволенням учні взяли участь у вікторинах 
«Козацька жартівлива», «Дай правильну відповідь» 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/derzhavi_slavna_nazva_ukrajina/6-1-0-86
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та грі «Козацький калейдоскоп». Позитивні емоції діти отримали від перегляду мультфільму 
«Як козаки куліш варили». Захід був проведений з метою розширення знання учнів з життя 
запорізького козацтва. 

http://biblio-bel.at.ua/news/de_kozak_tam_i_slava/2014-10-15-122 
 

 
14 жовтня 2014 року в читальному залі 

ЦМБ для широкого кола користувачів була 
створена виставка-свято «Усі ми під твоїм 
покровом – Козацька слава і основа…» 
Приводом створення виставки стало християнське 
свято Покрова Пресвятої Богородиці. У першому 
розділі виставки «Покрова покриває або листом, 
або снігом» представлена література розповідає 
про народні звичаї, обряди, прикмети, легенди і 
традиції святкування свята.  

Також не залишилось без уваги те, що 
Покрова - це не тільки релігійне свято, але ще й 

День Українського Козацтва. Тому у другому розділі виставки «Покрий нас чесним своїм 
покровом і визволи нас від усякого зла» була підібрана література про історію Українського 
Козацтва та козацьких вождів. Для шанувальників історії України були представлені «Козацькі 
літописи». 

До Дня пам’яті жертв голодомору: 

21 листопада в читальному залі бібліотеки-філії № 3 
пройшла година пам`яті та книжкова виставка-реквієм для 
всіх користувачів бібліотеки «У пам`ять про скорботний 
тридцять третій». Мета розмови з користувачем - це сприяння 
поверненню історичної пам'яті про голодомор 1932—1933 
років; формування поваги до подій тих часів, виховування 
почуття співпереживання, поваги до минулого України.  На 
виставці експонувалось понад 10 видань, згрупованих за такими 
розділами: «Літопис трагедії», «Голод на Донбасі», «Тема 
голодомору в художній літературі». Серед експонованих  видань 
– «Жнива скорботи» Роберта Конквеста, одного з перших 
дослідників голодоморів в Україні. Представлено також художні 
твори Уласа Самчука, Василя Барки. Виставка була доповнена 
хрестом зі свічкою, як символом людської пам’яті і шани, двома 
колосками з траурною чорною стрічкою, як символ скорботи, 

фотографіями голодних згорьованих людей. На десятиліття можна засекретити архіви. 
Можна приховати в глибинах спецсховищ викривальні документи. Можна переписувати 
історію… Та з пам'яттю народу нічого не вдієш, вона зберігатиме правду. Правду про ті 
страшні роки, про ті страшні події. Це наша історія, і ми повинні знати і пам'ятати її.  

20 листопада у читальному залі ЦМБ була 
створена виставка під назвою «Не забудеться 
ніколи це голодне лихо», присвячена Дню пам`яті 
жертв голодоморів та політичних репресій, що 
відзначається в Україні у четверту суботу листопада. 

На виставці була презентована література: 
Багатотомник «Український Голокост. Свідчення тих, 
хто вижив», який розповідав оповіді свідків того 

http://biblio-bel.at.ua/news/de_kozak_tam_i_slava/2014-10-15-122
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страшного часу, особливу цікавість читачів викликали книги, де вміщено інформацію про 
голодомор на Донбасі, і в Добропіллі і Добропільському районі зокрема. Це книги «Народний 
біль», «Голодомор в Донбасі», «Гірка пам`ять». Також відвідувачі зацікавились матеріалами і 
документами, вміщеними у книзі «Голодомор 1932-1933». Виставка організована з метою 
встановлення історичної правди і усвідомлення трагічної долі українського народу. 

Заходи бібліотек Добропільської міської ЦБС 
до Дня гідності і свободи 

Указом Президента України від 13 листопада 2014 року № 872/2014 «Про День 
Гідності та Свободи» в Україні установлено відзначення 21 листопада щороку Дня Гідності та 
Свободи. 

Цей день святкується з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, 
збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про 
доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму 
й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року - лютому 2014 року 
постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, 
національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. 

Бібліотеки Добропільської міської ЦБС прийняли активну участь у відзначенні Дня 
Гідності та Свободи.  

21 листопада на абонементі Центральної 
міської бібліотеки м. Добропілля відкрито 
книжкову виставку «Свободу не спинити, 
гідності бути!», на виконання Указу Президента 
України П. Порошенка «Про відзначення Дня 
Гідності та свободи», який встановлюється 21 
листопада – у дату початку Майдану. Також це свято 
присвячене і Майдану-2004 та Помаранчевій 
революції. 

 Відповідно, тематика книг, що 
експонуються перед читачами, є етнічно-
патріотичною, про що свідчать такі книги, як: О. 
Стражній «Український менталітет», Л. Котова 

«Історія України», М. Вівчарик «Від етносу до нації», В. Кушерець, В. Василенко «»Через 
терни – до України». Значна частина книг стосується подій 2004 року, такі як «Українська 
революція» С. Кульчицького, «Верю в Украину» В. Ющенка, «Помаранчева революція і нова 
влада» А. Гальчинського. Виставка ілюстрована фотографіями, які відображають події 
помаранчевої революції. Всього на виставці представлено 12 видань. 

Виставка призначена широкому загалу та сприятиме формуванню у читачів відчуття 
гордості за Батьківщину та національного самоусвідомлення. 

Працівники бібліотеки-філії № 2 м. Білозерське підготували та провели для 
вихованців гуртка «Затейники» Білозерського ЦДЮТ інформ-хвилину «Україна – 
територія гідності і свободи» с переглядом відео-кліпу «Україно! Свята моя земля!» Метою 
заходу було: формування у дітей патріотичних почуттів, активізація інтересу дітей до 
соціального світу, суспільних явищ, виховування любові до Батьківщини та готовності 
примножувати її багатства, оберігати її честь і славу. 
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21 листопада в бібліотеці – філії № 3 смт 
Новодонецьке для широкого кола користувачів 
була презентована інформаційна поличка, 
присвячена Дню гідності та свободи під назвою 
«Свобода України – що це?» Метою виставки 
було: донести до користувачів бібліотеки думку про 
те, що в Україні утверджуються ідеали свободи і 
демократії; збереження та донесення до сучасного і 
майбутніх поколінь об’єктивної інформації про 
доленосні події в Україні початку XXI століття, а 
також віддання належної шани патріотизму й 
мужності громадян, які постали на захист 

демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів нашої держави та її 
європейського вибору. На поличці були представлені книги та періодичні видання, при 
огляді літератури користувачі занурилися в історичні події 10-річної давнини. Кожен 
користувач бібліотеки мав змогу висловити своє ставлення до проблеми, можливість 
висловити свої думки. Більшість відвідувачів виступали за мирне вирішення всіх проблем в 
будь-якій державі світу, в том числі у нашій країні. 

21 листопада До Дня гідності і свободи в 
Україні у бібліотеці-філії № 4 м. Білицьке був 
проведений урок-екскурс «В єдності дій і свободі 
душ». На уроці були присутні учні 4 -5 класів ЗОШ 
№ 10. З гімну України розпочався цей цікавий захід, 
протягом якого бібліотекарі провели дітей по 
сторінках історії, починаючи з періоду козацтва. 
Школярі дізналися, що означає слово « гідність» 
«свобода»» та їх значення для народу. Учні були 
вражені подіями того часу і тим, що завдяки 
Інтернету можна опинитися в тих далеких 

історичних подіях, переглянувши відеоролики «Держави славна назва – Україна».  
Завершувала урок вікторина «Символіка України». Діти активно відповідали на 

питання. Бібліотекарі їм продемонстрували книги, які можуть знадобиться у навчанні, а саме: 
«Конституція України», «Державний гімн України», «Національна символіка України» та 
дитячий ілюстрований календар «Свята моєї Батьківщини». Урок-екскурс був для дітей 
пізнавальним і незвичайним, тому вони виявили побажання зустрітися ще. Бібліотекарі разом 
з вчителями прищеплюють дітям патріотичні почуття любові до рідної землі України, 
готовності примножувати її багатства, оберігати її честь і славу. 

Дізнатися про культуру та традиції народів різних національностей, що проживають 
на території Донбассу, змінити стереотипи, які існують у дітей щодо представників інших 
етнокультур у відділі обслуговування дітей середнього та старшого шкільного віку в 
бібліотеці-філії № 5 започатковано проект «Наша країна - Україна». Протягом року існувала 
книжково-ілюстративна виставка «Тут українців дух», яка поповнювалася новими виданнями 
та творчими роботами дітей та їх батьків. В центрі – в’язаний український віночок. В рамках 
проекту пройшла зустріч учнів ЗОШ № 19 з чудовою майстринею українського рушника м. 
Добропілля – Валентиною Петрівною. 

Наприкінці вересня бібліотечні працівники філії № 5 побували в з зразковій 
майстерні декоративно-прикладної творчості "Стиль" (ЦДЮТ). Там пройшло перше заняття 
«Україна – єдина країна». Разом з керівником Оленою Володимирівною Травіною та 
бібліотекарем Нечаєвою-Боєвою Н.О., вихованки майстерні ознайомилися з історією 
становлення України; розглянули державну символіку; згадали й українські традицій. Гуртківці 
висвітлювали свої думки про те, як через творчість передати свою любов до Батьківщини. 
Під час перегляду пісочної анімації «Україна – єдина країна» вихованки майстерні з 
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захопленням говорили про багатогранні можливості творчості, як засіб передачі настрою, 
емоцій, почуттів до рідної країни.  

 
Более полугода у нас, в Донбассе, идет 
антитеррористическая операция (АТО). Многие 
люди вынуждены покидать свои дома, и с каждым 
днем таких людей становится все больше и 
больше. Специально для этой категорий 
пользователей в отделе абонемента Центральной 
городской библиотеки оформлена выставка 
«Дыхание времени: актуальная информация в 
газетах и журналах». На выставке представлены 
рубрики «Горячие точки Донбасса», «Памятка для 
беженцев», содержащие информацию для тех, кто 
хочет эвакуироваться из зон боевых действий, 

номера телефонов горячих линий, сайты информационной поддержки. 
 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/dykhanie_vremeni/6-1-0-90 

Бібліотеки Добропільської міської ЦБС 
продовжують дбати про українське патріотичне 
виховання, виховувати молодь в дусі любові до 
України, до її многостраждальної історії. Якщо 
молодь не знатиме історії своєї держави, то вона не 
розумітиме, як тяжко далася Україні її незалежність. 
Також українським патріотизмом є виховання 

любові до української мови, української культури, оволодіння українською мовою – це 
основоположні підвалини виховання українського патріотизму. 

До Дня рідної мови, Дня української писемності і мови, 

Дня слов’янської писемності та культури: 

21 лютого 2014 року в Центральній 
міській бібліотеці відбулася літературно-
виховна година «…Є на світі чарівна мова!», 
присвячена Міжнародному Дню рідної мови. Гостями 
свята були учні 8-А класу ЗОШ №7. 

Свято було і пізнавальним, і пізнавально-
розважальним. Ведучі розповіли про історію появи 
Міжнародного Дня рідної мови. Була надана багата 
інформація, з якої діти самі зробили висновки про 
те, що, безумовно, треба любити свою рідну мову, 
але толерантно, з повагою відноситися до мов 
інших народів. І не тільки до мов, а взагалі до 

людей, які живуть в Україні, але не є українцями. Бо наша Донецька земля завжди була і є 
гостинною до іноземців. Усі ми люди. Але виховати поважливе ставлення один до одного це 
наша першочергова задача. 

На другу частину заходу бібліотекарі запросили доброго друга бібліотеки, поетесу, 
композитора, викладача музичної школи № 1 Каширську Світлану Володимирівну, яка радо 
виконала пісні на українській, російській мові, але особливе захоплення викликала «Пісня 
дружби», бо ця пісня є попурі на відомі російські, українські та білоруські пісні. Діти разом 
співали, дехто підтанцьовував. Усі від цього маленького концерту отримали масу 
задоволення.  

http://dobro-biblio.ucoz.ru/_bl/0/94637354.jpg
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/dykhanie_vremeni/6-1-0-90
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І на кінець заходу був показаний ролик, в якому люди говорять один одному «Я тебе 
кохаю» на 32-х мовах світу. Ми почули, як це красиво звучить, як незвично і цікаво люди 
вимовляють ці магічні слова. 

Гості заходу, учні 8-А класу, показали себе дуже ерудованими та вихованими людьми. 
Усім дуже сподобався даний захід.  

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/e_na_sviti_charivna_mova/2014-02-25-59 
 

В Центральній міській бібліотеці, до Дня 
слов’янської писемності та культури, було виставлено 
тематичну полицю «Взірці давньої літератури», 
де містився багатий матеріал про творців 
слов’янської азбуки - святих Рівноапостольних 
Кирила та Мефодія. 

Ці святі відомі кожному носію слов'янської 
культури. Безумовно, у витоків слов'янської 
книжності стоять саме вони. Створення 
слов'янської писемності було викликано на той час 
необхідністю християнської проповіді серед 
слов'ян. Як святі рівноапостольні Кирило та 
Мефодій зуміли передати слов’янам смисли, для 
яких не було слів? Як почав з’являтися 

слов’янський алфавіт? Та взагалі з чого все починалося? На всі ці питання наші користувачі 
знайшли відповіді на тематичній полиці присвяченій цій даті. Дуже цікавій, захоплюючий 
матеріал знайшов свого користувача. 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/vzirci_davnoji_literaturi/6-1-0-81 
 

Викладка книжок, яка проходила протягом 
листопада в читальній залі бібліотеки-філії № 1 
під назвою «Мужай, прекрасна наша мово, 
Живи, народу віще слово, Як мир, як щастя, як 
любов», була присвячена Дню Преподобного Нестора 
Літописця та Дню української писемності та мови. 

Викладка мала невеликий об’єм, але несла в 
собі інформацію і про історію української 
писемності – від пергаменту до друкованої книжки, 
і про великого літописця усіх часів Преподобного 
Нестора. Ця книжкова викладка була розрахована 
на юнацтво, але привернула до себе увагу 

різноманітної категорії наших користувачів. Цікаву інформацію для себе знайшли і діти, і 
юнаки, і пенсіонери. 

Метою виставки було: розкрити тему любові до рідної мови як цікаву актуальну і 
важливу для усіх поколінь. Висновком цієї роботи є те, що багато користувачів бібліотеки 
відкрили для себе красу рідної мови, її багатство та неповторність. 

Для правильного формування ставлення до 
мови та сприйняття української мови в бібліотеці-
філії № 2 було створено виставку-перегляд 
літератури «Рідна мова чиста як роса» та 
підготовлено гру-конкурс «Мова – духовне 
багатство народу». Це незвичайне свято, і 
відзначають його по-особливому. В цей день люди 
нагадують одне одному про те, як важливо берегти 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/e_na_sviti_charivna_mova/2014-02-25-59
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/vzirci_davnoji_literaturi/6-1-0-81
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рідну мову. Адже мова – це великий скарб народу. В лютому відбулося чергове засідання 
клубу «Книголюб», присвячене мові. Бібліотекарі провели гру-конкурс «Мова – духовне 
багатство народу». Конкурси були різні: відгадати загадки, скласти нові слова з поданих слів, 
відгадати вікторину «Знавці української мови» та конкурс «Шифрувальник» (розшифрувати 
прислів'я). 

На абонементі бібліотеки-філії № 3 для широкого кола читачів протягом року 
проходила книжкова виставка-рейтинг «Українське слово проситься до тебе: 
уподобання українських читачів». Метою виставки було: продемонструвати сучасному 
українському користувачу фонд бібліотеки українською книгою. На виставці були 
представлені книги різної тематики та авторів, які за запитами та за кількістю видач за 
минулий рік стали найбільш популярними серед користувачів бібліотеки. В кімнаті школяра, 
разом з вихователем Коротенко О.Л. та селищним бібліотекарем, Яскель І.В. провела серед 
відвідувачів дитячої кімнати читання творів на рідній мові під назвою "Рідна мова чиста, 
як роса", бібліотекар розповіла дітям про історію створення слов'янської писемності, про 
життя і діяння святих рівноапостольних братів Кирила і Мефодія. Відвідали захід діти віком 
від 10 до 12 років, в кількості 9 читачів. По закінченні читань вихователь запропонувала 
дітлахам подивитись мультфільм. Книговидача в бібліотеці дитячих книжок після читання 
склала 13 примірників.  

Весело та щиро 21 лютого пройшов 
Міжнародний день рідної мови у Країні Книг з 
бібліотекарями філії № 4. Учні 3-го класу 
(класний керівник Бєланова І.В.) мандрували 
поетичними стежками поезій, присвячених рідній, 
єдиній, матусиній мові. Діти підготували багато 
віршів. Проявили свою ерудованість у вікторинах 
«Словоскладайка», «Слова паліндроми», «Продовжи 
прислів’я», «Добери епітети до слів», «Чарівні 
слова». А завершилася поетична мандрівка 

спільним складанням вірша. 

http://biblio-bel.at.ua/news/kvitni_movo_zirnicjami_slova/2014-02-20-94 

 
6 листопада бібліотекарі філії № 4 

завітали до групи продовженого дня ЗОШ № 10 
(вихователь Дмитрук І. М.) з мовним ранком 
«Слово до слова - зложиться мова». Бібліотекар 
Гук Л. П. розповіла дітям про витоки української 
писемності, значення мови в житті людини, 
почесне місце української мови серед інших мов 
світу. Учні поринули у світ краси і принад 
українського слова. Із задоволенням діти взяли 

участь у конкурсах «Мовне асорті», «Склади слово», «Редактор», виконували різноманітні 
лінгвістичні завдання, виразно читали поезію про рідну мову. Учні отримали не тільки призи, 
а й позитивні емоції, сповнені любові до рідного слова.  

http://biblio-bel.at.ua/news/plekatimesh_movu_cvistimut_slova/2014-11-07-126 

 

http://biblio-bel.at.ua/news/kvitni_movo_zirnicjami_slova/2014-02-20-94
http://biblio-bel.at.ua/news/plekatimesh_movu_cvistimut_slova/2014-11-07-126
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26 лютого в бібліотеці-філії № 5 відбулося 
свято рідної мови «Рідна мова – чиста, як роса». 
На захід були запрошені учні 4-А ЗОШ № 7, 
вихованці чудового педагога Лейби Віри Павлівни. 

Свято розпочалося з кліпу «Моя країна – 
Україна». Працівники бібліотеки розповіли про 
тяжку долю нашої співучої мови, про її шлях до 
здобуття нею статусу державної. Разом з 
бібліотекарями діти визначили місце української 
мови серед інших слов’янських мов, почули щирі 
слова любові і вдячності до неї. Читали вірші 
сучасних поетів про мову, згадували фольклорні 

форми, відгадували жартівливі загадки, розповідали прислів’я та приказки про рідну мову. 
Творчості Т.Г. Шевченка був присвячений цілий розділ свята. Спочатку завідуюча 

філією прочитала вірш Т.Г. Шевченка «Ну що б здавалося, слова…», потім декламувала всім 
присутнім улюблені вірші прославленого сина українського народу. На закінчення завідуюча 
бібліотекою-філією № 5 О.І. Рябовол подарувала дітям власний вірш на державній мові, і, як 
завжди, діти подивилися улюблений мультик на українській мові «Жив був пес» та «Як 
метелик життя вивчав». 

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/ridna_mova_chista_jak_rosa/1-1-0-102 
 

Чому, навіть виїхавши з рідних місць на 
довгі роки, людина згадує їх з теплотою, а живучи в 
місті, селі, вона постійно з гордістю розповідає 
гостю про красу і багатство свого рідного краю? 
Думається, що це вираз глибокої прихильності і 
любові до всього, що з ранніх років увійшло в 
серце як найдорожче. Свою любов до рідних місць, 

уявлення про те, чим вони знамениті, яка у них природа, якою працею зайняті люди - все це 
дорослі передають дітям, що надзвичайно важливо для виховання моральних і патріотичних 
почуттів, і активну позицію в цьому питанні займають бібліотекарі. 

Любов до рідного краю, прагнення зробити 
його кращим, багатшим є спільною турботою всіх 
мешканців Донеччини. Для цього потрібно добре 
знати історію, природу, економіку, етнографію і 
культуру. Тому одним з головних напрямків ЦМБ є 
краєзнавча робота.  

На сьогоднішній день робота ЦМБ з 
краєзнавчим фондом полягає у аналітичній 
обробці, систематизації та збереженню фонду 
краєзнавчих документів, які успішно користуються 
попитом у читачів. З метою поширення 
краєзнавчих матеріалів серед користувачів у 

читальному залі окремо зібрано цінний краєзнавчий фонд «Донеччина! Великий щирий 
краю…», який містить відділи: «Донбас в період 1941 – 1945рр.», «Історія Донбасу від давніх часів до 
початку ХХ ст.», «Природа Донбасу», «Донецька область в цілому», «Економіка області», «Літературне 
життя області». Всі матеріали фонду знаходиться у відкритому доступі і кожен з відвідувачів 
може самостійно, на власний розсуд скористатися матеріалами з краєзнавства. 

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/ridna_mova_chista_jak_rosa/1-1-0-102
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Частина фонду, яка більш детально висвітлює історію 
становлення міста Добропілля представлено на постійно 
діючий виставці «Добропільський край». Література, яку 
містить виставка користується попитом у читачів, які вивчають 
історичне минуле нашого краю, мають бажання більше 
дізнатися про людей, які зробили вагомий внесок у 
становлення, розвиток і примноження слави нашого трудового 
Добропільського краю. 

Перший розділ виставки присвячено територіальній 
символіці нашого міста, в основу якого лягло зміцнення поваги 
до краєзнавчої символіки та її історичного походження.  

Другий розділ виставки «Добропілля - перлина 
Донбасу» містить ювілейні буклети міста та матеріали 
конволют з вирізками статей з місцевих газет про досягнення 
рідного краю «Місто рідне моє – Добропілля», «Мій рідний край – 

Донеччина», а також видання місцевого автора Володимира Подоляна «Слово про Добропілля». 
Книга розповідає про історію міста Добропілля з давніх-давен та до нашого часу.  

У третьому розділі виставки широко висвітлюються історичні події Великої 
Вітчизняної Війни на території Донбасу. Він розкриває безсмертний подвиг наших героїв за 
допомогою книг пам’яті та фотоальбомів «Ветерани Добропілля», «На фронт Великої вітчизняної зі 
шкільної лави», «Побратим А. Матросов».  

Четвертий розділ виставки знайомить з історико-культурним надбанням нашого міста. 
Інформаційно-краєзнавчі матеріали, які представлені в цьому розділі протягом багатьох років 
були зібрані співробітниками бібліотеки. До уваги відвідувачів представлений фотоальбом 
«Світ книжкових людей», в якому зібрано історію бібліотеки в світлинах та газетних статтях.  

Також робота у краєзнавчому напрямку проходить і в масових заходах.  
4 червня до читального залу ЦМБ завітали учні 6-А, 6-Б класів ЗОШ № 19 на чолі з 

вчителем історії Наталією Михайлівною Ульєнко. Понад двадцяти юних добропільців 
поринули у захопливий свят історії і надбань рідного краю – Донеччини. Її екологічний 
потенціал, природні закутки і заповідники, корисні копалини є гордістю нашого колишнього 
Дикого Степу, та найголовніше – люди, які складають славу Донбасу. Віртуальна подорож 
пам’ятними місцями області, знайомство з видатними земляками збагатили скарбничку знань 
підлітків з краєзнавства, а також сприяли формуванню у них почуття гордості за свою малу 

батьківщину, відповідальності за її подальшу долю, а також гордості і патріотизму. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/news/donbas_mij_kraj_neozorij/2014-06-04-218 

 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/news/donbas_mij_kraj_neozorij/2014-06-04-218
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У вересні 2014 року виповнилося 390 років з дня 
заснування Святогірського чоловічого монастиря. Оскільки 
одним з пріоритетних напрямків у роботі 
Центральної міської бібліотеки є краєзнавство, то 
залишитися не помітним для її співробітників така 
подія просто не могла.  

Завідуюча відділом обслуговування Сіора М.Н. 
і бібліотекар Воронцова В.В. підготували 
захоплюючу віртуальну подорож по печерах в 
крейдяних виступах. В читальний зал Центральної 
бібліотеки для спільної подорожі був запрошений 
настоятель Свято-Троїцького Храму Протоієрей 

отець Леонід та учні 10 - 12 класів вечірньої школи під керівництвом Корольової Віри 
Павлівни.  

Отець Леонід розповів хлопцям про життя в монастирях, про те, які самовіддані люди 
там живуть і трудяться. В ході заходу діти дізналися про велику кількість цікавих, часом 
трагічних, фактів з історії Святогірського монастиря, переглянули відео-ролик про життя 
Іоана Затворника. Останньою зупинкою подорожі став відео-ролик про Святогір’я, який 
викликав інтерес не тільки у школярів, але і у викладачів, і співробітників бібліотеки. Тому 
розлучаючись, всі висловили сподівання на швидку нову зустріч. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/peshhery_v_melovykh_vystupakh/2014-10-01-70 

З метою поширення краєзнавчих матеріалів серед 
користувачів у читальному залі бібліотеки-філії № 1 окремо 
зібрано краєзнавчий фонд та широко представлено на 
виставці «Стежками рідного краю». Фонд знаходиться у 
відкритому доступі, і кожен з відвідувачів може самостійно 
скористатися матеріалами з краєзнавства. На виставці 
регулярно поповнюється поличка літературних досягнень 
добропільських авторів.  

На сьогоднішній день робота у краєзнавчому напрямку 
полягає у аналітичній обробці, систематизації та збереженні 
фонду краєзнавчих документів. Краєзнавча картотека статей 
постійно поповнюється матеріалами з періодичних видань: 
«Новий шлях», «Доброполье на ладонях», «Донеччина», 
«Отражение», «Донбасс», «Наш край». На виставці з 
краєзнавства є старі книжкові видання, які представляють для 

бібліотеки історичну цінність і вилученню з фонду не підлягають.  
У жовтні 2014 року, в читальному залі бібліотеки-філії № 1, для широкого кола 

користувачів була підготована і зручно розташована книжково-ілюстративна викладка 
літератури Добропільщини «Життя моє – Добропільщина».  

 
До Дня визволення Донбасу від фашистських загарбників та 

для збереження світлої пам'яті загиблих радянських воїнів і 
партизан в серцях сучасного покоління на абонементі бібліотеки-
філії № 1 була розташована виставка «Немеркнуче світло 
великого подвигу». Згадати про мужність, стійкість та 
самовідданість партизанів і підпільників відвідувачам бібліотеки 
допомогла відбірка літератури героїчних подвигів наших земляків. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/peshhery_v_melovykh_vystupakh/2014-10-01-70
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Вивчення історії рідного краю, популяризація культурних цінностей народу в наш час 
стали одними із провідних завдань бібліотек як культурно-освітніх центрів. Виконуючи ці 
завдання в поточному році бібліотекарі філії № 2 підготували: 

- слайд-розповідь «Природними чудесами Донеччини»; 
- краєзнавчий посібник «Английский патриот шахтерского края», ; 
- годину цікавого краєзнавства «Так починалося. Історія рідного краю»; 
- відео-хронологію «Зародження міста». 

10 липня в стінах бібліотеки-філії № 2 відбулася година цікавого краєзнавства 
«Так починалося. Історія рідного краю», присвячена 145-тій річниці від дня заснування міста 
Донецьк. Зустріч пройшла в дружній обстановці. Присутні з цікавістю слухали історію 
створення міста, розповіді про тих, хто стояв у витоків зародження мегаполісу. Найбільше 
вразила глядачів відео-хронологія «Зародження міста». У ролику йшлося про історичні факти 
розташування старого міста, про усі його перебудови та реінкарнації. Вся інформація була 
подана у вигляді карт, малюнків, фото, що неабияк вразило дітей. Не обійшлося і без огляду 
літератури. Він мав назву «Донецьк. Як усе починалось». На огляді представили книги, в яких 
найбільш чітко та лаконічно викладено інформацію про історію Донецька.  

І на останок гостям заходу бібліотекар 
продемонструвала краєзнавчий посібник власного 
виготовлення «Английский патриот шахтерского края», 
присвячений 200-річчю від дня народження Джона Юза. В 
посібнику представлена коротка біографія життя цієї 
видатної, для нашого краю, людини. Подані матеріали про 
те, чому саме його вважають праотцем міста Донецьк, 
інформація про те, що саме корисного зробила ця людина 
не лише для міста, а й для усього краю. 

Підбиваючи підсумки заходу бібліотекарі відзначити, що діти, яких запрошували на 
зустріч, не лише уважно та захоплено слухали усе, про що йшлася мова, а й розповідали те, 
що самі знають про історію створення міста, а також пригадували історії з власного життя, які 

пов’язують їх з Донецьком.  

В читальному залі бібліотеки-філії № 3 для широкого 
кола користувачів була представлена книжкова виставка-
експозиція «Святі гори: від забуття до відродження», 
присвячена 355-річчю від часу заснування (1624) Святогірського 
чоловічого монастиря. Виставка познайомила читача з історією, 
побутом та звичаями Святогірського монастиря на Сіверському 
Донці. Зацікавленість користувачами бібліотеки показала, що 
запропонована тема виставки знайшла відгук в багатьох серцях. 

23 червня в читальному залі бібліотеки-філії № 3 
пройшов літературний диліжанс «Творчі джерела 
Донеччини», де бібліотекарі познайомили маленьких читачів з 
творчим надбанням рідного краю – Донеччини. Мета 
бібліотекарів була - показати, що Донеччина багата не тільки 

корисними копалинами, але й людьми, які живуть поряд з нами. Це видатні спортсмени, 
письменники, науковці, журналісти, художники, співаки… «Знайомство» з видатними 
земляками збагатили скарбничку знань дітей з краєзнавства. 
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7 листопада в читальному залі бібліотеки-
філії № 3 експонувалася виставка-спогад для 
широкого кола користувачів «Стара фотографія 
розповідає» (були представлені фотокартки з історії 
рідного селища Новодонецьке). Метою виставки 
було: привернути увагу громадськості, а не лише 
користувачів бібліотеки, до вивчення історії рідного 
селища і зокрема Добропілля. На виставці 
представлені світлини 50-х - 80-х років 20 ст., до 
деяких старих фотографій бібліотекарі дібрали фото 
сучасного вигляду тих будинків та вулиць, де колись 

були зроблені знімки. У підготовці та оформлені виставки приймали участь всі працівники. 
Колектив бібліотеки сподівається на те, що виставка викликала інтерес у відвідувачів та 
принесла користь усім, хто її побачив. 

Донеччино моя! Земля батьків, рідний край! 
У ньому простір донецьких степів від берегів 
теплого Азовського моря на півдні до Святих Гір, 
покритих прадавнім лісом, на півночі… Про все це 
та багато іншого дізналися учні 4 класу ЗОШ № 10 
(кл. керівник Кічма Н.А.) на незвичайному уроці. 
Діти разом з працівниками міської бібліотеки-філії 
№ 4 відправились в чудову краєзнавчу мандрівку за 
допомогою гри-подорожі «Стежками рідного 
краю». На історичній стежині познайомились 
школярі з історією та видатними особистостями 

землі Донецької, на природничій – із численними заповідниками, а з культурними пам'ятками 
рідного краю - на культурно-мистецькій. Діти із задоволенням взяли участь у вікторинах 
«Донеччина», «Як ви знаєте свій рідний край?», виявивши неабияку кмітливість та начитаність. 
Перегляд фільму «Сім чудес Донбасу» надихнув дітей на подальше пізнання своєї малої 
батьківщини. 

http://biblio-bel.at.ua/news/donechchina_moja_mij_dim_i_ridnij_kraj/2014-05-14-108 

 
Одним із аспектів усебічного розвитку 

особистості є висока правова культура. Адже не 
можна вважати фізично здорову людину 
гармонійно розвиненою, якщо вона, маючи 
широкі знання, добре працюючи або навчаючись, 
порушує закони, права. Метою правового 
виховання є формування правової культури 

громадянина України, що складається зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед 
суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і 
правил людського співіснування, готовності дотримуватися й виконувати їх вимоги, що 
виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, 
боротьби з порушниками законів. 

 
Ефективна взаємодія держави і громадянського 

суспільства є однією з важливих передумов розвитку 
демократії. Успішність цієї взаємодії зумовлюється постійним 
діалогом, удосконаленням практики взаємовідносин, активною 
участю громадян у державних справах. З цією метою в 
читальному залі бібліотеки-філії № 1 продовжив свою 

http://biblio-bel.at.ua/news/donechchina_moja_mij_dim_i_ridnij_kraj/2014-05-14-108
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роботу Пункт доступу громадян до офіційної інформації під назвою «Діалог влади з 
громадою». 

В зоні ПДГ розміщено інформацію про роботу органів державної влади, телефони 
гарячої лінії, електронні адреси пунктів доступу громадян до інформації, графіки прийому 
громадян керівництвом міської ради та виконкому, література, яку отримує бібліотека завдяки 
Програмі сприяння Парламенту. До послуг відвідувачів бібліотеки персональний комп’ютер 
та доступ до мережі Інтернет. До ПДГ звертаються користувачі в основному старшої вікової 
категорії, але є також запити від юнацтва.  

Беручі участь у роботі мережі ПДГ та в проекті «Публічні дебати» бібліотека-філія № 1 
вдосконалює та створює нові шляхи розширення та якісного покращення доступу громадян 
до офіційної інформації, сприяє залученню громадян до обговорення нових законопроектів, 
що допомагає вивести взаємодію представників міської територіальної громади (користувачів) 
із владою на якісно новий рівень.  

Бібліотечні працівники філії № 1 протягом всього 2014 року продовжували роботу з 
формування тематичних тек про діяльність місцевих органів влади та з актуальних питань 
(«Обличчя влади», «Графік прийому депутатів» тощо). 
 

28 січня 2014 р. в читальному залі бібліотеки-філії № 1 
була проведена пізнавальна година "Права людини 
починаються з прав дитини", під час якої учні 5 класу ЗОШ 
№ 19 дізналися про те, які права має кожна дитина від 
народження.  

Окрему увагу було присвячено розповіді про ставлення 
до дітей з різні часи історії нашого народу. Школярі дійшли 
висновку, що раніше люди й гадки не мали про права дітей. До 
думок дитини не прислухались, бо вважали їх незрілими, та 
нераціональними. Дорослі мали повну владу над дітьми, а дітям 
нічого не залишалось, як сприймати все це як належне. 

Бібліотекар Сафонова Г.В. пояснила учням, що зараз 
"Світовою конституцією прав дитини" називають Конвенцію про права дитини, прийняту 
Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року.  

Але зміст Конвенції складний для розуміння дітей, тому 
бібліотекарі використовували такі форми і методи, які допомогли 
познайомити дітей з її положеннями на зрозумілій для них мові. 
Була представлена презентація та декілька відео-роликів, після 
перегляду яких у дітей склалося уявлення про рівні права дитини. 

Сьогоднішні діти - це дорослі XXI століття. Тому головне 
завдання бібліотеки поряд з сім’єю, школою й іншими соціальними 
інститутами суспільства - допомогти їм засвоїти соціально-правові 
принципи, які закріплені в Конвенції ООН про права дитини.  

http://dobr-bib-
fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/prava_ljudini_pochinajutsja_z_prav_ditini/2-1-0-25 

 
 

В бібліотеці-філії № 4 пройшла виховна 
година «Знай свої права та обов’язки» з дітьми 1-4 
та 5-6 класів ЗОШ № 8 (керівники Денисова Н.С. та 
Богун Г.Є.) 

Бібліотекар Гук Л.П. розповіла присутнім про 
Конвенцію ООН про права дитини, яка була створена 
Генеральною Асамблеєю 20 листопада 1989 року і 
набула чинності на Україні 27 вересня 1991 року. Діти 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/prava_ljudini_pochinajutsja_z_prav_ditini/2-1-0-25
http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/prava_ljudini_pochinajutsja_z_prav_ditini/2-1-0-25


57 
 

дізналися про свої права, починаючи з народження і закінчуючи повноліттям. Найбільше їх 
зацікавили такі аспекти Декларації, як захист дітей від викрадання, продажу та насильства. 
Діти енергійно обговорювали не тільки свої права, але і розповідали про свої обов’язки. 
 

 
Роботу по вихованню правової культури 

бібліотечні працівники бібліотеки-філії № 5 
проводять спільно зі службами у справах 
неповнолітніх, сім’ї та молоді, працівниками 
правоохоронних органів, батьками. Надавати 
роз’яснення щодо чинного законодавства, 
формувати активну життєву позицію, надавати 
необхідну інформацію з правових питань була 
покликана програма «Я-громадянин України», яка 
працювала в бібліотеці в рамках проекту 
«Бібліоміст». 

Урок права «Сімейний кодекс», книжна 
виставка «Сам собі адвокат», огляд літератури «Є права – значить, є надія» націлили 
дітей на те, що вони є громадянами і повинні бути небайдужими до всіх подій в країні. 
Аналогічні питання висвітлювались під час проведення Всеукраїнського тижня права в 
закладах України. Година спілкування «Право на захист» дала можливість учням 9-го класу 
НВК № 3 засвоїти та використовувати теоретичні знання з права в різноманітних ситуаціях, 
запобігати правовим помилкам. 

Згідно проекту Програми сприяння Парламенту «Створення 
Мережі Пунктів Доступу Громадян до офіційної інформації» (ПДГ), вже 
не один рік в Центральній міській бібліотеці діє виставка 
інформаційно-правової літератури «Влада для громади».  

Цього року виставку було доповнено розділами: «Політична 
корупція в Україні. Шляхи протидії», «Судова система в Україні», «Місцеве 
самоврядування». На огляд користувачам були представлені аспекти 
законодавчого процесу, розробки місцевих програм розвитку, 
участь громади в законодавчому процесі, основи місцевого 
самоврядування. Користувачам був наданий перелік національних 
та регіональних сайтів, надавалась допомога в пошуку інформації, 
а також консультації співробітників бібліотеки. 

 
 

 
 

В рамках правової освіти населення 17 
грудня в ЦМБ проходила вікторина «Правове 
лото». Вікторина була проведена для учнів 6 – А 
класу НВК № 5. Для виховної бесіди були зарошені 
співробітники Кримінальної виконавчої інспекції 
Власова Тетяна Миколаївна – старший інспектор, 
старший лейтенант внутрішньої служби та Доля 
Юлія Юріївна – інспектор, старший лейтенант 
внутрішньої служби. 

 
Співробітники інспекції докладно та 

зрозуміло розповіли дітям про наслідки 
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правопорушень, про відповідальність неповнолітніх за скоєні злочини. Бесіда викликала 
жваві обговорення між учнями та класним керівником школярів.  

 
Наприкінці заходу учні в формі гри мали 

змогу продемонструвати отримані знання в галузі 
права. Найбільш емоційним та цікавим для дітей 
виявився конкурс про порушення тих чи інших прав 
казкових героїв. Взагалі захід виявився дуже 
пізнавальним та цікавим для всіх його учасників. 
Тож, наостанок всі виявили надію на те, що такі 
зустрічі в бібліотеці будуть і надалі. 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/pravove_loto/2014-
12-18-74 

Одним з важливих чинників підтримки ініціатив 
електронного урядування в Україні є бібліотеки.  

Послуги е-урядування в бібліотеках є досить актуальним 
питанням, оскільки сучасні бібліотеки є тими інформаційними 
центрами, які реалізують конституційні права громадян на доступ до 
інформації, зокрема, офіційної. 

Перед ЦМБ вже другий рік стоїть завдання, щодо 
впровадження і використання послуг е-урядування. На шляху до 
реалізації цих послуг працівники бібліотеки використовували 
різноманітні методи: брали участь у конкурсах проектів, відвідували 
тренінги, черпали інформацію з всесвітньої мережі Інтернет, а 
також переймали цінний досвід у колег з інших регіонів України. 

Основні теоретичні і технологічні питання реалізації 
електронного урядування було висвітлено в буклеті «Е-урядування в Україні: майбутнє чи 
реалії сьогодення», який був створений в цьому році. Буклет містить перелік електронних 
адміністративних послуг національного та регіонального рівня.  

 
 

Художнє та естетичне виховання вважається 
однією з головних складових системи виховання 
особистості. Бібліотеки традиційно працюють у 
цьому напрямку, накопичують цікавий досвід та 
інноваційні форми роботи. Художньо-естетичне 
виховання в бібліотеці має за мету сприяти: 
оволодінню основами знань про народне 

мистецтво, музику, архітектуру, усну народну творчість, національну пісенну і танцювальну 
культури, побут, ремесла, ігри; формуванню системи знань про світову культуру і мистецтво; 
розвитку естетичних потреб і почуттів; розвитку художніх здібностей і творчої діяльності 
людини. 

У День всіх закоханих, 14 лютого, бібліотека-
філія № 1 організувала акцію «Святкуємо разом 
день Святого Валентина». Кожен відвідувач, який 
завітав у цей день до бібліотеки, отримав 
«валентинки», виготовлені бібліотекарями у вигляді 
сердечка, які є незмінним атрибутом цього 
романтичного свята, а також ознайомився з 
поетичними збірками В. Шекспіра і Ф. Петрарки, 
Лесі Українки і Володимира Сосюри, Марини 
Цвєтаєвої і Вероніки Тушнової. Знайомлячись із 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/pravove_loto/2014-12-18-74
http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/pravove_loto/2014-12-18-74


59 
 

словом, ограненим всеосяжним простором людських сердець, ці книги дали змогу читачам 
зануритесь в одкровення цього світлого і неповторного свята. 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/vidsvjatkuvali_razom_den_svjatogo_valentina/2-1-0-26 

Протягом січня 2014 року в бібліотеці-філії № 1 діяла інноваційна виставка 
«Народні умільці нашого краю», на якій були розміщені власні вироби читачів бібліотеки. 

 

 

 

 

 
 

 

 

4 вересня в читальному залі бібліотеки-філії № 3 
була представлена виставка-експозиція «Краса живе 
завжди». 9 вересня святкується Міжнародний день краси, він 
заснований в 1995 році Міжнародним комітетом, який 
займається проблемами естетики і косметології. До цього 
дня бібліотекарі підготували виставку для широкого кола 
користувачів, на якій представлені книги і журнали з 
порадами по догляду за обличчям, тілом, руками, 
волоссям, як правильно підібрати одяг, макіяж, зачіски. 
Експоновані видання розкажуть про новинки сучасної 

косметології, манікюру, перукарського мистецтва. 

Тематична поличка "Світ відношень: розмова про кохання", була представлена 
на абонементі бібліотеки-філії № 3 для широкого кола читачів, вона була присвячена Дню 
всіх закоханих. На поличці була представлена різноманітна література: від художньої до 
галузевої. Поличка привернула увагу читачів різного віку, але особливу увагу їй приділяли юні 
читачі, з якими у полички проводилися бесіди. Користувачам виставка сподобалась, кожен 
вибрав книгу на свій смак.  

Бібліотекарями філії № 4 у 2014 році були підготовлені і проведені : 

 акція – експромт «Вітаємо Вас, привітайте нас»; 

 літературно - поетичний вечір «Зупинилося небо у вікні»; 

 ігрова шоу – програма «Все починається з кохання». 

В бібліотеці пройшов літературно-поетичний вечір 
«Зупинилося небо у вікні», головними гостями якого були 
поети клубу «Пишущая братия». Усі запрошені співці слова та 
гості заходу зібралися в затишній, дружній атмосфері 
бібліотеки, що сприяло корисному та цікавому спілкуванню. З 
присутніми на зустрічі поділилися новими віршами Бахтін 
Є.М., Курилюк С. Є., Заварзін Г.І., Мельник Н. П. та ін. Усім 
поетам бібліотекарі побажали творчої наснаги та легкого пера. 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/vidsvjatkuvali_razom_den_svjatogo_valentina/2-1-0-26
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Бібліотекарі філії № 4 підготували і 
провели для учнів 10 класу (кл. керівник Ключик 
О.А.) ЗОШ № 8 ігрову шоу-програму «Все 
починається з кохання». 

Кохання — джерело творчого натхнення 
багатьох поколінь. До цієї одвічної теми завжди 
зверталися письменники, художники, скульптори, 
філософи, композитори. До кожного з нас рано чи 
пізно в душу заглядає кохання. Воно поза віком і 
часом.  

Діти із задоволенням слухали легенду про 
святого Валентина, дізналися про традиції святкування Всесвітнього Дня закоханих у різних 
країнах, брали активну участь у вікторинах «Акторські здібності», «Закохана загадка», «1 + 1» . 

Разом з присутніми та учнями було виведене головне правило для закоханих: не треба 
губити свої почуття та перетворювати їх на гірку полову, треба цінити себе і оточуючих. За 
це Амур подарує вічне кохання! 

http://biblio-bel.at.ua/news/vse_pochinaetsja_z_kokhannja/2014-02-13-92  
 

  
До Дня закоханих в читальному залі бібліотеки-філії № 4 бібліотекарі 

оформили виставку-експозицію «Дерево кохання». На кожній «валентинці» 
користувачі бібліотеки могли прочитати вірші про кохання сучасних поетів 
української літератури і поетів-класиків світової літератури. 

 

 

Бібліотекарі філії № 5 разом з керівником 
гуртка дизайн студії «Панна» при центрі дитячої та 
юнацької творчості Юлією Комісаровою, провели 
арт-урок «Дива своїми руками». Бібліотекар 
Нечаєва-Боєва Н.О. познайомила присутніх з 
історією виникнення і розвитку технології . Увазі 
присутніх були запропоновані види арт-
терапевтичних технік, які можна використовувати у 
роботі з дитячою та підлітковою аудиторією. А 

Юлія Федорівна дала дівчаткам та присутнім майстер-клас з виготовлення чудових квітів з так 
званого холодного фарфору. 

Підтримати в дитині її гідність і позитивний образ «Я», побачити неповторність 
кожного в колективі, дати можливість для вільного, спонтанного самовираження у творчості, 
відчути атмосферу довіри і терпимості - ось головні завдання, які ставлять перед собою 
бібліотечні працівники. Це і є перевагою технології «Арт-терапія». 

До чудового свята - Нового року - в бібліотеці-філії № 5 оформлено книжково-
ілюстративну виставку «Здрастуй, люба зимонько». А біля неї розташувалася міні-
майстерня Діда Мороза. На імпровізованому зимовому дереві діти розвісили рукавички з 
побажаннями в новому році миру та добра всім жителям міста та працівникам бібліотеки. А 
для самих активних відвідувачів бібліотеки Шелковська К.І. організувала арт-урок «Робимо 
ялинку своїми руками». 

 

http://biblio-bel.at.ua/news/vse_pochinaetsja_z_kokhannja/2014-02-13-92
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Складна економічна обстановка в світі, її 
наслідки, екологія рідного краю, засміченість 
середовища проживання - все це викликає 
необхідність сприяти екологічній освіті та вмінню 
берегти природу. Екологічна ситуація вимагає і 
зміни поведінки людини, зміни її ціннісних 
орієнтирів. Щоб реалізувати ці зміни, досягти цілей 

сталого розвитку необхідно формувати екологічний світогляд громадян. Бібліотеки 
Добропільської міської ЦБС багато працювали в цьому напрямку цього року.  

Щорічно 1 квітня відзначається у світі 
Міжнародний день птахів. Саме цього дня в 1906 
році була підписана Міжнародна конвенція з охорони 
птахів.  

Природа створює шедеври, які жоден, навіть 
найталановитіший художник або скульптор, 
відтворити не в змозі. Залишається тільки 
фотографувати створення природи, щоб потім тисячі 
людей змогли отримати задоволення, милуючись 
такими фотографіями. Протягом квітня місяця 
відвідувачі бібліотеки-філії № 1 мали змогу оцінити 

тематичну фото-добірку з зображенням звичайних і незвичайних птахів. 

Другого квітня 2014 року в бібліотеці-філії 
№ 2 пройшла екологічна гра «В гости к 
пернатым друзям», присвячена Міжнародному дню 
птахів (1 квітня). Захід був проведений в 
читальному залі з вихованцями Білозерського 
ЦДЮТ: гурток «Затейники» (керівник Афонічева 
А.Л.) та гурток «Сувенир» (керівник Лєпілєна Л.Ч.). 

Метою гри було: познайомити дітей з 
різними видами птахів; виховувати любов до 
природи, бережливе ставлення до пташок; 
розвинути мислення, вміння відгадувати загадки, 
ребуси; виховувати вміння працювати в колективі.  

Захід розпочався загадкою про птахів, після 
чого було сформовано дві команди: «Скворцы» та «Ласточки». Під час гри за кожну 
правильну відповідь команди отримували жетони і в кінці було підраховано їх кількість. 

Для гри бібліотекарі підготували дві презентації: «Что я за птица…» та «Берегите 
птиц». В ході заходу діти змагалися в різних конкурсах: «Загадочный», «Птичьи премудрости», 
«Из какой мы сказки?», «Весенний ветер», «Живые синонимы», «Птичьи разговоры», «Знатоки 
птиц». Між конкурсами вихованці гуртка «Затейники» декламували вірші про птахів. В кінці 
гри потрібно було виявити переможців, але кількість жетонів виявилася рівною, а отже, 
перемогла - дружба.  
 Діти залишилися задоволені грою не тільки тому, що отримали солодкі подарунки, а і 
тому, що побачили, як багато на світі різних пташок, які вони можуть бути кумедні та цікаві, а 
головне зрозуміли, що, все ж таки, їх потрібно берегти. 

http://bilozer-biblio.ucoz.ua/news/podiji_kvitnja_v_nashij_biblioteci/2014-05-13-6 
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На абонементі бібліотеки-філії № 3 
протягом 2014 року для широкого кола користувачів 
проходила книжкова виставка – екологічний 
екстрим «….чем владеете, цените ли?». Виставка 
була присвячена популяризації творів екологічної 
спрямованості письменників-фантастів: Р. Бредбері, 
В. Бєляєва, Ст. Кінга, Уельса, Тендюка, Азімова. 
Книги на виставці змінювалися щоквартально, таким 
чином бібліотекарі популяризували такий напрямок в 
літературі, як екологічна фантастика, приємно було 
спостерігати, як деяких читачів заінтригувала виставка. 

19 березня бібліотека-філія № 3 спільно з вихователем (Коротенко О.Л.) кімнати 
школяра смт Новодонецьке проводила усний журнал з елементами вікторини «Живи, 
планета!», приурочений до Всесвітнього дня Землі, захід проходив в кімнаті школяра ЗОШ № 
17, де були присутні дітлахи шкіл № 17 та № 16 2-4 кл. Захід проходив в формі діалогу з 
маленькими читачами, дітлахи з задоволенням приймали участь в обговорені, вікторині. 
Інформація, яка була представлена в усному журналі, була цікавою і привабливою. Вже стало 
традицією закінчувати той чи інший захід з участю дітей переглядом мультфільму. 

3 жовтня в ЗОШ № 17 к/ш «Орлик» пройшла природознавча вікторина 
«Щасливий випадок», присвячена Всесвітньому дню тварин. Метою вікторини вихователь 
Коротенко О.Л. та бібліотекар філії № 3 ставили - сприяння розвитку пізнавального 
інтересу, спостережливості, уваги, вміння працювати з додатковою літературою, а також 
продовжувати презентувати дітлахам бібліотечний фонд. Протягом вікторини дали 
можливість дітлахам пограти і розважитися з користю для них, дружно, всім колективом. На 
прикладах взаємовідносин людини та природи розповідали та привертали увагу молодшого 
покоління, як «вінець творіння» повинен переорієнтувати свою діяльність, щоб жити в 
гармонії з навколишнім середовищем.  

Незвичайний урок пройшов у міській 
бібліотеці-філії № 4 з учнями 4-го та 
інклюзивного класу ЗОШ № 10 (кл. керівник Гапон 
В.Д.), за допомогою якого діти відправилися у 
природознавчу уявну подорож. Тема зустрічі 
«Лелеки щастя в дім приносять». Чому захід 
присвячений саме лелеці? Мабуть, тому що для 
українців немає кращого птаха за лелеку. Він є 
символом України й уособлює щастя, сімейний 
затишок, мир, добро. Захоплюючі розповіді про 
танок, який триває близько двох годин, переліт 
лелек, будівлю гнізда супроводжувалися переглядом 

відео. А особливо незвичайним заняттям було для дітей будування справжнього гнізда! З 
радістю школярі читали вірші, відгадували загадки, відповідали на питання вікторини про 
лелек, виконували «лелечий танок». У народі кажуть: «Лелеки летять тільки до добрих людей». 
Тому люди повинні бережливо ставитися до цих птахів, які завжди віддячать своєю любов'ю. 

http://biblio-bel.at.ua/news/vesnu_leleki_prinesli/2014-04-29-105 
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До Дня Довкілля, який відзначається 19 квітня, у відділі 
абонементу ЦМБ для широкого кола користувачів була 
оформлена книжково-ілюстрована виставка «Природи 
неповторну красу я в серці збережу». На виставці було 
представлено більше 40 книг, що містять інформацію не 
тільки про сучасний стан навколишнього природного 
середовища, а й неповторну й унікальну її красу. Мета 
виставки - привернути увагу користувачів бібліотеки до 
проблем охорони та захисту природних багатств. Відвідувачі 
могли познайомитися з книгами про природу в таких 
розділах: «Сторінками Червоної Книги», «Ліс наче терем 
розписний», «Квіти обереги життя», «Чистий голос води», 
«Брати наші менші». 

 

До річниці Чорнобильської трагедії: 

Минуло 28 років з часу, коли сталась ця невимовна трагедія. Дзвони Чорнобиля не 
змовкають, трагедія не віддаляється, вона щодень стукає у двері – вибухом захворювань, 
спустошеними землями, невтамованим людським нещастям.  

До річниці Чорнобильської трагедії в читальній залі 
бібліотеки-філії № 1 для учнів ЗОШ №19 було 
проведено огляд літератури «Лелека Чорнобиля 
чорний і досі над нами летить».  

26 квітня 1986 року. Ця дата кожної весни 
сповиває нас своїм чорним крилом смутку та печалі, 
болем утрати й досі до кінця не вилікуваної рани. В цей 
день весь світ схиляє голову в пам'ять жертвам 
Чорнобильської катастрофи. Аварія на Чорнобильській 
АЕС, полум'я її бурхливої пожежі висвітило кожного, хто 
там працював і хто там жив, хто був поруч з бідою у ту 
трагічну хвилину і хто нині з відстані літ несе у серці біль 
за страшну трагедію людства. 

Про Чорнобильську катастрофу написано 
багато книг і статей. Коли б їх об'єднати, то вийшов 
би цілий літопис сумної події. Бібліотекар 
Сафонова Г.В. ознайомила школярів з книгами, 
представленими на виставці. Це документальні, 
публіцистичні і художні твори, фотоальбоми. На 
сторінках книг засвідчена біль утрат, гордість і 
вдячність усім тим, хто ризикуючи своїм здоров'ям і 
життям, брав участь в ліквідації наслідків аварії, 
відроджував і продовжує відроджувати до нового 
життя обпалену радіацією землю. Учні переглянули 
літературу, усвідомлюючи, що Чорнобиль не має 

минулого часу і є болючою пересторогою для майбутніх поколінь. 
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25 вересня 2014 року у читальному залі 
бібліотеки-філії № 1 було проведено презентацію 
«Всесвітні катастрофи людства». Учням вечірньої 
школи було цікаво ознайомитися з історією людства, 
яке пережило величезну кількість природних та 
рукотворних катастроф. Бібліотекарі Сафонова Г.В. 
та Бруцька І.В. розповіли про жорстокі уроки 
минулого, про те, що пошуки гармонії з природою 
не менш важливі, ніж матеріальний достаток. Всі 
учасники заходу згадали про відповідальність 
людства за наш крихкий світ. 

 
28 квітня з учнями 6 кл. ЗОШ № 14 

працівники бібліотеки-філії № 2 провели 
літературну-поетичну композицію «Чорна 
трагедія на кольоровій землі», в якій 
розповідається, яким було місто Чорнобиль до 
катастрофи та що з ним стало після аварії. 
Бібліотекарі підготували перегляд літератури 
«Чернобыль… Чёрная быль…» та відео-
презентацію «Чорнобиль - точка відліку». Діти 
були шоковані від побаченого, адже, коли про це 
говорять - можливо відтворити в голові певну 
картинку, але коли побачиш своїми очима – це 

зовсім інша річ.  
http://bilozer-biblio.ucoz.ua/news/podiji_kvitnja_v_nashij_biblioteci/2014-05-13-6 

«Наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС і досі продовжують руйнувати життя 
постраждалих від неї людей, і найгірше ще попереду». Таке попередження зроблено в 
щорічній доповіді про глобальні лиха Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і 
Червоного Півмісяця. До Дня пам'яті загиблих у радіаційних аваріях і катастрофах в бібліотеці-
філії № 3, в читальному залі, була створена книжкова виставка «Трагічні техногенні 
катастрофи». Зважаючи на те, що виставка розрахована на широке коло читачів, 
співробітники бібліотеки намагались висвітлити різні сторони екологічної спрямованості про 
наслідки Чорнобильської аварії, щоб користувачі повною мірою усвідомили масштаби 
катастрофи і пам'ятали про відповідальність людства за екологічну ситуацію. 

 

В ЗОШ № 8 бібліотекарі бібліотеки-філії 
№ 4 провели інформаційну годину «Слід 
Чорнобиля на землі, у долях, у душах», на яку 
були запрошені учні 10 класу. Бібліотекарі 
розповіли про Чорнобиль, про наслідки аварії. 
Чорнобиль розділив наше життя на «до» і «після». 
Багато проблем постало перед Україною. Тут і 
екологія, і доля переселенців, і хвороба багатьох 
людей після катастрофи. Учні зацікавлено слухали 
розповідь, яка викликала в них численні запитання: 
Як зробити зону відчуження зоною відродження?, 

Що таке Чорнобильський синдром? та багато інших запитань, відповіді на які бібліотекарі 
шукали разом з учнями. ЧАЕС стала символом горя і страждань, а Чорнобиль - містом, що 
носить назву гіркого полину. 

http://bilozer-biblio.ucoz.ua/news/podiji_kvitnja_v_nashij_biblioteci/2014-05-13-6
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Квітень – місяць особливий: швидко оживає та квітує буйним 
цвітом рідна природа. Хочеться співати, танцювати і більше 
спілкуватися з друзями. До бібліотеки-філії № 5 також завітали 
друзі - перша «пташка» і поселилася на екологічній виставці-
експозиції «Людина. Гармонія. Природа». Вона приземлилася на 
шпаківню і радує відвідувачів своїм весняним співом. А ще закликає 
активно включитися у відгадування кросворду «Відгадай, який птах?» 

 
 
 
 

 
3 жовтня в ЗОШ № 17 в кімнаті школяра «Орлик» пройшла природознавча 

вікторина «Щасливий випадок», присвячена Всесвітньому дню тварин. Метою вікторини 
вихователь Коротенко О.Л. та бібліотекар філії № 3 Яскель І.В. ставили - сприяння 
розвитку пізнавального інтересу, спостережливості, уваги, вміння працювати з додатковою 
літературою, а також продовжували презентувати дітлахам бібліотечний фонд. Протягом 
вікторини дали можливість дітлахам пограти і розважитися з користю для них, дружно, всім 
колективом. 

На прикладах взаємовідносин людини та природи розповідали та привертали увагу 
молодшого покоління, як «вінець творіння» повинен переорієнтувати свою діяльність , щоб 
жити в гармонії з навколишнім середовищем. Дітлахи з користю розважилися. 

 
Виховання культури здорового способу 

життя актуальна тема на сьогоднішній день. В 
останні десятиліття в усьому світі намітилася 
тенденція до погіршення здоров'я людей. Йде 
збільшення захворюваності, зростання смертності, 
зниження народжуваності, тривалості життя. 
Здоров'я - безцінне надбання не тільки кожної 

людини, але і всього суспільства. В 2014 році бібліотеки Добропільської міської ЦБС доклали 
зусиль у вихованні культури здорового способу життя користувачів своїх бібліотек. 

 
Щоб нагадати молодому поколінню про 

шкідливість тих або інакших їхніх звичок, в читальному залі 
бібліотеки-філії № 2 працівники оформили книжкову 
виставку «Покоління NEXT — обирає здоров’я». В 
оформленні виставки використовувались не лише книжки 
та статті з газет та журналів, в яких йдеться про шкідливий 
вплив на організм та життя алкоголю, цигарок та 
наркотиків, а й ілюстрований матеріал з мережі Інтернет, 
який наглядно демонструє наслідки вживання тієї чи іншої 
речовини. Мета виставки полягала в тому, щоб не лише 
налякати, застерегти чи попередити про можливі чи вже 
існуючі наслідки нездорового способу життя, а й закликати 
до того, щоб юна особа навіть не починала палити, 
вживати алкоголь чи наркотики. Виставка була направлена 
на пояснення користувачу, чим саме кращий здоровий 
спосіб життя, чому так важливо відмовитись від шкідливих 
звичок, чому саме вони вже не популярні і не відображають 

рівень твого статусу в суспільстві.  
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На абонементі бібліотеки-філії № 3 9 
вересня була організована книжкова виставка 
«Підліток. Здоров’я. Майбутнє», з метою 
інформування дитячого і підліткового населення 
про здоровий спосіб життя. На даний момент 
питання збереження і зміцнення здоров'я 
підростаючого покоління стоїть особливо гостро. 
Підлітки - особливий контингент у складі 
населення, стан здоров'я якого є «барометром» 
соціального благополуччя. Підлітки надмірно 

схильні до впливу середовища, яке формує поведінкові установки, звички, від яких залежить 
їх здоров'я. У нашій країні ситуація ускладнюється зростанням серед молоді «саморуйнуючої 
поведінки»: паління тютюну, споживання алкоголю і наркотиків. Виставка була розрахована 
на те, щоб привернути увагу дітей та підлітків до здорового щасливого способу життя. «Бути 
здоровим - це модно й красиво!», - такий висновок зробили користувачі виставки. 

2 листопада на абонементі бібліотеки-філії № 3 
для широкого кола користувачів була презентована 
книжкова виставка-застереження «На порозі вірусні 
захворювання», на якій була представлена література та 
періодичні видання, що відображають методи 
профілактики та лікування вірусних захворювань, які 
мають сезонний характер та восени є актуальними. Мета 
виставки - привернути увагу читача до якісних методів 
захисту від захворювань. 

 

З давніх-давен найціннішим скарбом людини 
вважається здоров’я. Здоров'я – це одна з головних умов 
досягнення успіху в житті. Цій темі був присвячений 
урок здоров’я «Здоров’я - це скарб, збережемо його», 
який був проведений бібліотекарями філії № 4 13 
листопада з учнями інклюзивного класу ЗОШ №10 (кл. 
керівник Гапон В.Д.). Із задоволенням школярі робили 
ранкову зарядку, відгадували загадки, брали участь у 
спортивних змаганнях «Скакалочка», «Веселий м’яч», 
«Хода навпочіпки». Діти дізналися багато корисного та 

нового про здоровий спосіб життя, правила гігієни, а також про негативний вплив шкідливих 
звичок на організм людини. Необхідні поради, подарунки, солодкі призи, перегляд 
мультфільму «Королева Зубна Щітка» сприяли появі чудового позитивного настрою дітей та 
їх бажанню відвідувати частіше бібліотеку. 

http://biblio-bel.at.ua/news/zdorovim_buti_kruto/2014-11-14-127 

Популяризувати здоровий спосіб життя, 
викликати прагнення зберігати та зміцнювати 
здоров’я, бажання підтримувати його традиції є 
важливим напрямком діяльності ЦМБ. 
«Вдихаючи, вбиваєш себе, видихаючи - інших» 
таку назву мала виставка-імпульс до Всесвітнього дня 
без тютюну. Мета виставка була спрямована на 
привернення уваги громадськості до проблеми 
паління та його наслідків. Зважаючи на те, що 

http://biblio-bel.at.ua/news/zdorovim_buti_kruto/2014-11-14-127
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значну частину відвідувачів бібліотеки складають підлітки та діти, виставка носить і 
профілактичний характер. На виставці експонувалися книги, які містять інформацію про 
жахливі наслідки паління для здоров’я людини, таких авторів як: А. В. Воропай «Дорогая 
сигарета», О. П. Трикутько «Куріння і здоров’я», В. М. Бенюмов «Вред алкоголя, никотина и 
наркотиков», для бажаючих позбутися згубної звички представлені такі корисні книги: «Это 
проще, чем вы думаете!», О. Єжова «Здоровий спосіб життя». 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

 «Хто попереджений, той захищений», - саме так 
говорить французьке прислів’я. Виставка-роздум в 
читальному залі бібліотеки-філії № 1 «Поруч зі 
мною хворий на СНІД» - це попередження всім про 
болючу рану суспільства – СНІД. У розділі «Історія 
виявлення хвороби» - трохи історії про перші випадки 
захворювання на СНІД, та ким і як вперше був 
виділений та ідентифікований ВІЛ. Також про СНІД та 
гіпотези його походження, та що таке ВІЛ та СНІД, і 
яка між ними різниця. Було представлено хронологію 
боротьби зі СНІДОМ. «Пам’ятайте, ВІЛ передається!» 

таку назву-попередження має розділ, в якому висвітлюються такі питання, як шляхи передачі 
ВІЛ, симптоми СНІДу, як людина може дізнатися, чи інфікована вона вірусом СНІДу? 
Дізнатися про види тестів на визначення наявності ВІЛ. Представлена національна лінія 
телефону довіри щодо проблем ВІЛ/СНІД. 

Саме для того, щоб попередити молодь про 
невиліковну хворобу, у ЗОШ № 9 бібліотекою-
філією № 4 був проведений захід «Цінуйте життя!» 
(відкритий мікрофон). На заході були присутні: О.І. 
Філіппова - заступник директора з виховної роботи, 
класні керівники: 8 клас - Т.М. Зінкевич, 10 клас - 
Н.В. Гуманська, 11 клас - Н.А. Фатькіна, бібліотекар - 
Г.Г. Трач та учні. 

Ведучі заходу, бібліотекарі Н.В. Піщенко та 
Л.П. Гук, розповіли школярам історію виникнення та 

розповсюдження ВІЛ/СНІДу, провели вікторину «Знай та попередь інших». Присутні 
подивились відеокліпи «Бережи любов» й «Живи» та презентації «Пам’ятники жертвам 
СНІДу» й «Зірки, що згасли», підготовлені бібліотекарем Н.В.Піщенко. А метод відкритого 
мікрофону допоміг учасникам заходу поділитися своїми враженнями від отриманої 
інформації. 

Молодь дійшла висновку, що ні гроші, ні слава не врятують, якщо необережно 
поводитись зі своїм життям, як це сталося із зірками естради. Бібліотекарі провели 
бібліографічний огляд літератури тематичної виставки «Знай, щоб захиститись». 
Проблема ВІЛ та СНІДу не залишила байдужими учнів, сформувала переконання про 
необхідність уникати форм поведінки, пов’язаних з ризиком для життя та свого здоров’я.  

В дитячій бібліотеці-філії № 5 першого грудня в Міжнародний день солідарності з ВІЛ-
інфікованими людьми пройшов шок-урок «Давайте замислимося», мета якого – показати 
переваги здорового способу життя. Своє бачення проблеми СНІДу бібліотечні працівники 
представили на виставці періодичних видань «Зупинись - виставку передивись, а також 
замислись». 
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В травні в бібліотеці-філії № 5 відбувся 
тематичний квіз «Чи бути здоровим – вирішуєш 
ти», метою якого стала мотивація відмови від 
паління серед юнацтва. На захід були запрошені 
учні 8 класу ЗОШ № 7. Бібліотекар Шелковська К.І. 
провела огляд періодичних видань «Паління - 
шлях до розвитку раку легенів». Квіз допоміг 
старшокласникам шкіл міста зрозуміти важливість 
збереження та зміцнення здоров’я, замислитися над 
тим, що кожна людина на землі повинна 
народжуватися здоровою, жити в злагоді та любові в 
сім’ї, родині, державі, підтримувати та оберігати 

здоров’я рідних і близьких, думати про прийдешнє, бути готовою передати своїм дітям набуті 
вікові знання, мудрі закони вічного єднання душі й тіла, прагнути залишатися здоровими на 
довгі роки життя. 

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, 
який відзначається 1 грудня за рішенням 
Всесвітньої організації охорони здоров`я, у 
читальному залі ЦМБ була оформлена книжкова 
виставка-застереження «СНІД: людство під 
знаком біди». Для експонування було підібрано 
буклети, періодичні видання стосовно тематики 
боротьби з чумою ХХ століття, способів передачі 
цієї інфекції і методів профілактики. 

 

Наш народ має багату культуру, величезний 
скарб якої складається з цінностей, надбаних 
багатьма поколіннями. З прадавніх часів до нас 
ідуть життєва мудрість та настанови щодо способу 
життя. Вони закладені в українських звичаях, 
обрядах, фольклорі, адже в них - світовідчуття та 
світосприймання нашого народу. У них 
пояснюються та обґрунтовуються взаємини між 

людьми, цінність духовної культури окремої людини і народу взагалі. Бібліотеки сьогодення 
покликані поширювати знання користувачів з української культури, щоб не перервався 
зв'язок поколінь, щоб зберегти духовність та генетичну пам'ять нашого народу. 

 
Другий рік на базі бібліотеки-філії № 1 

Добропільської міської ЦБС працює Університет 
Третього віку. Заняття в Університеті проходять 
цікаво і змістовно. В бібліотеці діють: факультет з 
викладання комп'ютерної технології та краєзнавчий 
факультет, що популяризує історію і культуру 
рідного краю. 10 січня 2014 року в бібліотеці-філії 
№ 1 відбулося розширене засідання краєзнавчого 
факультету Університету Третього віку у формі 
різдвяних зустрічей «Світло різдвяної зірки» в 
честь свята, яке відзначають мільйони православних 
християн – свята Різдва Христова.  
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Бібліотекар Сафонова Г.В. привітала всіх присутніх з зимовими святами і розповіла 
історію, яка сталася більше двох тисяч років тому. Це історія про те, як на землі народився син 
божий Ісус Христос. Також згадали про символ народження Ісуса Христа, про дивовижне 
небесне явище - Віфлеємську Зірку, що привела трьох мудреців до маленького Ісуса Христа. 

Про християнське розуміння «чистого серця» 
театралізовано розповіли присутнім актори 
Зразкового театру народної пісні «Берегиня», 
(керівник Хоружий Л.Є). «Блаженні чисті серцем, бо 
вони будуть бачити Бога» – таку, здавалося б, просту 
істину організатори різдвяної вистави спробували 
донести через знайому усім казку Ганса Крістіана 
Андерсена «Дівчинка із сірниками», яка не зовсім 
розуміла, яким має бути чисте серце. Дуже 
зворушлива і сповнена душевної наснаги була 
отримана відповідь - найціннішим у Божих очах є 
серце людини. Щире, чисте серце, яке не знає 

обману, йому не притаманна заздрість, у ньому немає підступності, воно готове віддати 
останнє. 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/svitlo_rizdvjanoji_zirki/2-1-0-22 
 

 У читальному залі бібліотеки-філії № 1 для 
всіх категорій користувачів, протягом місяця, була 
презентована виставка «За покликом душі і 
серця», присвячена Великоднім святам. 

  Зішестя Благодатного Вогню на святий Гроб 
Господень під Світле Христове Воскресіння в 
Єрусалимі є одним із самих чудових Божих чудес. Це 
явне чудо повторюється в перебігу багатьох століть, 
починаючи з глибокої давнини. Як відбувається 
явище вогню, якими чудовими властивостями 
володіє Благодатний вогонь та багато інших 

великодніх історій можна було дізнатися в розділі виставки «Великодній передзвін». 

  Щоб святковий обід був по-справжньому світлим і радісним, збери за столом 
найближчих і люблячих людей. А добірка рецептів під розділом «Великодній стіл» зроблять 
свято дуже смачним. Відвідувачі бібліотеки знайшли на поличках виставки безліч рецептів 
вишуканих і смачних страв, а також рецепти обов'язкової страви пасхального столу - куличу 
та сирної паски на будь-який смак і безліч варіантів для їх прикрас: традиційно, з шоколадом, 
в глазурі, з сухофруктами.  

  В розділі під назвою «Великодня подорож», створений переважно для самих 
маленьких відвідувачів бібліотеки, можна дійти до «фінішу» лише відповівши на питання з 
пасхальної тематики, також треба «піднятися на вершину піраміди», вписавши в кружечки 
правильні відповіді, також пройти «великодню математику», безліч головоломок і картинок 
«знайди відмінність», відгадати кросворд «Воскресіння» та пройти майстер-клас з 
виготовлення великодніх яєць своїми руками. 
 
 
 
 

 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/svitlo_rizdvjanoji_zirki/2-1-0-22
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 Новорічні народні свята – це особливий, 
незвичайний час у році. Усі вони сповнені 
таємничості й урочистості. Незабутні враження 
отримали учні 2 класу ЗОШ № 10 (кл. керівник 
Науменко) під час святкування обрядового ранку 
«Новорічні свята в Україні», який відбувся 
напередодні старого Нового року в міській 
бібліотеці-філії № 4. 
 Бібліотекар Гук Л.П. розповіла дітям про 
новорічні свята: Святвечір, Різдво Христове, свята 
«Меланки» та Василя. 
 Із задоволенням діти співали новорічні пісні, 

читали вірші, відгадували загадки, щедрували, грали в ігри «Що другу побажати?» та 
«Долоньки». Всі весело привітали хлопчика-посівальника, який здійснив обряд посівання в 
бібліотеці. 
 З радістю учні зустріли гостю Меланку. Вона привітала школярів із новорічними 
святами, внесла до оселі добрий настрій, гумор та радість. Школярі отримали цукерки у 
кишеньку, а їх розум поповнився новими знаннями про традиції та обряди українського 
народу. 
http://biblio-bel.at.ua/news/svjata_koljadok_shhedrivok_ta_vinshuvan/2014-01-14-88 

 
 Справжнє незвичайне та весняне свято 
«Святкові дзвони» відбулося в бібліотеці-філії 
№ 4, яке було присвячене найочікуванішому святу 
всіх дорослих і малюків – Великодню. Гостями цього 
чудового дійства стали давні друзі бібліотеки та 
учні інклюзивного класу ЗОШ № 10 (кл. керівник 
Гапон В.Д.). Уважно слухали школярі розповідь 
бібліотекаря Гук Л.П. про історію та традиції 
православного свята Пасхи, дізналися про те, як 
розмальовувати писанку, прийняли участь у 
вікторині. Вони читали вірші, співали веснянки, 
відгадували загадки. Особливо сподобалися дітям 

рухливі ігри, конкурси: «Знайди писанку», «Пасхальна забавлянка», «Відгадай слово». Цікаво та 
весело минув час у бібліотеці! На згадку про веселу зустріч школярі отримали паску та 
солодощі. 
http://biblio-bel.at.ua/news/svjatkuemo_velikden_razom/2014-04-19-104 
 

 Протягом всього 2014 року ЦМБ працювала у напрямку 
духовної освіти підростаючого покоління в рамках програми 
«Сходження духовності», мета якої – формування у дітей та молоді 
ціннісних орієнтирів і моральних норм, заснованих на культурно-
історичних і духовних традиціях.  
 Новорічні свята в ЦМБ розпочалися цікавою книжно-
журнальною виставкою «З Різдвом Христовим, Україно!». 
На виставці було представлено багато християнської та 
народознавчої літератури. Матеріали виставки містили 
інформацію про історію свята Різдва Христового та свята 
Водохреща. Багато було цікавого про народні звичаї, що 
супроводжують весь цикл зимового святкування. Виставка була 
розрахована на широке коло користувачів бібліотеки і мала 
неабияку популярність в період зимових свят. І школярі, і доросле 

населення нашого міста знайшли на виставці цікавий та корисний для себе матеріал. 

http://biblio-bel.at.ua/news/svjata_koljadok_shhedrivok_ta_vinshuvan/2014-01-14-88
http://biblio-bel.at.ua/news/svjatkuemo_velikden_razom/2014-04-19-104
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 Продовженням зимових свят стала Масляна. З 24 лютого 
в ЦМБ проходила книжкова виставка «Це Масляна йде – 
млинці й мед несе». На виставці були представлені такі 
книжки: «Українське народознавство», «Давня українська ікона», 
«Церковный год», «Українці. Свята, традиції, звичаї», «Дерево 
життя», «Християнські зимові свята», «Звичаї українців у 
народному календарі», «2500 лучших рецептов», журналы 
«Единственная», «Добрые советы». Також до уваги користувачів 
були запропоновані книжки таких авторів: В. Скуратівський 
«Дідух», «Український рік», «Білояр», О. Воропай «Звичаї 
нашого народу», В. Овсійчук «Оповідь про ікону», Матушка 
Фотиния «Молитвенный покров», Священник Александр 
Лазебный «Драгоценный календарь». 

 
 З 18 квітня в читальному залі Добропільської ЦМБ 
експонувалася книжкова виставка-свято «Пасхальна 
веселка». Виставка була підготована до Великодня. Виставка 
містила три розділи. Для бажаючих дізнатися про історію 
свята та звичаї святкування був підготовлений розділ «Звичаї 
святкування Великодня». Одним із найважливіших символів 
Великодня є писанка. Українська писанка - це шедевр 
декоративно-ужиткового мистецтва. Тож, всім, кого цікавить 
походження писанки, її різновиди, був корисним розділ 
«Писанка – культурний символ України». Розділ «Кращі 
рецепти до Великодня» став в нагоді всім, хто любить готувати 
та шукав нові та незвичні рецепти до святкового столу. 
Виставка була розрахована на широке коло читачів і кожний 
відвідувач мав змогу знайти інформацію цікаву саме для нього. 
 

 До святкування дня Святої Трійці була оформлена 
виставка-вікторина «Ой, Земле, радістю умийся – 
Прийшла до нас Зелена Трійця!». Мета виставки: 
ознайомити читачів з історією виникнення свята, 
особливостями його святкування, традиціями та обрядами. 
 Кінець літа і початок осені – особливий період в 
життєвому колі українців, про що свідчать аж три великих 
православних свята, що припадають на цей час. Певно, що це 
три Спаси. 
 У читальному залі Добропільської Центральної 
міської бібліотеки підготовлено книжкову виставку-
калейдоскоп «Прийшов Спас – держи рукавиці про 
запас», на якій було представлено літературу, що висвітлює 
підґрунтя цих свят і акцентує увагу читачів на ролі кожного зі 
Спасів в житті українського етносу. Експозицію було розділено 

на три частини, кожна з яких була присвячена одному зі Спасів за хронологією. 
 Основу книжкової виставки склали твори етнографічного характеру, яскраво 
ілюстровані та з цікавою інформацією, а також художні альбоми, що знайомили наших 
читачів з багатим іконописним надбанням України. 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/prijshov_spas_derzhi_rukavici_pro_zapas/6-1-0-85 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/prijshov_spas_derzhi_rukavici_pro_zapas/6-1-0-85
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 Знаменною подією у духовному житті України в цілому і Донеччини зокрема стало 
святкування 390-річчя з дня заснування Святогірського чоловічого монастиря (нині – 
Святогірської Лаври) – оплоту православ’я в Донецькій області.  

 До цієї події бібліотекарі ЦМБ підготували захоплюючу віртуальну подорож 
«Печери в крейдяних виступах». На свято був запрошений настоятель Свято-Троїцького 
Храму Протоієрей отець Леонід та учні 10– 12 класів вечірньої школи. Більш докладно про цей 
захід написано в розділі «Краєзнавство». 

  «Миколаю честь складають і святого величають» 
саме під такою назвою в читальному залі ЦМБ 17 грудня 
2014 року була підготована книжкова виставка. Виставка 
була присвячена одному з найулюбленіших зимових свят – 
дню Святого Миколая Чудотворця. 
 Святого Миколая люди люблять, бо він – захисник 
усіх бідних, і знедолених. Найбільше люблять і шанують 
його діти. Для них він – почесний охоронець і завжди 
приходить з подарунками. Тож не дивно, що виставка 
викликала зацікавлення як, серед дітей, так і серед читачів 
дорослої категорії. 
 В розділі «Святий Миколай Чудотворець» була 
представлена література, що розповідає про життя Святого, 
про історію свята. Також були висвітлені народні традиції 
святкування. 

 Зважаючи на те, що свято Миколая, є одним з улюблених зимових свят дітей, на 
виставці був представлений розділ «В ніч святого Миколая, дітвора уся чекає подарунків і 
чудес», в цьому розділі були представлені періодичні видання такі, як журнал «Голубка», 
«Шишкин лес», «Спасите наши души ». 

  
 

Родина є основою держави. Родина, рід, 
родовід, народ - поняття, що розкривають 
моральну й духовну сутність, природну 
послідовність основних етапів формування 
людини. Від роду до народу, нації - такий 
природний шлях розвитку кожної дитини, 

формування її національної свідомості й громадянської зрілості. У сім'ї закладається духовна 
основа особистості, її мораль, самобутність національного світовідчуття і світорозуміння. 
Родинне виховання - перша природна і постійно діюча ланка виховання. Без докорінного 
поліпшення родинного виховання не можна домогтися значних змін у подальшому 
громадянському вихованні підростаючих поколінь.  

 
Мама! Чи э на білому світі слово ніжніше й приємніше? Добрі мамині руки і 

турботливе серце, яке завжди світиться любов'ю, ніколи не залишається байдужим. Не 
важливо скільки тобі років - десять чи дев'яносто - ти завжди будеш мати потребу в турботі і 
теплоті маминого погляду. 

Свято Матері ми святкуємо в травні, коли природа одягає на дерева білий колір, коли, 
нещодавно набравши сил, сонце обдаровує рослини і тварин своїм теплом. Святкування Дня 
Матері почалося ще в Стародавньому Римі, коли люди славили богиню землі і родючості. В 
християнстві це свято пов'язане із вшануванням Покрови Божої Матері. У цей день прийнято 
говорити мамам більше слів вдячності і любові, дарувати подарунки та квіти. 
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В бібліотеці-філії № 1 відбулася прес-
виставка «Я руки матері цілую», присвячена 
Дню матері.  
  Очікування малюка - це завжди 
відповідальний, зворушливий і, безумовно, 
хвилюючий процес. Для тих, хто планує і 
готується до появи малюка, хто цікавиться 
питаннями здорової вагітності, гармонійного і 
усебічного розвитку дитини, хто бажає отримати 
професійні відповіді на питання, що цікавлять, для 
тих, хто вибирає якісні продукти і товари для дітей 
і майбутніх мам - оформлений розділ "Зростай, 

малюк". 
   Розділ «Птах радіє весні, а дитина – матері». Наш народ, як ніякий інший, не сказав 
краще про маму та її значення для нашого життя. Народна мудрість ще раз переконує нас у 
тому, що немає на світі людини потрібніше і дорожче - це скарб, який з роками починаєш 
цінувати, приходить з життєвою мудрістю. 
  Розділ «При сонечку тепло, при матері добро». Немає любові сильнішої материнської, 
і тривожне серце не знає спокою. Як тільки ми доходимо висновку, що в світі ще залишилося 
місце для таких речей як: щирість, турбота, відвага, співучасть, то розуміємо, що вони існують 
завдяки материнської любові. Відомий педагог Ст. Сухомлинський говорив, що коли у 
дитини трохи заболить палець, у його матері відразу заболить серце. Немає на землі людини 
більш чуйного і люблячого, ніж мама. Тож бережемо своїх матусь! 

 

Зростання авторитету сім’ї у суспільстві, зміцнення 
сімейних цінностей та родинних зв’язків є важливим 
пріоритетом кожної людини. В рамках відзначення Дня 
родини в Центральній міській бібліотеці на абонементі 
для всіх бажаючих була презентована тематична полиця 
«Берегиня роду нашого». Книги та буклети містили 
актуальні питання збереження традицій української 
родини, роль та місце сучасної сім’ї в умовах суспільних 
відносин. 

 

 

Напередодні Всесвітнього Дня Матері в 
бібліотеці-філії № 4 було проведено свято 
«Найсвятіша в мене - ти». На цей захід були 
запрошені: депутат міської ради Чала А. І., поет – 
композитор Заварзін Г.І., ансамбль бандуристів 
«Криниченька» музичної школи № 2 (керівник 
Леонова О.В.), учні ЗОШ № 10 та користувачі 
бібліотеки. Багато теплих, лагідних слів було сказано 
про матір. А скільки складено пісень про святу 
материнську любов. У виконанні бандуристів та 
солістів ансамблю пролунали пісні «Чабреці», 

«Чорнобривці», «Живе матуся на селі» та ін. Багато цікавого було сказано про рушники – 
святиню та берегиню роду, оздобленого квітами, птахами та калиною. Закінчилося свято 
побажанням всім присутнім миру, злагоди та добра. 
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В бібліотеці-філії № 5 при підтримці 
працівників школи-інтернату, особливо шкільного 
бібліотекаря Папето І.О., розпочав свою роботу 
сімейний клуб «Серденько». Планувалося залучення 
батьків 2-а та 3-а класу. Але так склалося, що 
найактивнішими та зацікавленими стали батьки учнів 
4-а класу на чолі з класним керівником Платовою 
Оксаною Іванівною. Протягом року завідуюча 
дитячою бібліотекою-філією № 5 постійно 
відвідувала виховні години та батьківські збори. Так, 
тільки в квітні та травні проведено розмову «Сім’я. 

Книга. Бібліотека», організовано виставку-колекцію нових книг «Школа юного читача». Бурні 
та жваві обговорення про необхідність поєднання батьків дітей, бібліотеки та книги пройшли 
під час круглого столу «Сімейне читання як читацьке спілкування». Бібліотекарі постійно 
робили акцент на те, що вечірня казка разом з малюками дуже зближує батьків та дітей, і що 
протягом всього життя дитина буде пам’ятати оті сімейні затишні вечори разом з мамою та 
татом та цікавою книгою. Основна думка, яку бібліотекарі хотіли донести, про те, що книга - 
найкращий помічник у родинному вихованні дитини.  

Всебічний розвиток та обізнаність 
сучасного покоління — один з головних напрямків 
роботи сучасної бібліотеки. Сучасна людина не 
повинна зупиняти свою зацікавленість 
інформацією лише про нашу країну. У світлі 
сьогодення підростаючому поколінню дуже цікаво 
дізнатися про країни і регіони світу, про їхню 

природу, населення, культуру, суспільне життя, звичаї, традиції, літературу...  

Помітивши ці потяги користувачів в 2014 році 
бібліотекарі філії № 2 провели чергове засідання 
клубу «Книголюб». Темою засідання була гра 
«Столиці Європи». Гра складалася з 4 конкурсів: 
«Столиці», «Міста Європи», «Знамениті пам’ятки країн 
Європи» та ребуси, в яких були зашифровані столиці 
Європи. Прийнявши участь у цій грі, члени клубу 
отримали змогу не лише дізнатися багато нового та 
цікавого про країни Європи, їх розташування на карті, 
їх устрій, лад, а й порівняти умови життя в нашій 
країні та країнах Європи, зробити певні висновки 

стосовно того, що треба змінити в своїй повсякденній поведінці, щоб змінити своє 
середовище життя на краще. По закінченні гри бібліотекарі зробили висновок, що деякі 
питання були складні для учнів, а от ребуси розшифрували дуже швидко і вірно. 

До дня Європи 17 травня в бібліотеці-філії № 3 пройшов 
літературний квест «Подорож з літературними героями Європи». 
Під час цього заходу дітлахи познайомилися з відомими та 
маловідомими письменниками світової дитячої літератури. Метою 
заходу було розширення кругозору дітей. 
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У різних культурах і спільнотах протягом 
історії формувалося шанобливе ставлення до людей 
похилого віку. Як краще виявляти турботу про 
слабких і старих членів суспільства — питання, яке 
хвилює всіх: самих старих людей, членів їхніх родин, 
соціальні служби та окремих членів суспільства. Мета 
роботи сучасних бібліотек в цьому напрямку - 

досягти максимально можливої інтеграції людей мудрого віку у суспільство, одночасно 
намагаючись поліпшити умови їхнього життя та якість догляду за ними. 

Другий рік на базі бібліотеки-філії № 1 
Добропільської міської ЦБС працює Університет 
Третього віку. Заняття в Університеті проходять 
цікаво і змістовно. Здобуваючи освіту і нові навички, 
люди похилого віку паралельно можуть спілкуватися 
між собою, ділитися досвідом, емоціями і 
переживаннями, з користю проводити дозвілля. В 
бібліотеці діють: факультет з викладання 
комп'ютерної технології та краєзнавчий факультет, 
що популяризує історію і культуру рідного краю. 10 
січня 2014 року в бібліотеці - філії №1 відбулося 
розширене засідання краєзнавчого факультету 

Університету Третього віку у формі різдвяних зустрічей «Світло різдвяної зірки» в честь свята, 
яке відзначають мільйони православних християн – свято Різдво Христове.  

Бібліотекар Сафонова Г.В. привітала всіх присутніх з зимовими святами і розповіла 
історію, яка сталася більше двох тисяч років тому. Це історія про те, як на землі народився син 
божий Ісус Христос. Також згадали про символ народження Ісуса Христа, про дивовижне 
небесне явище - Віфлеємську Зірку, що привела трьох мудреців до маленького Ісуса Христа. 

Про християнське розуміння «чистого серця» 
театралізовано розповіли присутнім актори 
Зразкового театру народної пісні «Берегиня», 
(керівник Хоружий Л.Є). «Блаженні чисті серцем, бо 
вони будуть бачити Бога» – таку, здавалося б, просту 
істину організатори різдвяної вистави спробували 
донести через знайому усім казку Ганса Крістіана 
Андерсена «Дівчинка із сірниками», яка не зовсім 
розуміла, яким має бути чисте серце. Дуже 
зворушлива і сповнена душевної наснаги була 
отримана відповідь,що найціннішим у Божих очах є 
серце людини. Щире, чисте серце, яке не знає 

обману, йому не притаманна заздрість, у ньому немає підступності, воно готове віддати 
останнє. 

Разом з працівниками Територіального центра соціального обслуговування 
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян управління праці та соціального захисту 
населення Добропільської міської ради, бібліотекарі філії № 1 роблять життя пенсіонерів 
цікавим, насиченим і змістовним. 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/svitlo_rizdvjanoji_zirki/2-1-0-22 
 
17 липня 2014 року в бібліотеці-філії № 1 відбулася зустріч людей літнього віку, які є 

членами бібліотечного клубу «Золота осінь».  

«Світ сьогодні» - таку назву мав захід, який покликаний освітити ряд цікавих 
повідомлень. Головними джерелами інформації, які були використані для організації заходу 
завідуючою бібліотекою Сафоновою Г.В., стали газети «Сегодня», «Новий шлях», «ДнЛ», 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/svitlo_rizdvjanoji_zirki/2-1-0-22
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«ДОНБАСС неделя», які нещодавно отримує бібліотека. На зустрічі жваво обговорювалися 
актуальніші питання сьогодення, була почута кожна думка. Зійшлися на тому, що нас поєднує 
одне бажання – щонайшвидше покращення ситуації на території України.  

Члени клубу «Золота осінь» мали змогу ознайомитися з виставкою-аптекою «Запах 
зілля з бабусиних долонь». Але це була не звичайна книжкова, а віртуальна виставка. 
Присутнім було дуже цікаво дізнатися про такі цілющі трави, як ромашка, меліса, череда, 
звіробій та ін. Бажаючі мали можливість поставити питання про трави або рослини, які 
цікавили їх, та одразу отримати відповідь завдяки Інтернет або за допомогою підбірки книг 
про цілющі трави та рослини. Як виявилося, присутні охоче ділилися своїми рецептами 
заварювання чаїв, настоїв та відварів, давали поради один одному та домовлялися прийти в 
гості сподіваючись на чашку смачного чаю. 

Бібліотека-філія № 1 продовжує активну 
діяльність у напрямку соціальної підтримки 
населення.  

1 жовтня 2014 року в бібліотеці пройшов 
святковий захід "Нам літа - не біда, коли душа 
молода!", присвячений Міжнародному Дню літньої 
людини.  

Прийшло багато гостей, для яких люб’язно 
погодився подарувати гарний настрій хор «Калина», 
який із задоволенням заспівав свої пісні, потім всі 

розповіли веселі гуморески. Були навіть танці! 

Багато було теплих слів, святкових віршів що звучали для дорогих бабусь від ведучих 
заходу Сафонової Г.В. та Бруцької І.В. Сказати найтепліші, найщиріші слова прийшли 
співробітники територіального центру, з яким співпрацює бібліотека.  

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/news/nam_lita_ne_bida_koli_dusha_moloda/2014-10-02-26 

3 грудня - Міжнародний день інвалідів. У 1992 
році Генеральна Асамблея ООН оголосила 3 
грудня Міжнародним днем інвалідів. Мета, заради 
якої цей день був проголошений, - це дотримання 
прав людини і участь інвалідів в житті суспільства. 

3 грудня 2014 в бібліотеці-філії № 1 з 
нагоди Міжнародного дня інвалідів в читальній залі 
проведено благодійний захід під назвою «Кажімо 
більше теплих слів».  

Тепло привітали всіх присутніх бібліотекарі 
Сафонова Г.В. та Бруцька І.В., які відмітили, що відзначаючи щороку третього грудня 
Міжнародний день інвалідів, прогресивне людство засвідчує цим, що громадяни з 
обмеженими фізичними можливостями потребують особливої уваги, і для них мають бути 
створені такі умови, що дозволяють відчувати себе рівними в суспільстві. В ході свята 
прозвучали музичні вітання, які викликали неймовірне захоплення у всіх присутніх гостей. 

Бібліотека-філія № 3 продовжує тісно співпрацювати з Радою ветеранів. 
Щочетверга до кімнати селищної ради бібліотекарі приносять книги та газети. За допомогою 
голови Ради ветеранів в бібліотеку зробили підписки на періодичне видання «Город 2000». 
Бесіда за круглим столом «Факти - події – оцінка» пройшла разом з ветеранами, кожен 
висловив свою точку зору на прочитанні статті, на соціальний курс суспільства.  

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/news/nam_lita_ne_bida_koli_dusha_moloda/2014-10-02-26
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19 жовтня бібліотека-філія № 3 провела зустріч з пенсіонерами-читачами «Життя 
пройти - не поле перейти»? Гості зустрічі розповіли про своє життя-буття. Своїми піснями, 
коломийками і віршами їх порадувала бібліотекар абонементу Крицька І.О. Вона також 
провела бесіду про методи лікування народними засобами. В читальному залі для пенсіонерів 
була організована виставка «Співдружність поколінь», де представлені матеріали з газет і 
журналів на найбільш хвилюючі теми для людей похилого віку. Також читачів познайомили 
з книжковими новинками. Вечір завершився показом слайд-презентації «Сім чудес».  

26 вересня в приміщенні ради Ветеранів до Дня людини похилого віку (01.10) пройшла 
зустріч «Давайте жити в мирі». Метою зустрічі було формування доброзичливих відносин 
між людьми, моральних якостей, поваги один до одного. Бібліотекарі філії № 3 намагалися 
привернути увагу до проблем людей похилого віку, а також до можливості поліпшення якості 
їхнього життя. Розмова на зустрічі йшла про проблеми, пов'язані з віком, і про безліч чудових 
моментів, які можна пізнати і придбати тільки з роками. 

23 жовтня бібліотекарі філії № 3 провели чергове засідання клубу «Срібляста 
нитка» на тему «Жінки, чоловіки - одвічна загадка природи» , яке пройшло в Раді 
ветеранів. Метою зустрічі було розкрити взаємовідносини між жінками та чоловіками. За 
своєю суттю чоловік і жінка - два абсолютно різних істоти. Часто нерозуміння природи тієї 
чи іншої статі є причиною проблем у відносинах або сім'ї. Тому так важливо знати 
психологію чоловіка і жінки. Під час засідання клубу розглядались особливості психіки 
чоловіків і жінок, варіанти побудови відносин між статями в сім'ї, трудовому колективі, бізнесі 
тощо. По закінченні заходу був проведений літературний огляд. 

У місті Білицьке діє громадська організація «Джерело», яка об’єднує інвалідів, 
мешканців міста. Бібліотекарі філії № 4 виконують запити таких користувачів по телефону, 
обслуговують читачів на дому, проводять літературні зустрічі, вечори. Обслуговування 
соціально незахищених груп населення, інвалідів та людей похилого віку сьогодні є 
пріоритетним напрямком діяльності бібліотеки. 

Книга має унікальну здібність – вона лікує людські душі та тіла. В усі часи люди 
помічали позитивний вплив книги на здоров’я та настрій людини, особливо, якщо це тяжко 
хвора людина. Для організації бібліотечного обслуговування окремих груп населення 
бібліотеки Добропільської міської ЦБС використовують нестаціонарні форми 
обслуговування, зокрема книгоношення. 

Книгоношення в бібліотеці-філії № 4 діє на основі побажання людей-інвалідів та 
договору про творчу співпрацю між бібліотекою та громадською організацією «Джерело». 
Людей з обмеженими фізичними можливостями обслуговує бібліотекар відділу 
обслуговування 2 рази на місяць. З кожним роком збільшується кількість користувачів, які 
потребують нашої уваги і підтримки. Користувачів цікавить різноманітна література: пригоди, 
подорожі, жіночі романи, історія, радіотехніка, декоративне в’язання, рукоділля та періодичні 
видання. Для людей з обмеженими фізичними можливостями бібліотекарі філії № 4 
підготували і провели годину моральності «Душі людської доброта».  

2 грудня напередодні Міжнародного дня інвалідів 
бібліотекарі філії № 4 завітали до Білицького 
будинку інвалідів і людей похилого віку. Спільно з 
психологом Бойко А. О. підготували і провели 
годину спілкування «Здоровий спосіб життя – 
хворобам нема вороття». Бібліотекарі розповіли 
про лікувальні властивості рослинного світу та 
народної медицини. Провели огляд літератури біля 
тематичної виставки-перегляду «Здоров’я – це 
скарб, бережи його».  Психолог БДІ Бойко А.О. 
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провела боді-терапію «Анжелетіка» ( оздоровча терапія, направлена на зцілення душі та тіла). 
Бібліотекарі побажали мешканцям будинку здоров’я, тепла та наснаги. Захід пройшов в 
теплій, дружній атмосфері. Всі запрошені залишилися дуже задоволені зустріччю. Щиро 
дякували працівникам бібліотеки за теплий прийом і приємне проведення часу. 
Співробітники бібліотеки докладають багато зусиль, щоб люди з обмеженими можливостями 
не відчували себе самотніми та покинутими, а мали змогу спілкуватися та отримувати доступ 
до інформації. 

У зв’язку зі складною ситуацією, що склалася в окремих містах Донецької області, в 
місто Добропілля переїхала велика кількість вимушено переміщених осіб (ВПО) - це люди, 
які через проведення АТО на Донбасі залишили свої домівки, втратили можливість 
спілкування з рідними та знайомими. Бібліотеки Добропільської міської ЦБС протягом 2014 
року надавали якісні бібліотечно-інформаційні послуги для внутрішньо переміщених осіб та 
сприяли соціальній адаптації цих громадян.  

В стінах Центральної міської бібліотеки для користувачів цієї категорії були надані 
такі послуги: 

 вільне користування фондом бібліотеки; 

 безперешкодне надання інформації (преса, Інтернет); 

 надання можливості зв’язку (Skype, e-mail); 

 сканування документів; 

 залучення до заходів, участі у роботі клубів, гуртків; 

 налагодження співпраці з волонтерами.  

За останні місяці користувачами ЦМБ стали 25 осіб (ВПО). З них 9 дітей, 10 жінок та 
6 чоловіків. Тож не дивно, що певна кількість цих людей стала досить часто звертатися до 
бібліотеки, зокрема до послуг Інтернет-центру. Про результати цієї плідної роботи з 
внутрішньо переміщеними особами свідчать історії успіху. 

Восени до бібліотекарів звернувся кандидат 
історичних наук, доцент кафедри історії Донецького 
національного університету Кузіна Ксенія 
Володимирівна. Ксенія Володимирівна звернулася з 
проханням допомогти їй відсканувати посібник з 
історії. Відскановані матеріали були відіслані 
студентам для дистанційного навчання у м. Вінницю. 
Отримавши професійну допомогу, Ксенія 
Володимирівна стала постійним користувачем 
Інтернет – центру.  

Спеціально для ВПО у відділі абонементу 
ЦМБ була оформлена інформаційна виставка 
«Подих часу: актуальна інформація в газетах і 
журналах». На виставці були представлені рубрики 
«Гарячі точки Донбасу», «Пам'ятка для біженців», що 
містили інформацію для тих, хто хоче евакуюватися 
із зон бойових дій, номери телефонів гарячих ліній, 
сайти інформаційної підтримки ВПО. 
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«Ким бути і з чого почати» - хто з молодих 
не замислюється над цим? Усі. Бо кожному рано 
чи пізно доводиться відповідати на запитання і 
робити вибір. Щасливий той, хто вже з першого 
класу зрозумів, що буде лікарем, дизайнером, 
фінансистом чи будівельником. Але для більшості 
учнів питання залишається актуальним до 

випускного класу. Здавна ми чуємо лозунг: «Всі професії хороші – вибирай на смак». Як же 
дізнатися, що молодій людині до смаку, і як обрати ту професію, яка підходить конкретній 
особі? Тим більше, що світ професій постійно змінюється: одні зникають або наповнюються 
новим змістом, з’являються нові. До того ж вибір ускладнюється ще й відсутністю життєвого 
досвіду у молодих і, тим більше, досвіду прийняття рішень. 

І для того, щоб допомогти учням визначитися у своїй професійній спрямованості, 
зробити вірний вибір, бібліотекарі філії № 2 спільно з класним керівником 7кл. ЗОШ № 14 
Борцовою О.Ю. розробили курс з профорієнтації учнів "Світ професій – мій вибір, мій 
успіх". Термін його реалізації – 3 роки. Основні форми роботи: бесіди, зустрічі з фахівцями, 
демонстрація фільмів про професії, рольові ігри, тренінгові заняття з учнями, вікторини. 

18 вересня пройшло перше заняття курсу: година профорієнтації «У світі 
професій». Учні 7-го класу оглядово познайомилися з усіма можливими професіями; на 
кожну літеру алфавіту називали професію; складали назви професій з вирізаних літер; 
відгадували професії за предметами; відповідали на питання вікторини. Це все було цікавим, 
але найцікавіше виявилось в кінці: бібліотекарі зробили два «озера» з підручних матеріалів, 
запустили до «озера» «рибок», а учні повинні були за хвилину наловити «рибок», і в кого 
більше буде «рибок», тому професія «Рибалка» підійде найбільше всього. Діти залишились 
задоволені. 

 

http://bilozer-biblio.ucoz.ua/news/bibliotechnij_veresen/2014-10-07-8 

В бібліотеці-філії № 3 на виставці «Кличу в свою професію...» була експонована 
художня, публіцистична і технічна література про працівників правопорядку, сільського 
господарства, вчителів, працівників обслуговуючої сфери, якій у фонді бібліотеки є достатня 
кількість. Виставка ще раз довела, що читач до теми про професії показує незгасаючий 
інтерес. При огляді літератури з виставки бібліотекарем був зроблений акцент на моральний 
вигляд і професійні якості героїв художніх книг, щоб привернути увагу читачів до проблеми 
морального обличчя і професіоналізму сучасних робітників. 

У Білицькому професійному ліцеї № 83 бібліотекарі філії № 4 провели 
інформаційну біржу «Світ сучасних професій». На «торги» були запрошені майстер 
Безсонова Е.В., старший майстер Фурсова О. І., голова профкому ліцею Горобченко Л. В. та 
група студентів кухарів-кондитерів. Історичний екскурс у витоки походження професії кухаря 
допоміг студентам підтвердити правильність свого вибору, а вікторина «Кухарський 
калейдоскоп» розважила всіх учасників. Скарбничка знань поповнилася не лише знаннями 

http://bilozer-biblio.ucoz.ua/news/bibliotechnij_veresen/2014-10-07-8
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про походження страв та «кухарських інструментів», а й осмисленням важливості цієї професії 
для всього людства, про що говорить велика кількість віршів, гуморесок, притч, і навіть 
величних од як українських, так і світових поетів. Були здійснені маклерські торги за нові 
сучасні професії: аніматора, бізнес-консультанта, більд-редактора, шеф-кухаря, актуарія, 
копірайтера, фрілансера та кучера. Торги пройшли гаряче, але з посмішками, зі своїми 
власними висновками. Звісно, найдорожче студенти взяли за свою професію – шеф-кухаря та 
су-шефа.  

  

http://biblio-bel.at.ua/news/vibir_profesiji_odin_iz_golovnikh_zhittevikh_viboriv/2014-05-21-110 

Головною метою профорієнтаційної роботи Центральної міської бібліотеки є 
допомога користувачу визначити свій професійний шлях, розібратися у своїх інтересах і 
здібностях.  ЦМБ виступає як профорієнтаційна установа. Її завдання - адресувати молодих 
користувачів до величезного інформаційного ресурсу, яким володіє бібліотека (книги, преса, 
ресурси Інтернет). Протягом 2014 року бібліотека надавала абітурієнтам допомогу з 
професійного самовизначення, обширну довідкову, наукову та популярну літературу про різні 
професії, про затребуваність професій на ринку праці, про навчальні заклади, в яких можна 
отримати обраний напрям майбутньої діяльності. В березні на сторінках соц. мереж ЦМБ був 
створений інформаційний стенд-онлайн «Від А до Я», в якому містились відомості про всі 
навчальні заклади України.   

 

17 січня 2014 року в читальному залі 
Центральної міської бібліотеки до Дня дитячих 
винаходів (17 січня) пройшов урок цікавих 
повідомлень «Маленькі винахідники - наше 
майбутнє». 

Послухати розповідь бібліотекарів прийшли 
учні 4-х класів ЗОШ № 7 зі своїми класними 
керівниками Лейбою Вірою Павлівною та 
Арісмятовою Ларисою Леонідівною. 

Бібліотекар Вікторія Вікторівна Воронцова 
розказала учням про винаходи, які зробили діти. 

Школярі дізналися, що пластилін винайшла школярка - внучка відомого виробника миючого 
засобу для шпалер Клео МакВікера, іграшкову вантажівку придумав шестирічний Роберт 

http://biblio-bel.at.ua/news/vibir_profesiji_odin_iz_golovnikh_zhittevikh_viboriv/2014-05-21-110
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Петч, хутряні навушники - 15-річний американець Честер Грінвуд, а 13-річний американець 
Бенні Бенсон в 1926 році став автором переможного ескізу Державного прапора Аляски… 
Про українських дітей-винахідників учні переглянули відео-репортаж з виставки 
винахідництва «Майбутнє України». 

Бібліотекарі звернули увагу школярів на виставку книг, в яких зібрані неймовірно цікаві 
факти про винаходи та які допоможуть розвинути фантазію винахідника. 

Із захватом учні дивилися мультфільм «Современные изобретения», після якого 
сказали бібліотекарям, що навіть не могли уявити, скільки всього цікавого і корисного 
винайшли саме діти, і що ці винаходи широко використовуються в повсякденному житті. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/den_malenkikh_vinakhidnikiv/2014-01-18-58 

 
День знань – одне з найбільш хвилюючих 

свят. Воно викликає ностальгію у дорослих, а 
школярі залюбки повертаються до навчання і 
однокласників, з якими не бачилися ціле літо.  

З нагоди такого важливого дня у читальному 
залі Центральної міської бібліотеки розпочала 
роботу книжкова виставка-привітання «Аз, 
буки та всі науки». 

Цього разу бібліотека вирішила акцентувати 
увагу відвідувачів на творах шкільної програми, які 
вивчатимуться у різних класах протягом року. 
Бібліотекарі підготували добірку книжок із нової 

серії «Классика в школе», яка вийшла з друку у 2012 році. У серії широко представлені твори 
світових, в тому числі і російських класиків. Любителям поетичного слова прийшлося до 
душі поема О. С. Пушкіна «Руслан і Людмила», шанувальникам драматичних творів 
пощастило прочитати «Гамлета» Шекспіра чи «Грозу» та «Снігуроньку» О. Островського, для 
корисного та цікавого дозвілля були представлені п'єси «Севільський цирульник» Бомарше, 
«Троє у човні, не враховуючи собаку» Джером К. Джерома, «Острів скарбів» Р. Л. Стівенсона, 
змусили замислитись наших читачів твори М. Булгакова «Собаче серце», Кафки 
«Превращение», О. Уайльда «Портрет Доріана Грея», світлі почуття прозові твори великого 
Пушкіна та оповідання І. Тургенєва. І це далеко не повний перелік творів, представлених на 
виставці. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/az_buki_i_vse_nauki/6-1-0-87 

10 червня 2014 року в бібліотеці-філії № 1 
для дітей 7-х класів школи-інтернат пройшла 
екскурсія "Запрошую у простір інформації".  

 Завідуюча бібліотекою Сафонова Г.В. 
розповіла дітям, що в перекладі означає слово 
"бібліотека", які різновиди бібліотек бувають, а 
також те, що діяльність бібліотеки по 
обслуговуванню читачів здійснюється в двох 
основних формах. Тобто, на абонементі юні читачі 
можуть самі вибрати книги: вірші, казки, науково-
пізнавальну, навчальну літературу та взяти її додому 
почитати. В іншому випадку читач має можливість 

знайомитися з книгою тільки в приміщенні бібліотеки у спеціально відведеному для цього 
читальному залі.  

 Бібліотекар Бруцька І.В. розповіла, з чого робили книги раніше, які книги читали 
наші прабабусі і прадіди і які книги можна зустріти зараз. Ознайомила дітей з усіма 
книжковими виставками, які розташовані в нашій бібліотеці.  

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/den_malenkikh_vinakhidnikiv/2014-01-18-58
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/az_buki_i_vse_nauki/6-1-0-87
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 Любителів природи зацікавила виставка з екології "Земля квітучої краси", де є книги про 
світ рослин і тварин, довідкові і навчальні видання про природу, екологію і охорону довкілля. 
Для тих, хто цікавиться історією рідного краю і хоче розкрити її таємниці, була представлена 
дуже корисна виставка літератури з краєзнавства "Стежками рідного краю".  

 Діти слухали уважно, поводили себе дуже чемно та разом зі своєю вчителькою 
Банною Л.Ф. були дуже приємно вражені неповторною і привабливою атмосферою 
доброзичливості і затишку бібліотеці-філії №1. 
http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/eksursija_zaproshuju_u_prostir_informaciji/2-1-0-35 

Новий Рік. Це свято улюблене в людей в усіх 
країнах світу, у будь-якому віці, незалежно від статусу 
та положення в суспільстві. Воно відзначається 
всюди: вдома, в офісі, в дитячому садочку, в школі і 
т.д. Не стала винятком і бібліотека-філія № 2 м. 
Білозерське. 

Бібліотекарі - дуже веселий та креативний 
народ, якому не соромно переодягнутися та 
загримуватися у будь-який образ. Вони можуть 
передати свій святковий настрій іншим. Так сталося і 
на святкуванні Нового Року 2014 року. 

На це свято усі без винятку прийшли карнавально вдягнуті: маски, перуки, грим, ріжки 
— усе це було невідкладною частиною свята-гри «Щасливий випадок» - «Зимонька-зима». 
Святкував колектив бібліотеки свято разом зі своїми старими, добрими друзями — 
вихованцями ЦДЮТ. Усі весело співали, водили хороводи навколо головної прикраси 
кожного Нового Року — ялинки. 

Не обійшлося на святі і без розважальної частини — конкурсної програми. Діти із 
великим задоволенням відповідали на запитання про свято, приймали участь у конкурсних 
завданнях. Звичайно, вкінці на свято завітав Дід Мороз і разом із журі нагородив переможців 
солодкими призами, програвша команда отримала втішні подаруночки від Діда Мороза.  

Загалом, не зважаючи на конкурс та програш однієї з команд, свято пройшло на 
позитивній хвилі, у веселому руслі з морем вражень та радості. В нагороду бібліотекарі 
отримали безліч дитячих посмішок та подяк. А яка ще нагорода бібліотекарям потрібна? 

http://bilozer-
biblio.ucoz.ua/publ/partneri_biblioteki/partneri_biblioteki/shhaslivij_vipadok_na_pochatku_roku/5-1-0-4 

 

4 липня в бібліотеці-філії № 3 було 
проведено День шахів, приурочений до 
Всесвітнього Дня шахів (20 липня). Метою книжкової 
виставки, підготованої до цього дня, було 
представити в повному обсязі літературу про 
історію шахів та спортивні досягнення відомих 
шахістів. В читальному залі проводився конкурс на 
найкращу гру серед хлопців із сусідніх будинків. 
Захід, проведений в бібліотеці, викликав у юних 
користувачів інтерес до літератури і гри в шахи. 

 
 
 

7 липня в читальному залі бібліотеки-філії № 3 для 
всіх категорій користувачів пройшла книжкова 
виставка «Шоколадна симфонія» (до Всесвітнього 
дня шоколаду). Мало хто знає, що 11 липня - 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/eksursija_zaproshuju_u_prostir_informaciji/2-1-0-35
http://bilozer-biblio.ucoz.ua/publ/partneri_biblioteki/partneri_biblioteki/shhaslivij_vipadok_na_pochatku_roku/5-1-0-4
http://bilozer-biblio.ucoz.ua/publ/partneri_biblioteki/partneri_biblioteki/shhaslivij_vipadok_na_pochatku_roku/5-1-0-4
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Всесвітній день шоколаду! Вперше цей день став відзначатися у Франції в 1995 році. Шоколад 
- один з найбільш спірних продуктів серед смачних і найсмачніший серед корисних! Кожен 
відвідувач бібліотеки був обдарований не лише шоколадним подарунком, а й інформаційним 
оглядом «Шоколадна симфонія», що розповідає про цікаві і несподівані факти про шоколад. 

З 4 серпня в бібліотеці-філії № 3 діяла 
книжкова виставка-літературний герой «Гаррі 
Поттер у світі чаклунів», яка була розрахована на 
широке коло користувачів. Завдяки бурхливій, яка 
б’є через край, фантазії і винахідливості авторки 
книги Дж. К. Роулінг, книги про Гаррі Поттера 
заслуговують називатися класикою. Вони 

зруйнували межу між дитячим і дорослим читанням. В книгах, як і в казках, утверджується 
перемога добра над злом, тому вони сприяють моральному вихованню дитини. Користувачам 
сподобалась запропонована виставка, діти з великим бажанням брали книги та годинами 
читали в читальному залі.  

Сучасне життя наповнене щоденним 
знайомством з новими сайтами у мережі Інтернет. А 
кожен сайт має свою дату народження. Саме 15 січня 
відзначається День народження сайту «Вікіпедія» - 
загальнодоступної електронної енциклопедії, зміст 
якої створюють ентузіасти. 

Власник сайту - американська некомерційна 
організація «Фонд Вікімедіа», що має 39 регіональних 
представництв. Назву енциклопедії утворено від 
англійських слів wiki (вікі - технологія, що лежить в 
основі функціонування сайту; запозичене слово з 
гавайської мови, має значення «швидко») і 

encyclopedia (енциклопедія). 
«Вікіпедія» допомагає людям долати «інформаційну бідність». Тільки вільний доступ 

до інформації – обов’язкова умова подальшого розвитку людства. 
Цей незвичний день народження відсвяткували у Білицькій міській бібліотеці-філії 

№ 4 учні 11 класу з класним керівником Тюріною Н.О. та бібліотекарями. 

http://biblio-bel.at.ua/news/den_narodzhennja_vikipediji/2014-01-15-89 
 

Напередодні літніх канікул в бібліотеці-філії № 5 
розгорнулася книжкова виставка «Країна Читалія на планеті 
«Літо». На ній в розділі «Книжковими стежинами літа» розміщено 
книги, які вважаються класикою дитячої літератури. Інший розділ - 
для матусь та татусів. Він носить назву «З мамою люблю читати, а 
із татом - малювати». Кожен, хто піклується вихованням своїх 
дітей, зможе знайти на поличці матеріал: як зробити з дитиною 
дрібний виріб, намалювати малюнок, пограти в рухливі ігри. 

В Інтернет-центрі для середнього шкільного віку було 
організовано тематичне виставлення книг «Читач сказав 
«браво» сучасних українських авторів. Цікавим та 
рекомендаційним моментом стали відгуки читачів на прочитані 
книги. Отже, діти можуть не тільки звернути увагу на книги, але й 

прочитати відгук на них своїх однолітків. 
 

http://biblio-bel.at.ua/news/den_narodzhennja_vikipediji/2014-01-15-89
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Напередодні міжнародного свята усієї 
дітвори (1 червня), бібліотекарі філії № 5 
запросили у гості учнів перших класів НВК № 4. 
Для них було організовано свято «Щоб діти в 
радості були – і у містах, і у селі». Основна думка 
заходу – виховання у дітей моральних навичок - 
спілкування в колективі, уміння дружити та берегти 
дружбу, поважати одне одного. 

На початку заходу бібліотекарі познайомили 
учнів з бібліотекою. В ході спілкування було 
виявлено, чи знають діти саме поняття дружба. 
Потім прийняли участь в пізнавальній грі «Знайди 

кінець половиці», відгадали вікторину «Хто з ким дружить». Діти подивилися смішні ролики 
про дружбу людини і тварини, а на прощання - мультфільм «Про кота ЛЕОПОЛЬДА». Коли 
бібліотекарі запитали учнів, який би лейтмотив прозвучав на сьогоднішньому нашому святі, 
вони відповіли - «Один за всіх, і всі за одного». На майбутнє - всі захотіли зустрітися ще раз. 
http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/shhob_diti_v_radosti_buli_i_u_mistakh_i_u_seli/1-1-0-107 

 
 
До 1 вересня бібліотекарі філії № 5 підготували нові 

книжкові виставки. Дуже хотілося, щоб читачі звернули увагу на 
нові періодичні видання, які бібліотека почала отримувати в 
цьому півріччі. Тому була організована виставка нових 
журналів, яку назвали «Не гальмуй - журналюй!». Журнали 
згрупували згідно вікових категорій. Назви розділів – «Їдьмо в 
країну Журналію», «Модне читання для підлітків», «Зупинись і 
нехай всі зачекають».  

 
 
 
 
 

Для учнів школи-інтернату м. Добропілля 
наприкінці вересня бібліотекарі філії № 5 
запропоновали урок-роздум за творчістю Джані 
Родарі «Тайни Чипполіно…» Його учасниками 
стали учні 5-А класу. Разом з дітьми бібліотекарі 
здійснили подорож у казкову та чарівну країну - 
Італію, де жив та писав свої казки та вірші Джанні 
Родарі. Діти познайомилися з його життєвим та 
творчим шляхом, відповіли на питання вікторини. 
Як завжди, при підготовці та проведенні заходу 
бібліотекарі використали відео-презентацію. 
Переглянули уривки з чудового фільму 

«Джельсомино в стране лжецов», мультфільму «Пригоди Цибуліно». А ще під час підведення 
підсумків уроку учням було запропоновано замислитися над такими важливими питаннями, 
як права та обов’язки дітей, чи повинні діти жити в мирі та злагоді, і хто несе відповідальність 
за їх щасливе майбутнє. 

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/tajnu_cibulino_shukali_v_shkoli_internati/1-1-0-108 
 

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/shhob_diti_v_radosti_buli_i_u_mistakh_i_u_seli/1-1-0-107
http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/tajnu_cibulino_shukali_v_shkoli_internati/1-1-0-108
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Осінь ... "Похмура пора! Очей зачарування! .. "Осінь ... Сама 
витончена, ніжна, і в той же час, повна мудрості пора в літературній 
творчості. Осінь! Цій чудовій порі року в бібліотеці-філії № 3 була 
присвячена книжно-ілюстративна виставка «Осінь в 
святковому вбранні». На виставці була представлена література та 
репродукції картин про осінь. Осінню захоплювалися багато поетів, 
письменників, художників, і кожен по-своєму змальовував її в своїх 
творах. Осінь замислена і сумна, лірична й загадкова. Наївні і повні 
душею, зворушливі і добрі слова, рядки і рими у віршах та творах 
про осінь підкреслюють всю красу природи і чуттєву глибину слова. 
 

 
 
 

В жовтні в бібліотеці-філії № 4 відбувся літературно-поетичний вечір «Зупинилося 
небо у вікні», головними гостями якого були поети клубу «Друкована братія». Вечір пройшов 
у теплій, дружній атмосфері. Кожен поет поділився з присутніми наболілими темами, що 
виливаються у вірші. Саме такі вірші й западають у серця слухачів і знаходять там відгук. 

 

    
 
http://biblio-bel.at.ua/news/zupinilosja_nebo_u_vikni/2014-10-28-125 
 

18 листопада 2014 р. в читальному залі 
бібліотеки-філії №1 відбулася бесіда про хороші 
манери «Бібліотека – територія толерантності». 
Учні 11 класу ЗОШ № 4 мали нагоду поговорити на 
тему толерантності та гендерних відносин у 
суспільстві.  

Бібліотекарі Сафонова Г.В. та Бруцька І.В. 
запропонували цікаву та актуальну для сьогодення 
тему, адже ми живемо в сучасному суспільстві, в 
якому кожна людина – індивід, унікальна 

особистість із своїми поглядами на життя, своїми переконаннями. 
Переглянувши відео-кліп Declan Galbraith - Tell Me Why та декілька маленьких роликів, 

школярі дійшли висновку, що толерантність – це співпраця, дух партнерства; готовність 
миритися з чужою думкою; повага до людської гідності; повага прав інших; здатність 
поставити себе на місце іншого; прийняття іншого таким, яким він є; повага права бути 
іншим; прийняття різноманітності; визнання рівності інших; терпимість до чужого вірування, 
думки, поведінки; відмова від домінування. 

http://biblio-bel.at.ua/news/zupinilosja_nebo_u_vikni/2014-10-28-125
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15 листопада в бібліотеці-філії № 3 пройшов 
тематичний перегляд літератури для підлітків 
під назвою «Підліткова жорстокість» (до 
Міжнародного дня толерантності) та бесіда для 
юних користувачів. Таким чином бібліотекарі 
переслідували одразу дві мети: попередити і 
подолати агресивну, конфліктну поведінку підлітків, 
виявити моральні особистісні якості: доброту, 
бажання допомагати, співчуття та зробити рекламу 
необхідної літератури для юнацтва і педагогів. На 
абонементі бібліотекар з користувачами 
обговорювали сюжет кінострічки «Опудало», 

цікавилась, чим можуть допомогти підліткам батьки, суспільство та бібліотека. Від проведеної 
бесіди бібліотекарі очікували, що підлітки краще стануть відноситися один до одного та 
дійшли висновку, що для того, щоб уберегти дітей від невластивої їм жорстокості, треба 
залучити їх до благодійності, до допомоги людям похилого віку і покинутим тваринам.  

1 листопада в  читальній залі бібліотеки-
філії № 2 з вихованцями гуртків «Затейники» та 
«Сувенір» бібліотекарі провели пізнавально-ігрову 
годину «Загадки чарівної Осені». У формі гри 
ведучі (Афонічева А.Л. - культорганізатор 
Білозерського ЦДЮТ та Демчук Л.М. -зав. 
бібліотекою) розповіли дітям про чарівницю Осінь, 
її прикмети, традиції. Діти із великим задоволенням 
відповідали на осінні загадки, питання вікторини. 
Протягом заходу гості переглянули пізнавальні, 
цікаві презентації: «Чудная пора – осень!», «Подари 
нам краски, осень!», «В мире животных». Захід 

присутнім дуже сподобався, і всі отримали море емоцій та гарного настрою.  

 

13 листопада з учнями 7 кл. ЗОШ № 14 бібліотекарі 
філії № 2 провели гру «Поле див»: «Її величність 
Музика». Мета заходу: виховати інтерес до музики; 
розвивати увагу, пам’ять, пізнавальний інтерес; формувати 
естетичний смак, допитливість. Питання гри були про 
музичні інструменти та напрямки в музиці. Ігрове поле 
складалося з секторів і найчастіше випадав сектор 
«Цікавинки», в якому діти дізналися багато цікавого про 
музику. Коли випадав сектор «Приз» - гравці відмовлялися 
від призу і продовжували грати, а в секторі «Скрипковий 

ключ» для всіх присутніх звучала чарівна музика. Гра дітям дуже сподобалася і всі сказали, що 
будуть чекати нас у гості з новими цікавими заходами. 
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Поезія – це голос людської душі. Вона здатна знаходити 
відгук у душах інших людей, хвилювати їх, надихати. Саме для 
цього на абонементі Центральної міської бібліотеки була 
експонована книжкова виставка-поезія «Вірші, що 
єднають серця». 

Розділ виставки «Все, що душа довірила словам» налічує 
добірку книг присвячених творчості українських поетів 
представлених збірками Лесі Українки, М. Рильського, В. 
Сосюри, Б. Олійника, В. Стуса та інших поетів. В розділі 
«Поезія в променях сонця» збірки російської поезії 
розкривають творчість О. Блока, С. Єсєніна, М. Цвєтаєвой, А. 
Ахматовой, Е. Евтушенко. 

Окремий розділ виставки «Поезія – це стан душі 
високий» присвячений цілому сузір’ю поетів великого 
Добропілля – поетичні збірки «Чувства вслух», «Крылья 
надежды», «Обретение крыльев», «Раскаленное слово». 

Розділ виставки «В криниці слів шукаю краплю слова» представляє збірки поезії 
європейських країн і знайомить користувачів з ліричними сонетами В. Шекспіра, Дж. 
Байрона, віршами Г. Гейне, Поля Варлена, К. Бельмана.  

«Поезія володіє однією дивовижною властивістю. Вона повертає слову його первісну, незайману 
свіжість. Самі стерті, до кінця «виговорені» нами слова, які начисто втратили для нас свої образні якості, 
що живуть тільки як словесна шкаралупа, в поезії починають виблискувати, дзвеніти, пахнути!» – так 
писав Костянтин Георгійович Паустовський. Тому, познайомившись з виставкою літератури, 
ніби поринаєш в чарівний світ поетичних звуків, починаєш цінувати красу природи, прагнеш 
відірватися від сірої буденності, відпочити душею. 

14 листопада 2014 року Добропільська 
центральна міська бібліотека відчинила свої двері 
для самих маленьких читачів – першокласників, 
учнів 1 – А та 1 – Б класів загальноосвітньої школи 
№ 7. Діти завітали на екскурсію до бібліотеки разом 
зі своїми класними керівниками Лейбою Вірою 
Павлівною та Арісмятовою Ларисою Леонідівною. 

Бібліотекар Супрядкіна О. Г. розпочала 
знайомство дітей з чарівним світом бібліотеки з 
відділу абонемента, детально розповіла про правила 
користування бібліотекою, знайомила учнів з 

дитячим фондом. Наступним етапом екскурсії стало відвідування малечою виставкового залу 
бібліотеки «Твоя АРТериторія». Заступник директора ЦБС Козачук І. О. продемонструвала 
учням роботи добропільських майстрів, які не залишили байдужими жодну дитину.  

І на сам кінець діти завітали до читального залу, де бібліотекар Воронцова В. В., в свою 
чергу, розповіла дітям про правила користування книгою. Також до уваги дітей був 
запропонований мультфільм «В країні невивчених уроків». При підготовці екскурсії 
бібліотекарі приклали максимум зусиль для того, щоб зацікавити малечу, прищепити їй 
любов до книги та бажання читати. Тож, коли прийшов час прощатися, по сяючим дитячим 
очам, по посмішкам і подякам стало зрозуміло – зусилля не були марними.  

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/kozhnij_ditini_shljakh_vidkritij_v_biblioteku/2014-11-19-71 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/kozhnij_ditini_shljakh_vidkritij_v_biblioteku/2014-11-19-71
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В січні 2014 р. виповнилося 135 років від 

дня народження Степана Васильовича 
Васильченка українського письменника. З цієї 
нагоди в бібліотеці-філії № 1 була проведена 
літературна подорож «Скарб народної душі» за 
творами майстра української класичної 
новелістики. 

Літературна подорож «Скарб народної 
душі», яку здійснила бібліотекар Сафонова Г.В. 

разом з користувачами-школярами, не лише відповіла на багато питань, але й розкрила 
особистість Степана Васильовича Васильченка і як педагога, і як письменника. Як 
народжується талановитий письменник, чому його світобачення відрізняється від 
світосприйняття пересічної людини? На ці питання учні знайшли відповідь в уривках з 
повісті С Васильченка «У бур'янах», де художньо змальовано дитинство видатного 
українського поета Т.Г. Шевченка. В повісті «Талант» змальована трагічна доля народних 
талантів, а саме талант Тетяни — співачки — і трагізм її долі в тогочасному суспільстві. 
Споконвіку у житті українців найбільше цінувалися повага до оточуючих, чесність, 
порядність, розум, життєрадісність. Саме такі риси роблять людей по-справжньому гідними 
любові та поваги, такі риси притаманні героям С. Васильченка. Одна з найбільших цінностей 
в людському житті — родина. Саме стосунки у родині, любов та поради батьків формують 
вдачу та погляди, зумовлюють вчинки й поведінку. Зображуючи своїх героїв в оповіданні 
«Свекор», оповідаючи про невеличкі епізоди з їхнього життя, С. Васильченко вклав у твори 
всю свою любов до дітей.  

Бібліотекар Сафонова Г.В. наголосила, що 
кожна людина має докладати всіх зусиль для того, 
щоб у її родині панувала атмосфера злагоди, 
взаємодопомоги та поваги. Цінувати та любити 
свою родину вчать нас твори українського 
письменника. Літературна подорож була здійснена 
також за оповіданнями «Вова», «З самого початку», 
«Гріх», де письменник показує з гумором молодих 
учителів, кинутих напризволяще в глухі села. В своїх 
оповіданнях С. Васильченко доводив, що добрий 
жарт і у житті, і у літературі здатен навчити людину, 
змінити її поведінку, не залишивши при цьому 

неприємних спогадів, сорому або злості у її душі. У чудових творах закарбував він свою 
полум'яну любов до людей праці, і нагородою йому за це − вдячне одвітне почуття нових і 
нових поколінь читачів. З роками слово Степана Васильченка не застаріло . Сучасний читач 
високо цінує у творах С. Васильченка теплу людяність, влучність психологічних 
характеристик, гумор, майстерність автора в пейзажних картинках. До кінця днів письменник 
зберіг непохитність духу, мудрий народний оптимізм. 
http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/skarb_narodnoji_dushi/2-1-0-24 
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На абонементі бібліотеки-філії № 1 
протягом квітня діяла книжкова виставка 
"Надзвичайно глибокий, невимовно трагічний 
і безпідставно забутий геній", присвячена 190-
річчю від дня народження великого російського 
драматурга Олександра Миколайовича 
Островського. 

Чотири розділи виставки презентували 
документи про найважливіші події, цікаві факти, 
що стосуються життя та творчості письменника. 

Перші два розділи ("Формування О. Островського як письменника», "Поезія душі і соціальна 
правда") - це розповідь про початок творчого шляху митця, висвітлення духовно-
патріотичного та морально-регілійного аспекту його діяльності. Матеріали третього й 
четвертого розділів ("Жанрова специфіка драматургії", "П'єси справжнього життя") - аналіз 
декількох найпопулярніших п'єс Островського, які стали важливими віхами творчого шляху 
драматурга - шляху, котрий привів письменника до створення нового загальнонаціонального 
російського театру. 

На виставці, крім книг, широко були представлені матеріали з періодичних видань, 
фотографії, малюнки, ілюстрації та репродукції картин відомих художників, присвячені 
творам О. М. Островського. Мета виставки - не просто представити документи про життя й 
літературну діяльність О. Островського, а дати цілісне, масштабне уявлення про творчу 
особистість цієї людини як новатора і реформатора російського сценічного мистецтва. 

До 205-ї річниці від дня народження Миколи Васильовича Гоголя, російського та 
українського письменника, в бібліотеці-філії № 1, в читальному залі, була проведена бесіда 
з учнями школи-інтернат «Гоголівськими стежками». На зустрічі діти мали змогу більш 
досконало ознайомитися з біографією письменника, а також послухати невеличкий огляд 
художньої літератури по творам самого автора. Також був запропонований перегляд відео 
«Обличчя української історії. Микола Гоголь», «Генії і Лиходії – Микола Гоголь», «Микола 
Гоголь. Таємниця смерті». Глядачі мали змогу висловити свою думку щодо побаченного, та 
розповісти про свої знання, які вони отримали у процесі навчання у школі. Атмосфера заходу 
була дружньою, особливо тоді, коли діти почали фантазувати разом з бібліотекарем 
Сафоновою Г.В. на тему, яким було б продовження другого тому «Мертвих душ» Миколи 
Гоголя, який він спалив, і ніхто так його і не побачив. 
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На абонементі бібліотеці – філії № 1 була створена 
тематична полиця «Видатний майстер критичного 
реалізму», присвячена 165-річчю від дня народження 
українського письменника Панаса Мирного. На допомогу 
старшокласникам, які в школі вивчають українську літературу, 
було створено персональна пам’ятка «Мирний Панас у 
контексті свого та нашого часу», присвячену життю та 
творчості Панаса Мирного. В пам’ятці було розміщено 
матеріали біографії автора, назви основних творів, 
рекомендована бібліографія, вірші та фото. Тематична 
полиця користувалась великим попитом серед 
старшокласників, які вивчають життєвий шлях та творчість 
поета. Неабиякий інтерес до полиці виявили користувачі 
старшого покоління. 

 

Протягом листопада 2014 року для широкого кола 
користувачів в читальному залі бібліотеки-філії № 1 діяла 
викладка творів одного автора «Славетний байкар», 
присвячена 220-річчю з дня смерті Григорія Савича 
Сковороди, українського просвітителя - гуманіста, філософа 
та поета.  

 
 

До роковин пам’яті українських письменників 
– П. Загребельного та І. Котляревського на 
абонементі бібліотеки-філії № 1 було зроблено 
книжкову викладку «Два велетні українського 
слова». На ній презентувалися відомі та усіма 
шановані твори письменників. Це «Енеїда», «Наталка-
Полтавка», «Москаль-Чарівник» І. Котляревського та 
«Диво», «Євпраксія», «Я, Богдан» П. Загребельного. 
Викладка призначалася для широкого кола 

користувачів і мала успіх як у школярів, так і людей старшого віку. 

До 125-річчя від дня народження Остапа Вишні на 
абонементі бібліотекарі філії № 2 підготували тематичну 
полицю «Чарівник сміху». 

 

 

На абонементі бібліотеки-філії № 3 для широкого кола 
читачів до 205-річчя з дня народження М.В. Гоголя була 
підготована персональна літературна поличка «До Гоголя 
на Диканьку», де погляду користувачів були представлені не 
тільки твори цього яскравого майстра художнього слова, а й 
літературознавчі видання про нього. Літературна поличка 
розрахована на широке коло читачів, і кожний відвідувач мав 
можливість знайти інформацію, цікаву саме йому. 
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1 березня на абонементі бібліотеки-філії № 3 була підготована тематична поличка 
та бібліографічний огляд літератури «Поетична хурделиця», присвячена Всесвітньому дню 
письменника. До уваги користувачів були представлені твори сучасних українських 
письменників В. Діброва, В. Слабчука, Н. Хаткіної. Користувачі зацікавились творами 
представлених письменників, деякі з читачів вирішили більш детальніше познайомитися з 
творчістю того чи іншого автору. 

21 березня в читальному залі бібліотеки-філії № 3 пройшла літературна година 
«Любовь бывает разной», присвячена Всесвітньому дню поезії, користувачам були представлені 
збірки творів Л. Костенко, В. Висоцького, И. Снігова, А. Ахматової. Присутні познайомилися 
з біографією поетів, їх поезією, яка відкриває життя суспільства і природи, світ людських 
почуттів і взаємовідносин. Бібліотекар прочитала декілька творів присутнім, чим зацікавила 
користувачів бібліотеки творчістю сучасних поетів.  

 
На абонементі бібліотеки-філії № 3 для 

широкого кола читачів до 120 - річчя з дня 
народження О.П. Довженка та 150 – річчя М.М. 
Коцюбинського були підготовані персональні 
літературні полички, де були представлені погляду 
користувачів не тільки твори яскравих майстрів 
художнього слова, а й літературознавчі видання про 
їхнє життя та діяльність.  

На абонементі бібліотеки-філії № 3 
проходила книжкова виставка творів українських 
письменників «Читай українське! Українською 
читай», виставка була розрахована на широке коло 
наших користувачів, бібліотекар провела 
бібліографічний огляд літератури, тим самим 
ознайомила користувача з новою українською книгою 
та її авторами. Мета книжкової виставки наближення 
читача до самобутньої української культури, що в 
останні часи відроджується. 

17 вересня 2014 М.М. Коцюбинському виповнилося 150 
років від дня народження. Цій події був присвячений 
літературний лабіринт «Сторінками творчості М. М. 
Коцюбинського», проведений бібліотекарями філії № 4 з 
учнями 10 класу ЗОШ № 10 (кл. керівник Л.А.Харченко). 
Бібліотекар Н.В. Піщенко розповіла школярам факти з 
біографії великого письменника, ознайомила з літературою, яку 
може запропонувати бібліотека для додаткового вивчення 

творчості М. Коцюбинського. Був переглянутий буктрейлер, присвячений повісті «Тіні 
забутих предків». 

http://biblio-bel.at.ua/news/mikhajlo_kocjubinskij_velikij_pismennik/2014-09-18-119 

До Всесвітнього Дня поезії 21 березня в Палаці культури 
ім. Т. Г. Шевченка м. Білицьке зібралися любителі 
поетичного слова. Зі сцени прозвучали вірші поетів міста 
Білицьке та Добропілля. Відкрився вечір гімном міста 
Білицьке на слова А. Копцова, муз. О.О. Губи. На заході 
здійснилась презентація поетичного збірника «Обретение 
крыльев», в яку увійшли вірші поетичного клубу «Друкована 

http://biblio-bel.at.ua/news/mikhajlo_kocjubinskij_velikij_pismennik/2014-09-18-119
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братія». Свої вірші прочитала О. О. Губа вчитель музичної школи «Ода людям в белах 
халатах» під звуковий супровід інструментального ансамблю «Колокольчик», А. Чала, Е. 
Бахтін, С. Васильєв, Н. Мельник,А. Плетень, Г. Заварзін, А. Копцов та ін. В залі Палацу 
культури бібліотекарі філії № 4 Краснопольська Т. В. та Піщенко Н. В. підготували і 
презентували книжкову виставку-перегляд «Чарівна поезія». На виставці були 
представлені збірки місцевих поетів клубу «Друкована братія». Присутні виявили бажання 
подивитися збірки і поспілкуватися з авторами та бібліотекарями. Бібліотекарі побажали 
натхнення та творчої наснаги місцевим поетам клубу «Пишущая братия». 

13 травня, 165 років тому в Миргороді в сім'ї 
повітового казначея народився Панас Мирний 
(Рудченко Панас Якович; 1849-1920 рр.), український 
прозаїк, громадсько-культурний діяч. До цієї знаменної 
дати на абонементі ЦМБ оформлена тематична 
поличка «Збирачів українського фольклору», на 
якій були представлені відомі твори «Хіба ревуть волі, 
як ясла повні», «Морозенко», «Повія» та Інші. 

У відділі абонементу Центральної міської 
бібліотеки експонується книжна виставка 
«Ахматовські строки». Виставка була підготована до 
ювілею видатної російської поетеси Анни Ахматової, 
вірші якої були перекладені багатьма іноземними 
мовами. 

Для шанувальників творчості поетеси на 
виставці представлені збірки віршів. Для тих же, кого 
цікавить не тільки творчість Ахматової, а і її доля, 
представлена література, яка широко висвітлює події 
особистого життя письменниці. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/akhmatovski_stroki/6-1-0-82 

До 160 річчя від народження Марії 
Заньковецької (22 липня 2014 р.) на абонементі 
Центральної міської бібліотеки була організована 
тематична полиця, присвячена великій українській 
актрисі, легенді українського театру, яка перша 
отримала звання народної артистки республіки. 

 

 

28 липня в читальному залі ЦМБ була представлена 
виставка-календар, присвячена ювілею відомого французького 
письменника, драматурга Олександра Дюма - молодшого. 
Виставка допомогла любителям зарубіжної літератури здійснити 
подорож по сторінкам книг, доторкнутися до історії людства, 
оцінити її сучасним поглядом, задуматися про неминущі цінності. 
Для широкого кола користувачів були представлені найвизначніші 
твори письменника: "Троє сильним чоловіків", "Дама з 
камеліями", "Доктор Серван", "Травіата" та ін. Ці геніальні твори 
не тільки не втрачають своєї актуальності донині, а й стають 
незмінними супутниками все нових і нових поколінь читачів. 

 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/akhmatovski_stroki/6-1-0-82


93 
 

У квітні весь світ відзначав незабутні дати: 
450 років від дня народження великого 
англійського письменника Вільяма Шекспіра та 
205 років від дня народження славетного 
українського письменника Миколи Гоголя. 
Обидва ці письменники є величами світової 
літератури. Їх твори і сьогодні є актуальними та 
запитуваними користувачами наших бібліотек.  
 Центральна міська бібліотека разом з 
усім світом відзначила цю подію. В залі абонементу 

експонувалися книжкові викладки з творами цих письменників. Багато читачів залюбки брали 
книжки з цієї викладки, щоб ще раз насолодитися неймовірними цікавими та напрочуд 
актуальними творами. 

З 7 вересня в абонементі Центральної міської 
бібліотеки експонувалася виставка-календар, 
присвячена письменникам ювілярам. Вересень 2014 
року виявився багатим на видатні дати. Так, 9 вересня 
виповнилося 245 років від дня народження українського 
письменника, поета, драматурга, зачинателя сучасної 
української літератури, громадського діяча Івана 
Котляревського. Його поема «Енеїда» (1798) стала 
першим в українській літературі твором, написаним 
народною мовою. Ще одна визначна дата - 120 років з 
дня народження письменника та видатного 
кінематографіста Олександра Довженка. Саме в день 
народження Довженка 10 вересня в Україні відзначають 
День кіно. Не менш видатною постаттю в українській 
літературі став Михайло Коцюбинський, який був і 
залишається одним з найоригінальніших українських 
прозаїків.17 вересня виповнилося 150 років з дня 
народження письменника. Виставка привернула увагу 

всіх користувачів бібліотеки. 

 

З 10 жовтня 2014 року в читальному залі Центральної 
міської бібліотеки для широкого кола читачів 
проходила книжкова виставка-календар «Гордість 
російської літератури». Виставка була експонована 
до 200 річчя від дня народження Михайла Юрійовича 
Лермонтова. Матеріали, представлені на виставці, 
насамперед зацікавили прихильників творчості 
видатного поета. Для тих читачів, яких більше 
цікавлять факти з життя М. Ю. Лермонтова, були 
представлені книжки біографічного змісту. Загалом 
виставка викликала жвавий інтерес як у читачів старшої 

вікової категорії, так і у школярів. Кожний відвідувач знайшов інформацію цікаву саме для 
нього.  
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В історії назавжди залишаються імена, які з гордістю 
вимовляє, пам’ятає і шанує людство. До них належить й ім’я 
великого українського поета, провісника нового життя, народного 
Пророка, титана духу – Тараса Григоровича Шевченка. 

9 березня 2014 року український народ відзначав 200 років 
від дня народження Т.Г. Шевченка. Шевченко - ім’я, святе для 
кожного українця. Його твори видавались за кордоном понад 300 
разів і перекладалися на 147 мов світу. Творчість Т. Шевченка 
майже вся стала якщо не піснею, то джерелом для створення опер, 
балетів, кантат, сюїт тощо. На 240 шевченкових творів, які 

становлять його "Кобзар", композиторами складено понад 500 музичних творів. У світі 
зведено більше ніж 450 пам'ятників Тарасу Шевченку. 

Кожного року в березні бібліотеки Добропільської міської ЦБС проводять 
«Шевченківський тиждень» (який вже став традиційним), протягом якого користувачі 
бібліотек знайомляться з творчістю Шевченка за допомогою книжних виставок та 
приймають участь у бібліотечних заходах. 

Всі заплановані заходи Шевченківського тижня в бібліотеках Добропільської міської 
ЦБС пройшли з метою популяризації творчої спадщини Т.Г. Шевченка, активізації 
патріотичного виховання, пов’язаного з іменем видатного митця, виховання любові до книги, 
бажання читати твори Т.Г. Шевченка; з метою розкриття багатого духовного світу Великого 
Кобзаря. 

Заходи 

5 березня 2014 в читальному залі 
Центральної міської бібліотеки пройшла година 
елегій «Мої голубки молодії…», присвячена 200-
річчю від дня народження видатного українського 
письменника, мислителя, художника Тараса 
Григоровича Шевченка. Зважаючи на те, що 
аудиторією заходу було юнацтво - учні вечірньої 
школи - та їх керівники Корольова Віра Павлівна та 
Хомутовська Алла Миколаївна, співробітники 
бібліотеки вирішили висвітлити таку сторону життя 
поета, яка не так часто обговорюється – кохання та 
жінки в житті Тараса Григоровича Шевченка. 

Ведучі заходу - Сіора Марина Миколаївна і Воронцова Вікторія Вікторівна - широко 
розкрили обрану тему. Бібліотекарі розповіли своїм гостям і про дитяче кохання Шевченка до 
Оксани Коваленко, і про його юнацьку любов до Ядзі Гусіковської, і про останнє кохання в 
житті поета - до Лікери Полусмакової. Розповідь ведучих супроводжувалась слайд-
презентацією, переглядаючи яку молоді люди мали змогу побачити тих жінок, які на різних 
етапах життя Шевченка полонили його душу. Зацікавленість молодих слухачів та увага до 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/_bl/0/14172254.jpg
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кожного слова ведучих показали, що запропонована тема знайшла відгук в серцях юнаків та 
дівчат. Прощаючись, молоді люди поділились враженнями про побачене і почуте та 
висловили сподівання на нові зустрічі в бібліотеці. 

  

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/moji_golubki_molodiji/2014-03-06-60 

14 березня 2014 року в читальному залі 
Центральної міської бібліотеки пройшли 
Шевченківські читання «Ми Шевченка славить 
будемо і ніколи не забудемо». Захід проходив в 
рамках Шевченківського тижня і був присвячений 
200-річчю з дня народження великого Кобзаря - 
Тараса Григоровича Шевченка. 

Цього разу в гості до бібліотеки завітали учні 
4-А та 4-Б класів ЗОШ № 7. Разом з учнями 
вшанувати пам’ять великого поета прийшли і їх 
класні керівники: Лейба Віра Павлівна і Арісмятова 

Лариса Леонідівна. 

 Бібліотекарі Сіора Марина Миколаївна та 

Воронцова Вікторія Вікторівна, зважаючи на досить 
юний вік слухачів, вирішили ознайомити дітей з 
дитинством Тараса Григоровича. Діти дізналися, 
яка важка доля випала маленькому Тарасу і як не 
легко жилося сироті. Всю розповідь 
супроводжувала слайд-презентація, яка містила 
автопортрети та фотографії Т. Г. Шевченка. Також 
ведучі звернули увагу дітей на те, що Шевченко був 
не лише поетом, а й художником. Тож, до уваги 
школярів була представлена відео презентація з 

художніми роботами Тараса Григоровича Шевченка. Треба відзначити, що діти готувалися до 
свята не менш ретельно. Хлопчики й дівчатка підготували дуже гарні вірші та 
продемонстрували глядачам свої акторські здібності при їх читанні. 

Всі учасники заходу, і діти, і дорослі, отримали задоволення від зустрічі та спілкування. 
Школярі відкрили для себе нові факти з життя видатного поета, а дорослі отримали заряд сил 
та енергії від спілкування з такими безпосередніми та допитливими дітьми. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/mi_shevchenka_slavit_budemo_i_nikoli_ne_zabudemo/2014-03-15-61 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/_bl/0/72457945.jpg
http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/moji_golubki_molodiji/2014-03-06-60
http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/mi_shevchenka_slavit_budemo_i_nikoli_ne_zabudemo/2014-03-15-61
http://dobro-biblio.ucoz.ru/_bl/0/42445470.jpg
http://dobro-biblio.ucoz.ru/_bl/0/29152471.jpg
http://dobro-biblio.ucoz.ru/_bl/0/31010356.jpg
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13 березня 2014 р. в бібліотеці-філії № 1, 
до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, 
відбувся урок народознавства «Під срібні 
переливи бандури», в якому взяли участь учні 6 
класу ЗОШ № 19 (класний керівник Жук Вікторія 
Сергіївна, бібліотекар Сергєєва Людмила 
Федорівна). Метою уроку було: збагатити знання 
учнів про український народний інструмент 
бандуру, навчити дітей слухати і любити українські 
народні пісні.  

Урок народознавства відкрила завідуюча 
бібліотекою Гончарова Людмила Андріївна. Вона 

розповіла про те, що Україна славиться багатющим національним духовним надбанням. І 
однією з великих чеснот, яку беремо в дорогу життя є - народна пісня виконана на кобзі чи 

бандурі. Віртуозна гра на цих інструментах була і 
залишається завжди одухотвореною, зігрітою 
великою любов’ю, а її художня сила - просто 
вражає. В цьому присутні переконались, 
послухавши гру і спів талановитих бандуристок 
ансамблю "Криниченька" Центра дитячої та 
юнацької творчості (керівник Світлана Анатоліївна 
Горбаченко) м. Добропілля. 

З перших доторків до струн зал захопився 
виконанням, кожен мимоволі витягнувся у 
напрямку бандуристок, щоб краще чути музику. 
Композиція, що відкривала виступ, називалась 
«Думи мої, думи», на вірші Тараса Шевченка. 

Виконуючи старовинні, сучасні, народні та ліричні пісні, які являлися і сьогодні являються, 
своєрідними «візитними картками» українського народного мистецтва, зачаровуючи своєю 
чудодійністю слухачів, зір дивувало ледь-торкання пальцями до струн, теплі хвилі розтікались 
і здавалось навіть, десь витає невловимий аромат мелодії. Смакувала кожна композиція: "Коли 
в Карпати приходить нічка...”, «Цвіте терен, цвіте терен», «Летіла зозуля» , «Віночок». Воно й 
не дивно… Така вже вдача української чарівної пісні, перед чарами якої важко залишатися 
байдужим. Але своєрідним сюрпризом, став, безумовно, голос стародавнього, але вічно 
молодого та чаруючого українського народного музичного інструменту – бандури! 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/pid_sribni_perelivi_banduri/2-1-0-30 

Золотими літерами в історію рідної України ввійшло ім’я Великого Кобзаря – Тараса 
Григоровича Шевченка. В усьому світі цього поета, художника, митця знають, шанують, 
величають, називають Генієм і Пророком. 
  Глибше вивчити Шевченкову літературну спадщину, осягнути його філософські 
думки, краще знати його мистецькі твори в бібліотеці-філії № 2 допомогли такі заходи: 

- мультимедіа-година «У колі Шевченкових друзів»;  
- Шевченківський день – «Маленьким про Великого Тараса»; 
- виставка-малюнків вихованців гуртка студії «Сувенір» до ювілею Кобзаря; 
- голосні читання вірша С. Пилипенка «Діткам маленьким про Тараса Шевченка»; 
- мультимедійна подорож «Подорож по Шевченківських місцях»; 
- лірична замальовка «В чеканні неможливої любові». 
 
 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/pid_sribni_perelivi_banduri/2-1-0-30
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У березні з учнями 9 кл. ЗОШ № 18, спільно зі 

шкільним бібліотекарем Філіппенко О. Б., 
бібліотекарі філії № 2 провели мультимедіа-
годину «У колі Шевченкових друзів». На заході 
бібліотекарі розкрили невідомі сторінки життя поета 
та познайомили учнів з друзями  
Т. Г. Шевченка: Іваном Сошенко, Є. П. Гребінкою, 
Карлом Брюловим, А. Й. Козачковським та іншими. 
Ведучі розповіли про знайомство Кобзаря з 
друзями, як вони спілкувалися і яку роль кожен з них 
зіграв у життя Шевченка. Завдяки презентації «У колі 

Шевченкових друзів» учні краще сприйняли подану інформацію. 

В ЗОШ № 16 смт Новодонецьке 04 березня 
бібліотека-філія № 3 разом зі шкільною 
бібліотекою та вчителем української мови та 
літератури Сідлецькою І.А. провела літературний 
конкурс знавців творчості Т.Г.Шевченка. На 
конкурс з кожного класу від 5 по 11 відбиралося 4 
учні, які змагалися у 5 номінаціях. Учасникам 
конкурсу треба було підготувати емблему своєї 
команди, яка б символізувала ціль та назву заходу, 
підготувати замашне завдання, розповісти один із 

періодів творчого життя поета, продовжити після ведучого вірш, пригадати найбільше віршів 
на окрему літеру та найбільш емоційне - розказати на пам`ять вірш. На конкурсі було 
присутнє журі, перемогу одержав 8 клас. 

Бібліотекарі філії № 4 оформили книжкову 
виставку «Тарас Шевченко – великий національний 
пророк», старшокласників запросили на 
літературно-музичну вітальню «Шлях до 
Кобзаря», а для учнів інклюзивного класу (кл. 
керівник Гапон В.Д.) провели вікторину «Живи, 
поете, в пам’яті людській». Заходи, проведені 
бібліотекою, дали можливість користувачам 
бібліотеки дізнатися багато цікавого про життя і 
творчість геніального поета. 

Білицька міська бібліотека-філія № 4 
провела низку заходів, присвячених 200-річному 
ювілею Кобзаря. Серед них і літературна 
подорож «Тарасової душі криниця» з 
вихованцями дошкільного закладу «Дзвіночок» 
(вихователі Кириченко Н.Г. і Мамаєва О.В.), яка 
відбулася в дитячому відділі бібліотеки. Діти 
дізналися про життєвий і творчий шлях народного 
поета. З особливою зацікавленістю вони слухали 
про його родину і дитинство. Маленькі гості 
декламували вірші Тараса Шевченка, відповідали на 
питання тематичної вікторини. 
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Для багатьох дітей ця перша зустріч у бібліотеці стала незабутньою, тому що через 
образне слово великого поета у їх душі були закладені зернятка доброти, любові до України, 
свого народу, рідної мови та світлого образу Тараса Шевченка. 

http://biblio-bel.at.ua/news/na_vichnim_shljakhu_do_shevchenka/2014-03-13-99 

Книжні виставки до 200-річчя Шевченка 
 З метою популяризації багатогранного високохудожнього 
таланту, привернення уваги до творчого доробку Кобзаря в 
бібліотеці-філії № 1 експонується постійно діюча книжкова 
виставка-присвята «Велич Шевченківського слова». Виставка 
складається із 4 розділів. Перший розділ виставки має назву «У славі 
живій Кобзаря». Другий розділ - «Живи, поете, в пам’яті народній». 
Третій розділ - «Мистецький світ Тараса Шевченка». Четвертий 
розділ - «Вінок Тарасу Шевченкові». Шанувальники творчості 
митця можуть постійно відкривати маловідомі сторінки з життя 
геніальної людини, зачитуватись та чаруватись нев’янучим у своїй 
красі поетичним словом, вживатись в багатющий світ поетичних 
образів Шевченка. 

 

 

 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/vistavki/velich_shevchenkivskogo_slova/3-1-0-27 

 
 
З 1 лютого 2014 року в читальному залі 

бібліотеки-філії № 4 експонується постійно діюча 
виставка «Тарас Шевченко - великий 
національний пророк». Книжкова виставка 
розрахована на широке коло читачів.  

Виставка містить чотири розділи. Біографічні 
твори, які розповідають про життя поета від 
дитинства до останніх днів, зібрані в розділі 
«Провісник майбутнього». 

Тих, кого цікавить поезія, приверне увагу 
розділ «Син України – наш Кобзар!». Читачі, які 

надають перевагу живопису, поезії, зможуть знайти цікаву для себе літературу в розділі «Поет, 
художник, мислитель». Користувачі, які цікавляться вшануванням пам’яті Т. Г. Шевченка 
українцями всього світу, можуть знайти літературу в розділі «Про Тараса знає увесь білий 
світ». 

Тематична книжкова виставка «Тарас Шевченко - великий національний пророк» 
знайомить широке коло читачів з красою, неповторністю, чарівністю Шевченкового слова, 
значенням творчості Т. Шевченка для українського народу і всього світу. Вона викликає 
бажання розповідати, декламувати вивчені вірші, розглядати картини, ілюстрації, малюнки, 
виховує інтерес до творчості Великого Кобзаря, любов до української мови, рідного краю, 
України. 
http://biblio-bel.at.ua/news/taras_shevchenko_velikij_nacionalnij_prorok/2014-03-12-98 

http://biblio-bel.at.ua/news/na_vichnim_shljakhu_do_shevchenka/2014-03-13-99
http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/vistavki/velich_shevchenkivskogo_slova/3-1-0-27
http://biblio-bel.at.ua/news/taras_shevchenko_velikij_nacionalnij_prorok/2014-03-12-98
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В Центрі дитячої та юнацької творчості м. 
Добропілля 12 березня в рамках міського 
інформаційно-молодіжного проекту « Вирішуй, 
поки молодий!» пройшло свято «Шевченко – маю 
честь носити це ім’я», присвячене 200-річчю з Дня 
народження великого Кобзаря-Тараса Григоровича 
Шевченка. 
 Юні журналісти студії «Рожевий слон» 
провели пошукове дослідження по виявленню 
людей, які мають прізвище Шевченко в великому 
місті Добропілля, і запросили їх на зустріч. 

Вшанувати пам’ять поета прийшла і шановна Елліна Олександрівна Плужнікова – методист 
відділу освіти Добропільської міської ради, а також керівники шкільних редакцій разом зі 
своїми юнкорами. 

У першій частині свята в формі діалогу з 
дітьми та гостями зустрічі юні журналісти згадали 
життєвий шлях та творчість художника, прозаїка, 
драматурга, академіка Академії мистецтв, філософа, 
просвітителя українського народу- Тараса 
Шевченка, доторкнулися душею і серцем до його 
творів, пройнялися їхнім духом, згадали заповіти 
поета . 
 Відеофільми, слайд-презентація, українська 
музика, пісні, вірші зробили цю частину свята 
цікавою і різноманітною. Гостям дуже сподобався 

виступ в виконанні ансамблю бандуристок «Криниченьки» під керівництвом Світлани 
Анатоліївни Горбаченко (до речі, її дівоче прізвище - Шевченко), а також слайд- 
презентація Шевченка-живописця, яку представила завідуюча міською дитячою 
бібліотекою-філією № 5 – Оксана Іванівна Рябовол. 

Не менш цікавою була і друга частина свята 
«Шевченко в колі сучасників». Майя Олексіївна 
Бабіна, вчитель української мови та літератури 
Ганнівської школи Добропільського району 
познайомила усіх присутніх на святі з походженням 
прізвища Шевченко та розповіла про родовід поета. 
Презентувала уривок із фільму «Край, де народився 
поет», який привезла із батьківщини Т.Г. Шевченка. 
 Діти спілкувалися з гостями, які мають 
прізвище Шевченко, ставили до кожного питання: 
Чим займаються? В чому талановиті? Які в житті 

були мрії? Чи здійснилися вони? Як відносяться до творчості Тараса Шевченко? Пишаються, 
що мають це прізвище? 
 Особливо запам’яталася відповідь Віталія 
Шевченка – менеджера по комунікаціям ДТЕК 
«ШУ «Білозерське», який в юні роки займався в 
студії «Рожевий слон». Він розказав, як ці заняття 
допомогли йому в подальшому житті. Анатолій 
Павлович Шевченко розповів, як здійснилася його 
мрія стати лікарем і допомагати людям. І вчителі 
ЗОШ № 6 теж поділилися своїм талантом (Наталія 
Анатоліївна Бєльська - робити посуд із глини, а 
Наталія Романівна Шевченко - гарно вчити дітей 
історії). Вони звернулися до молоді з побажаннями 

http://lib-kinder.ucoz.ru/_pu/1/79131465.jpg
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любити свою країну, шанувати пам’ять Кобзаря, читати його вірші. А Марина Миколаївна 
Корнило представила гостям зустрічі свої чудові вишиванки. Світлана Анатоліївна 
Горбаченко - має чарівний голос. Вона заспівала пісню і подарувала усім присутнім велике 
задоволення. 
 А як вразила гостей зустрічі українська пісня в виконанні тріо вокального ансамблю « 
Дзвіночок». Це було неймовірно красиво і чудово! Велике спасибі керівнику ансамблю 
Катерині Валеріївні Московцевій. 
 В кінці свята, переглянув презентацію «Ушанування пам’яті Кобзаря» та відео репортаж 
з сел Шевченко та Юр’ївка, усі присутні зробили висновок: головне завдання сьогодення – 
любити Україну, знати її історію, шанувати видатних людей, таких як Тарас Шевченко, 
поважати батьків, жити в мирі та злагоді.  
http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/shevchenko_maju_chest_nositi_ce_imja/1-1-0-103 
 

З 1 березня 2014 р. в читальному залі Центральної 
міської бібліотеки експонується постійно діюча виставка-
біографія «Світло української класики». 

9 березня 2014 року український народ відзначав 200 
років від Дня народження Тараса Григоровича Шевченка. 
Шевченко залишив нам свої неоціненні духовні надбання — 
твори і світлу добру пам’ять про себе. Він пробуджував 
любов до своєї Батьківщини, закликав сильних до подвигів, 
вселяв у слабких надію і віру. Ми повинні завжди пам’ятати 
про генія українського народу. 

«Поет, художник, мислитель…» - ці три слова стисло 
і дуже влучно характеризують Тараса Шевченка, 
різнобічність його інтересів і таланту, адже талановита 
людина талановита у всьому. 

Зважаючи на те, що виставка розрахована на широке 
коло читачів, співробітники бібліотеки намагались 
висвітлити різні сторони творчості великого Шевченка. 
Виставка містить три розділи. Біографічні твори, які 
розповідають про життя поета від дитинства до останніх 
днів, зібрані в розділі «Шляхами великої долі». Увагу тих, 
кого цікавить завжди актуальна поезія, приверне розділ 

«Кобзар – це книга правди». Читачам, які надають перевагу живопису та хочуть відкрити для 
себе Тараса Шевченка саме з цієї сторони, зможуть знайти цікаву для себе літературу в розділі 
«Живопис у творчості Тараса Григоровича Шевченка». Тож, користувачі Центральної міської 
бібліотеки мали можливість ще раз відкрити для себе великого Кобзаря. 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/svitlo_ukrajinskoji_klasiki/6-1-0-78 

 В читальному залі бібліотеки-філії № 3 для 
широкого кола користувачів проходила книжкова 
виставка «Наш любий Кобзар», призначення 
виставки - дослідження життя і творчості Шевченка, 
його вплив на світогляді творчість середовища. Для 
читачів на абонементі проводився бібліографічний 
огляд літератури, багато цікавого про життя великого 
Шевченко дізналися користувачі, багатьох зацікавили 
матеріали та література на книжковій виставці.  

 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/_ld/0/40889781.jpg
http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/shevchenko_maju_chest_nositi_ce_imja/1-1-0-103
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/svitlo_ukrajinskoji_klasiki/6-1-0-78
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Крім того, бібліотеки ЦБС в цьому році прийняли участь у 
Всеукраїнському фотоконкурсі «Мap-Ukraine Шевченкіана», 
організованому Національною бібліотекою України для дітей. 
Завданням конкурсу було: знайти у своєму місті, містечку, селищі 
місця, пов’язані з Тарасом Шевченко (це може бути вулиця, 
пам’ятник, музей, картина на вернісажі, книга на виставці у бібліотеці, 
рекламний плакат та таке інше) та сфотографуватися поруч або на 
тлі. Бібліотека-філія № 1 м. Добропілля прийняла участь у конкурсі, 
відіславши фото. На фото - Горєнков Клим (13 років) біля 
пам’ятника Великому Кобзареві в центрі м. Добропілля, який створив 
його батько власними руками, шахтар за професією, скульптор за 
покликанням. 

http://dobr-bib-

fil1.ucoz.ua/load/konkursi/fotokonkurs_map_ukraine_shevchenkiana/4-1-0-28  

Для інтернет-відвідувачів свого бібліотечного сайту 
бібліотекарі філії № 1 підготували слайд-презентацію про 
життя Тараса Шевченка. 

http://dobr-bib-
fil1.ucoz.ua/publ/tvorcha_majsternja/prezentaciji/taras_shevchenko_do
_200_richchja_poeta/8-1-0-17 

 
 

 

 

Упродовж усього життя ми звертаємось до книги. Коли були маленькими, батьки нам 
читали казки, вірші, оповідання. З дитячих років книжка допомагала пізнати себе і зрозуміти 
світ, що нас оточує. Часто трапляється так, що вчасно прочитана книга підказує вибір 
життєвого шляху. І чим би ми не захоплювалися: історією, природознавством чи технікою, 
на допомогу завжди прийдуть книжки. Величезний світ – принадний, різноманітний – рине 
до нас із книжок. Щоб дитина не розгубилася у книжковому морі, бібліотекарі допомагають 
подружитися з читанням. Цьому сприяють ті масові заходи, які проводять бібліотеки ЦБС для 
дітей. У березні щороку вони зустрічають гостей під час проведення Тижня дитячої та 
юнацької книги. 

26 березня в читальному залі Добропільської 
Центральної міської бібліотеки пройшов 
книжний кастинг «Книжковий фаворит». В гості 
до бібліотеки завітали учні 4-А та 4-Б класів ЗОШ № 
7 та їх класні керівники Лейба Віра Павлівна та 
Арісмятова Лариса Леонідівна. 

  В ході заходу учні здійснили подорож в 
історичне минуле книги. Бібліотекарі Воронцова 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/konkursi/fotokonkurs_map_ukraine_shevchenkiana/4-1-0-28
http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/konkursi/fotokonkurs_map_ukraine_shevchenkiana/4-1-0-28
http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/publ/tvorcha_majsternja/prezentaciji/taras_shevchenko_do_200_richchja_poeta/8-1-0-17
http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/publ/tvorcha_majsternja/prezentaciji/taras_shevchenko_do_200_richchja_poeta/8-1-0-17
http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/publ/tvorcha_majsternja/prezentaciji/taras_shevchenko_do_200_richchja_poeta/8-1-0-17
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Вікторія Вікторівна та Сіора Марина Миколаївна розповіли дітям про те, який шлях довелося 
пройти людству перш ніж світ побачила перша друкована книга. До уваги дітей була 
запропонована слайд презентація, яка містила фото малюнків на камені, глиняних табличок, 
папірусу, пергаменту, першого друкарського верстату, перших друкованих книг. Діти мали 
змогу на власні очі побачити та потримати в руках справжній єгипетський папірус. 

  Учні в свою чергу принесли свої улюблені книжки та підготували про них розповіді. 
Після цікавих розповідей, школярі шляхом голосування визначали найулюбленіші книги: 
третє місце посіли книжки Едуарда Успенського, на другому місці улюблені книжки 
Всеволода Нестайко і почесне перше місце посіли дитячі енциклопедії. Тож, ми зайвий раз 
пересвідчилися, що наші діти читають книжки і роблять це із задоволенням. Тому цілком 
закономірно, що особливу увагу школярів привернула книжкова виставка «Читай цікаве та 
нове». На виставці була експонована дитяча та юнацька література, яка нещодавно поповнила 
фонд нашої бібліотеки. 

Тож, після свята багато хлопчиків та дівчаток пішли додому з новенькими книжками і 
гарним настроєм. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/knizhnij_kasting/2014-03-26-62 

В рамках Всеукраїнського тижня дитячої та юнацької 
книги «Чарівна оселя книжок» в читальному залі 
бібліотеки-філії № 1 відбувся бібліотечний урок 
«Як книга прийшла до нас». Багато історичних 
фактів розповіла бібліотекар Анна Володимирівна 
про ті часи, як давно колись на світі не було книжок, 
бо люди ще не вміли їх робити, коли «сторінками» 
найперших книжок були сокири, вояцькі щити, стіни 
печер та ін., поки з’явилися друковані книжки. 

Вразила дітей і слайд-презентація 
«Найдавніші рукописні книги Київської Русі», де 
вони мали змогу побачити першу ілюстровану книгу, 

яка дійшла до нас, «Остромирове Євангеліє», виготовлене у 1056-1057 рр. для новгородського 
посадника Остромира, а також «Радзивілівський літопис», «Юрієве Євангеліє» та ін. 

Зацікавила дітей розповідь про слов’янські азбуки – глаголицю і кирилицю. Було дуже 
цікавим дізнатися про процес багаторазового відтворення текстів і зображень на папері чи 
іншому матеріалі - про книгодрукування. Дізналися, хто робив перші спроби 
книгодрукування рухомими літерами, а також яка книга стала першою датованою книгою з 
друкарні і ще багато дуже цікавих фактів з життя книги, яка прийшла до нас і тепер вона 
всюди поряд з нами, тож будемо шанувати та любити її, бо в неї велика праця багатьох 
людей! 

 
Цікаво пройшов конкурс малюнків 

«Літературними стежками». Закрила тиждень 
дитячої та юнацької книги завідуюча бібліотекою 
Гончарова Л.А. проведенням бібліотечного уроку 
«Як книга прийшла до нас». Школярі з великим 
захопленням слухали розповідь про історію 
виникнення книги та способи передачі письма, 
залюбки відповідали на питання, активно 
обговорювали правила користування книгою. 
Також учні спробували пояснити зміст прислів’їв 
про книгу: «Книга твій друг, без неї - як без рук», 
«Книга – дзеркало життя», «Книгу читай, розуму 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/knizhnij_kasting/2014-03-26-62
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набирай» та інші. В кінці уроку учні зробили висновок, що книга – це праця багатьох людей, 
тому її необхідно берегти та цінувати, а також багато читати, бо як каже народна мудрість: 
«Хто багато читає, той багато знає». 

 
З нагоди закриття Всеукраїнського тижня 

дитячої та юнацької книги бібліотекарі бібліотеки-
філії № 1 провели екскурсію «Скарби нашої 
бібліотеки». Завідуюча бібліотекою-філією № 1 
Гончарова Людмила Андріївна розповіла дітям про 
історію створення бібліотеки, а також про те, чому 
бібліотека зараз має саме таке оформлення, що 
означає той чи інший атрибут дизайну. 

Завдяки слайд-презентації «Історія моєї 
бібліотеки», діти наочно побачили навіщо ці всі 
зміни, які пережила наша бібліотека з часів 
створення до сьогодення, були потрібні.  

За допомогою пам’ятки користувачам «Моя книга – моє обличчя» діти були 
ознайомлені з правилами поводження з книгою, а також з правилами користування 
послугами бібліотеки та режимом роботи нашої бібліотеки. Для багатьох дітей це було перше 
відвідування бібліотеки, яке їм запам'яталося тим, що сучасна бібліотека – це не тільки книги, 
газети, а це ще й безкоштовний Інтернет.  

Але не будемо забувати, що бібліотека – це, насамперед, книги, тож для дітей та їхніх 
батьків бібліотекарі підготували чарівну яскраву книжкову виставку «Королева Книга». 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/charivna_oselja_knizhok/2-1-0-31 

Тиждень дитячого читання в бібліотеці-філії 
№ 2 в цьому році був проведений спільно з 
бібліотекарем ЗОШ № 18 м. Білозерське Філіпенко 
О.Б. Цікавими стали: бібліо-мандри «Її величність – 
книга»; лірична замальовка «В чеканні неможливої 
любові»; бенефіс «Поетичний зорепад»; гра Зоряна 
година «Вуса, лапи, хвіст»; презентація «Ювілейна 
десятка». 

Найбільш помітним на тижні став бенефіс 
«Поетичний зорепад». В 11 кл. ЗОШ № 18 
навчаються дуже талановиті учениці - Трикозенко 

Аліна та Підбуртна Юлія. На зустрічі бібліотекар презентувала талант, заслуги і перемоги цих 
двох випускниць. На захід були запрошені юні поети ЗОШ № 18 та ЗОШ № 14 м. 
Білозерське, а також колишній педагог ЗОШ № 18, поетеса – Бєлкіна Л. П. Присутні на 
зустрічі учні школи дуже уважно слухали своїх товаришів по навчанню, однокласниць та 
колишню вчительку. Було помітно, що вони певною мірою пишаються своїми сучасниками, 
а також їм приємно, що вони навчаються та особисто знайомі з майбутніми відомими 
літераторами.   

В самих різних формах - вікторинах, бесідах, 
іграх, відео-розповідях ведеться робота в бібліотеці-
філії № 3 з популяризації книги та читання серед 
дітей. На початку квітня маленькі читачі бібліотеки 
відвідали ряд цікавих заходів, що дозволяють 
осягнути чудовий світ літератури: 2 квітня в кімнаті 
школяра (вихователь Коротенко О.Л.) пройшла 
віртуальна слайд - екскурсія по бібліотекам світу 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/charivna_oselja_knizhok/2-1-0-31
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«Чарівний книго град». 3 квітня до Всесвітнього дня книги (23.04), на абонементі за допомогою 
юних та маленьких користувачів відбулась презентація найцікавіших прочитання книг юними 
читачами, де книги на огляд презентували самі користувачі. 4 квітня для учнів 1кл. ЗОШ № 17 
пройшла вікторина «Якщо з вами вийшов в дорогу», метою якої був розвиток творчих 
здібностей, виявлення творчого потенціалу. Вікторина проходила в читальному залі 
бібліотеки. Прощаючись, дітлахи поділились враженнями про зустріч та почуте і висловили 
сподівання на нові зустрічі в бібліотеці влітку. 5 квітня в бібліотеці для підлітків, в 
неформальній обстановці, пройшло читання казок вголос «Подорож маленького читача» з 
подальшим обговоренням прочитаного. 

У самих різних формах: вікторинах, бесідах, 
іграх, відео-розповідях ведеться робота в бібліотеці-
філії № 3 з популяризації книги та читання для 
дітей. На початку квітня маленькі читачі бібліотеки 
відвідали ряд цікавих заходів, що дозволили 
осягнути чудовий світ літератури: 

2 квітня в кімнаті школяра (вихователь 
Коротенко О.Л.) пройшла віртуальна слайд-
екскурсія по бібліотекам світу «Чарівний книго 
град». 

3 квітня, до Всесвітнього дня книги 23.04, на абонементі за допомогою юних та 
маленьких користувачів відбулася презентація найцікавіших прочитання книг юними 
читачами, де книги на огляд презентували самі користувачі.  

4 квітня для учнів 1 кл. ЗОШ № 17 була проведена вікторина «Якщо з вами вийшов 
в дорогу», метою якої був розвиток творчих здібностей, виявлення творчого потенціалу. 
Вікторина проходила в читальному залі бібліотеки. Прощаючись, дітлахи поділились 
враженнями про зустріч та почуте і висловили сподівання на нові зустрічі в бібліотеці влітку. 

5 квітня в бібліотеці для підлітків, в неформальній обстановці, пройшло читання 
казок вголос «Подорож маленького читача» з подальшим обговоренням прочитаного.  

29 березня 2014 р. відвідувачами свята Книги в бібліотеці-філії № 4 стали учні 2 класу 
ЗОШ № 10 (кл. керівник Науменко І.В.). На святі «Книги – сонячне світло» в центрі уваги 
була Книга. Діти із задоволенням розповідали вірші, відгадували загадки, співали веснянки, 
брали участь в ігрових завданнях та конкурсах. З радістю вони зустріли появу кумедної та 
веселої Язикатої Хвеськи, яка продемонструвала школярам, як не треба поводитися з 
книжкою. 

Продовження свята відбулося у дитячому 
садочку «Дзвіночок» м. Білицьке. Радо зустрічали 
бібліотекарів діти середньої групи «Чомусики» 
(вихователь Кириченко Н.Г.). Вони дізнались 
багато нового про святкування Тижня дитячої книги 
в Україні. Особливо привабливим виявилося 
знайомство дошколят із справжнім Г.- Х. 
Андерсеном, роль якого зіграла бібліотекар 
Піщенко Н.В. Працівник бібліотеки Гук Л.П. 
ознайомила маленьких слухачів із творами відомого 
казкаря. Жваво та весело пройшло обговорення 
найулюбленішої казки «Дюймовочка». Діти 
отримали велике задоволення не тільки від 

спілкування, але й від призів, подарованих бібліотекарями. 

До Тижня дитячої та юнацької книги, на дитячому абонементі бібліотеки-філії № 4, 
бібліотекар Гук Л. П. оформила книжкову виставку «Мандруємо світом книги». Розділи 
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виставки: Скринька казок; Фантастичні пригоди; Діти і батьки читають залюбки; Книги, 
подаровані читачами. На виставці була зібрана найкраща дитяча література (літературні, 
народні казки, фантастично – пригодницька література, бібліотека сімейного читання, 
методична література для батьків та ін.), яка користується читацьким запитом. 

Книжкова виставка «Бібліосходинки», також була оформлена на дитячому 
абонементі бібліотеки-філії № 4. Розділи книжкової виставки: Сходинка пізнавальна. 1-4 
клас; Сходинка загадкова. 5-6 клас; Сходинка прикольна. 7-9 клас. Книжкова виставка була 
корисна всім категоріям читачів, відображала запити дітей, яких цікавлять книги з 
природознавства, техніки, історії, науково-популярної, художньої та пригодницької тематики. 

   

http://biblio-bel.at.ua/news/knizhchin_tizhden_zustrichae_druziv/2014-03-29-101 

 

У бібліотеці-філії № 4 функціонувала книжкова 
виставка «Ульотні новинки!», на якій були представлені 
книжкові новинки для молодшого та середнього шкільного 
віку. На поличці для 7 класу («7 клас, поличка для вас!») учні 
знайшли книги про сучасних однолітків та про незвичайні 
пригоди різних героїв. На поличці для 5 класу («Налітай, 5 
клас!) знайшлися книги з серії «Сучасна дитяча проза» та про 
пригоди – подорожі Матильди, Чудового Чудовиська або 
Пустомеликів. А для молодших читачів («Для вас, 1 клас!) 
бібліотекарі відібрали книжкові новинки, улюблені багатьма 
дітьми: знайшлися і книги з пісеньками, і з цікавими 
віршиками, і з чарівними пригодами. Відвідувачам бібліотеки 
виставка сподобалася тим, що на ній у відкритому доступі 
можна ознайомитися з найкращими зразками художньої 
літератури для дітей. Ця виставка зацікавила й дорослу 

категорію, особливо матусь та бабусь, які взяли книги для своїх онуків та діток. 

http://biblio-bel.at.ua/news/novinki_dlja_ditinki/2014-04-11-102 

 

http://biblio-bel.at.ua/news/knizhchin_tizhden_zustrichae_druziv/2014-03-29-101
http://biblio-bel.at.ua/news/novinki_dlja_ditinki/2014-04-11-102
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Бувають казки, які не просто подобаються чи 
не подобаються, вони проникають в розум і душі і 
стають для своїх шанувальників паралельними 
світами, населеними загадковими істотами і 
повними таємничості. Одна з таких казок - "Аліса в 
країні чудес". 

Розповісти про творця цієї чудової казки, а 
також про її прототипів і про історію створення, 
працівники бібліотеки-філії № 5 вирушили 21 
березня до учнів 5-А та 5-Б класу школи № 19 м. 
Добропілля. 

Для всіх присутніх на медіа-уроці «Очень английская сказка» вигаданий світ 
Льюїса Керрола сподобався одразу. Особливо після переглянутого уривка з біографічного 
фільму про автора чудової казки. Дуже вразило дітей те, що їм був учений-математик, а не 
письменник. 

Після перегляду мультфільму і трейлеру нової екранізації фільму 2010 року, діти 
кинулися в гущу запаморочливих подій слідом за Білим Кроликом. І кожен для себе відкрив 
незвідані раніше закутки Країни чудес. 

Після була улюблена гра для учнів і жителів чарівної країни - в слова навпаки. Кожен 
учасник уроку прочитав своє ім'я навпаки (от було сміху), потім діти отримали завдання з 
наявних слів скласти нові слова. Кожен житель країни чудес повинен навчитися створювати 
нісенітниці і чепуховинки у віршах. Бібліотекарі прочитали ряд таких віршів російською та 
українською мовою, а діти отримали домашнє завдання - скласти такі вірші. 

Закінчився урок побажаннями для учнів насолоджуватися безцінним подарунком, який 
понад століття тому зробив нам усім англійський математик з дивовижним літературним 
псевдонімом Льюїс Керрол - казкою "Аліса в країні чудес". 

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/ochen_anglijskaja_skazka/1-1-0-106 

Під час проведення Тижня дитячої і юнацької 
книги бібліотекарі філії № 5 обов’язково 
знайомлять дітей з творчістю улюбленого дитячого 
письменника. На такий урок-знайомство «С.В. 
Міхалков – людина-епоха» були запрошені учні 
другого класу школи-інтернату та бібліотекар Папето 
І.О. Урок розпочався зі знайомства з біографією 
«людини-епохи», як називали Сергія 
Володимировича Міхалкова. З уважністю і 
зацікавленістю дітки слухали розповідь про дитячі 
роки маленького Сергійка. Були вражені тим, що він 
все життя був заїкою і з гумором відносився до цієї 

фізичної вади, що почав писати свої вірші у дуже ранньому віці і писав до останніх років 
свого життя (а помер відомий поет у 96 років). Завжди був оптимістом, виховав чудову 
династію митців кіно.  

 

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/ochen_anglijskaja_skazka/1-1-0-106
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Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек до 
ЦМБ завітали зовсім маленькі гості – вихованці 
старшої групи «Дзвіночки» ДНЗ № 4 
«Ластівка» разом зі своїми вихователями М. В. 
Тарасенко та О. В. Красновою. Двадцять пар 
зацікавлених оченят та стільки ж пар 
нашорошених вушок сприймали все нове, що 
побачили і почули в бібліотеці. Це і подорож 
вулицями-рядами, і пошук необхідного стелажу-
будинку, і знайомство з літературою у 
спеціалізованому дитячому куточку, де розміщено і 
казки, і пригодницькі твори, і книги за 

майбутньою шкільною програмою. А як зраділи малі, коли кожному дістався екземпляр 
журналу «Пізнайко», чи «Барвінок», чи «Шишкин лес» або ж «Мурзилка». Кілька хвилин 
гамірного перегляду – і їх вже чекають у «Твоїй ART-території». Заступник директора ЦБС 
І.О. Козачук провела екскурсію виставкою іграшок, вив’язаних гачком, а потім кожен малий 
зробив малюнок на пам’ять. А у читальному залі на непосидючих глядачів чекав сюрприз – 
перегляд мультфільму «Уроки тітоньки Сови. Азбука безпеки на дорозі». За невеликий 
проміжок часу бібліотекарі та майбутні читачі потоваришували, причому діти пообіцяли не 
тільки скоро самі прийти і записатися до бібліотеки, а і привести до нас своїх батьків.  

http://dobro-biblio.ucoz.ru/news/biblioteka_dim_de_zhivut_knizhki/2014-09-23-228 

Ще десять років тому малеча обов’язково 
читала з батьками книжку на ніч, але зараз на зміну 
книжкам прийшли комп’ютерні ігри, телевізор та 
інші «блага» XXI сторіччя. Батьки все частіше 
ставлять питання, чому їхні діти не читають, 
забуваючи в першу чергу, що любов до книги 
починається з прикладу. А прививати любов до 
книги, до читання треба з раннього віку. Тому 
бібліотека-філія № 2 вже багато років співпрацює 
з дитячим садочком «Сонечко». Кожен рік у вересні 
малеча з екскурсією приходить до бібліотеки. 23 
вересня в бібліотеці пройшов день дошкільнят 

«Рости з книгою, малюк!». Вихованців старшої та середніх груп д/с «Сонечко» радо 
зустріли працівники бібліотеки. Всі разом подорожували чарівною країною – «Бібліотека», в 
якій живуть яскраві та цікаві книжки. Малята із задоволенням розглядали їх, обмінювались 
враженнями. Далі дошкільнята потрапили до читального залу. Багато цікавого там чекало на 
них! Захоплюючі мультфільми, вікторина казок, чарівна музика – все це супроводжувало 
дітей. А малеча підготувала для бібліотекарів подарунки – вони читали напам’ять вірші про 
книжки та бібліотеку. На згадку про цю зустріч малята отримали подарунки – дитячі журнали. 
Океан позитивних емоцій та корисних знань отримала дітвора! 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/news/biblioteka_dim_de_zhivut_knizhki/2014-09-23-228
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У вересні бібліотека-філія № 2 продовжила 
роботу за програмою ШАГ. 28 вересня в читальній 
залі з вихованцями ЦДЮТ бібліотекарі провели 
свято «Бібліотека - мудра країна знань». Гуртківці 
взнали багато нового і цікавого про бібліотеку, про 
професію бібліотекаря; отримали позитивні емоції 
після перегляду презентацій; із задоволенням брали 
участь у конкурсах та відповідали на питання 
вікторин. Ведучими заходу були завідуюча 
бібліотекою Демчук Л.М. та керівник гуртка 
«Затейники» Афонічева А.Л. На закінчення заходу 
діти привітали бібліотекарів з професійним святом 

Всеукраїнським днем бібліотек і подарували маленький концерт. За іграми, за переглядом 
презентацій, конкурсами, піснями майже ніхто не помітив, як швидко промайнув час. 

http://bilozer-biblio.ucoz.ua/news/bibliotechnij_veresen/2014-10-07-8 
 

Уперше в житті відвідали бібліотеку 
першокласники ЗОШ № 10 (кл. керівники Кічма 
Н.А. і Мамонова О.А.) Бібліотекар філії № 4 
дитячого абонементу Гук Л.П. ознайомила учнів з 
правилами користування бібліотекою, а також 
провела екскурсію по відділам бібліотеки. 
Бібліотекар запропонувала малечі гру-подорож 
«Відкрий книгу, і чудеса починаються». Діти 
дізналися: звідки прийшла книга, що означає слово 
«бібліотека», як правильно вибрати книгу. Маленькі 
відвідувачі були у захваті від запропонованих 
конкурсів та загадок. Із задоволенням вони брали 

участь в іграх «Долоньки», «Словознайка». Так юне покоління поступово залучається до 
бібліотеки. 

http://biblio-bel.at.ua/news/sjudi_prikhodjat_diti_vznajut_pro_vse_na_sviti/2014-09-12-117 

 

Робота з ДБА 

В 2014 році активно продовжувалась традиційна робота з каталогами та картотеками в 
бібліотеках системи. Алфавітні, систематичні та краєзнавчі каталоги своєчасно редагувались: 
поповнювались картками нових надходжень та вилучались картки списаної літератури. Всі 
бібліотеки регулярно вели щоденники роботи з каталогами, оновлювали паспорти каталогів. 
СКС в цьому році зазнала не тільки процедуру вилучення застарілих карток, але й 
поповнилась новими записами в зв’язку з великою кількістю підписних видань на 2-ге 
півріччя 2014 року.  

http://bilozer-biblio.ucoz.ua/news/bibliotechnij_veresen/2014-10-07-8
http://biblio-bel.at.ua/news/sjudi_prikhodjat_diti_vznajut_pro_vse_na_sviti/2014-09-12-117
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Регулярно поповнювались новими бібліографічними записами тематичні картотеки:  

- «Правова освіта населення», «Помічник абітурієнта», «Лауреати літературних 
премій», «Свята», «Електронні видання на CD» - ЦМБ; 

- «Позакласна інформація», «Для розуму і для душі», «Поетичний меридіан», 
«Побачення у часі», «Добро пожаловаться», «Нам жити на цій землі», «Все про всіх», 
«Новинки» - б-ф № 1; 

- сценаріїв виховних заходів, самоосвіти бібліотекаря, «Зерна педагогічного досвіду», 
«Свята українського народу», «Лауреати Шевченківської премії» картотека сценаріїв 
виховних заходів, картотека самоосвіти бібліотекаря, «Вільний час дитини» - б-ф 
№ 2; 

- картотеки «Незадовільного попиту», «Картотека художніх творів, надрукованих в 
періодичних виданнях», «Картотека заголовків художніх творів», для бібліотекарів 
ведеться «картотека журналу «Шкільна бібліотека», картотека для юнацтва 
«Тематична галузева картотека» (де збирається матеріал різногалузевого напрямку з 
періодичних журналів «Колосок», «Загадки природи», «Однокласник», «Жасмин», 
«Юний натураліст» та інші) – б-ф № 3 

- «Сценарії масових заходів», тематична службова картотека «Закохана в бібліотеку» – 
б-ф № 4; 

-  «Історія України», «Радимо прочитати», «Молодіжна планета» - б-ф № 5. 

Інформування абонентів індивідуальної та колективної інформації 

Протягом року бібліотеки інформували 65 абонентів індивідуальної та 19 абонента 
колективної (групової) інформації. Абонентами індивідуальної інформації є вчителі, 
керівники установ міста,  представники місцевої керівники гуртків, вихователі дитячих садків,
влади та пересічні користувачі бібліотек. Теми інформацій досить різноманітні. Деякі з них:  

- «Нові освітні технології. Освіта в Україні», «Інноваційне викладання біології, хімії, 
анатомії та валеології в школі», «Бухгалтерський облік в Україні», «Методика викладання у 
початкових класах ЗОШ. Нові освітні технології», «Нове в законодавстві України», «Податкова 
система України», «Україна культурна, Україна туристична», «Дозвілля дітей та підлітків, 
Новини книжкового світу» - ЦМБ; 

- «Народна творчість», «Екологія рідного краю», «Новинки краєзнавчої літератури», 
«Нове в законодавстві України» - б-ф № 1; 

- «Особливості дитячої психології дошкільного віку», «Історія розвитку світової 
культури», «Основи взаємодії наукових і навчальних методів літературного аналізу», «Традиції 
духовної культури українців», «Екологічні проблеми України» - б-ф № 2; 

- «Моя сім'я, родина, рід», «Краєзнавство», «Екологічні проблеми України», «Рідна мова», 
«Закон та підліток» ... - б-ф № 4; 

- Краєзнавство, етнографія», «Організація позашкільної роботи», «Знаменні та пам’ятні 
дати», «Особливості дитячої психології дошкільного віку», «Краєзнавство і народознавство», 
«Дозвілля учнів», «Музичне виховання», «Етнографія і народознавство», «Свята та традиції: 
сценарії заходів”, «Українська мова і література», «Рукоділля та поробки» - б-ф № 5. 
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Інформування абонентів проводиться шляхом сповіщення по телефону про наявність 
нових джерел за темою, шляхом надання ксерокопії законодавчих документів та необхідної 
літератури (книг, газет, журналів) абоненту інформації та за допомогою розсилки 
електронною поштою.  

Для абонентів колективної та масової інформації створені анотовані списки літератури, 
листки-сигнали, дайджести нових надходжень тощо. 

Масове інформування абонентів 

 Найбільш поширеною формою масового інформування читачів є книжкові виставки 
та тематичні полиці. Бібліотекарі системи намагаються оформити виставку так, щоб вона 
пробуджувала у читачів інтерес до читання. На протязі року були підготовлені книжкові 
виставки, перегляди літератури та тематичні полиці присвячені знаменним та літературним 
датам, ювілеям та ювілярам року. 

Новою формою масового інформування 
читачів в бібліотеці-філії № 2, відносно 
літературних подій року, стала презентація 
«Ювілейна десятка». Ця форма інформації більш 
змістовна: в ній вміщується інформація і про книгу-
ювіляра, і зображення цього видання, і фото автора, 
і сюжети з фільмів або мультфільмів, якщо є 
екранізація. Тобто, читач має можливість дізнатись 
більше про улюблений твір. А яскравість та 
барвистість отриманого зображення привертає 
більше уваги та краще відкладається у пам’яті, ніж та 

ж сама виставка. Саме тому в цьому році наш колектив спробував цю форму донесення 
інформації до користувача і не прогадав. 

Навесні, в бібліотеці-філії № 4 функціонувала 
книжкова виставка «Ульотні новинки!», на якій були 
представлені книжкові новинки для молодшого та середнього 
шкільного віку. На поличці для 7 класу («7 клас, поличка для 
вас!») учні знайшли книги про сучасних однолітків та про 
незвичайні пригоди різних героїв. На поличці для 5 класу 
(«Налітай, 5 клас!) знайшлися книги з серії «Сучасна дитяча 
проза» та про пригоди – подорожі Матильди, Чудового 
Чудовиська або Пустомеликів. А для молодших читачів («Для 
вас. 1 клас!) бібліотекарі відібрали книжкові новинки, 
улюблені багатьма дітьми: знайшлися і книги з піснями, і з 
цікавими віршами, і з чарівними пригодами. Відвідувачам 
бібліотеки виставка сподобалася тим, що на ній у відкритому 
доступі можна було ознайомитися з найкращими зразками 
художньої літератури для дітей. Ця виставка зацікавила й 

дорослу категорію, особливо матусь та бабусь, які взяли книги для своїх онуків та діток. 

За мірою надходження нової літератури в бібліотеці також проводились огляди 
новинок, готувались виставки нових книг, видавались анотовані списки нових надходжень. 

З початку року в бібліотеці-філії № 5 було проведено чотири інформаційні огляди 
для всіх категорій користувачів: «Не гальмуй, журналюй» - про новинки періодики - журнали, 
«Моє життя - бібліотека» - огляд біля книжкової виставки про роботу бібліотеки, «Знайомтесь 
- новинки», що висвітлює сучасну українську літературу, «Місто, в якому живу та мрію» - 
виставка літератури з краєзнавства.  
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У 2014 році оформлено 9 книжкових виставок та тематичних виставлень, у тому числі 
5 - до календарних та знаменних дат: «Жінки, які потрясли світ» (8 Березня), «Космічна 
подорож» (12 квітня), виставка-календар «Віхи Великої Вітчизняної війни» (9 Травня), «Любов 
на всі часи» (День сім'ї, любові і вірності). 

Цікавою вийшла книжкова виставка-експозиція 
«Людина - Гармонія - Природа», яка представляла 
літературу на екологічну тематику в бібліотеці-філії № 5. У 
центрі виставки розташувалася шпаківня, на якій оселилася 
весняна пташка і радувала відвідувачів своїм весняним співом. 
А ще закликала активно включитися до відгадування 
кросворду «Відгадай, який птах?». Яскравою і незабутньою 
стала книжкова виставка - настрій «Багрянець осені - 
вересень», присвячена осені. Виставка складалася з двох 
розділів: «Літо під парасолькою», де розміщувалися книги для 
дітей про пори року, і «прекрасні дари Осені», де 
розташовувалася література про способи зберігання врожаю 
для дорослих. Полиці виставки прикрашали листя і муляжі 
овочів та фруктів. Родзинкою виставки була парасолька, 
розкрита і поставлена біля стелажа ручкою вгору. Парасолька 
була наповнена різнокольоровим листям, крізь які 

проглядали дитячі книжки-малятка з осінніми віршами, загадками. Читачі, особливо діти, із 
задоволенням шуршали листям в парасольці, знаходили і витягали книжки. 

На початку року читальному залі ЦМБ 
експонувалась виставка нових надходжень 
довідкової літератури «Новинки довідково-
інформаційної літератури». На виставці була 
представлена така література: «Мистецтво: термін та 
поняття» – автор С. Безклубенко, «Французько-
український, українсько-французький словник», 
«Англійсько-український, українсько-англійський 
словник», «Словник іншомовних слів», «Німецько-
український, українсько-німецький словник», 
«Короткий енциклопедичний словник з культури», 

«Ділова лексика», «Український тлумачний словник електронних видань» – автор Т. Киричок, 
«Англо-латинсько-українсько-російський словник афоризмів» – автор Цимбалюк Ю. В. Крім 
словників на виставці експонувалися енциклопедії такі як: «Енциклопедія довідник зі світової 
літератури» – автор Л. М. Удовиченко, «Енциклопедія сучасної України». Кожен відвідувач 
будь якого віку мав можливість знайти цікаву для себе інформацію. 

З 21 січня в читальному залі ЦМБ діяла 
виставка нових надходжень «Історія Донбасу в 
часописах». До уваги читачів була запропонована 
серія краєзнавчих збірників «Літопис Донбасу», які 
видаються Донецьким обласним краєзнавчим музеєм 
щорічно. 

До підготовки збірників були залучені наукові 
співробітники музеїв області, вчені вузів, краєзнавці, з 
дослідницькими працями яких тепер можна 
познайомитися на сторінках «Літопису Донбасу». 
Різнобічність питань, що розглядаються у цих збірках 

відображають специфіку нашого краю, історію його заселення, промислового освоєння, 
соціального розвитку суспільства, культури. Хронологічні рамки досліджень: від найдавніших 
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часів до сьогодення. Цікавим для шанувальників літератури був журнал письменників України 
«Донбас». Журнал видається російською та українською мовами з 1923 року, та був 
нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР. 

Всі ці часописи можна було переглянути в читальному залі Центральної міської 
бібліотеки. 

Масове інформування мешканців міста про нові надходження до Центральної 
міської бібліотеки своєчасно проводилось за допомогою сайту бібліотеки на сторінці 
«Книги в дар» - http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/knigi_v_dar/7 та «Новинки фонду» - 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/novinki_fonda/4 . 

Інформування на стендах 

Незмінним атрибутом інтер’єру бібліотеки-
філії № 4 є рекламні інформаційні стенди, плакати. 
Серед рекламних плакатів бібліотека використовує 
оголошення, афіші, календарні плани проведення 
масових заходів, інструктивно-методичні плакати. 
На стендах міститься інформація про бібліотеку, її 
послуги та продукцію з метою оповіщення про неї 
відвідувачів і стимулюванні попиту на ці послуги і 
продукти. Регулярно оновлювалась інформація на 
стенді «Бібліотечний простір». 

 

Регулярно оновлювалась інформація на стендах «Інформаційна панорама» та 

«Бібліотечний простір» в Центральній міській бібліотеці. 

    

 

 

В бібліотеці-філії № 2 теж оновлювався 

інформаційний куточок для читачів. Інформацію до 

стендів готують як бібліотекарі, так і керівники гуртків 

ЦДЮТ.  

 

 

 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/knigi_v_dar/7
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/novinki_fonda/4
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Підвищення інформаційної культури користувачів 

10 червня 2014 року в бібліотеці-філії № 1 
о 9.00 годині, для дітей 7-х класів школи-інтернат 
пройшла екскурсія "Запрошую у простір 
інформації".   
 Завідуюча бібліотекою Сафонова Г.В. 
розповіла дітям, що в перекладі означає слово 
"бібліотека", які різновиди бібліотек бувають, а 
також те, що діяльність бібліотеки по 
обслуговуванню читачів здійснюється в двох 
основних формах. Тобто, на абонементі юні читачі 
можуть самі вибрати книги: вірші, казки, науково-
пізнавальну, навчальну літературу та взяти її додому 

почитати. В іншому випадку читач має можливість знайомитися з книгою тільки в 
приміщенні бібліотеки, у спеціально відведеному для 
цього читальному залі. 
 Бібліотекар Бруцька І.В. розповіла, з чого 
робили книги раніше, які книги читали наші 
прабабусі і прадідусі, і які книги можна зустріти 
зараз. Ознайомила дітей з усіма книжковими 
виставками, які розташовані в бібліотеці. 
 Любителів природи зацікавила виставка по 
екології "Земля квітучої краси", де є книги про 
всілякий світ рослин і тварин, довідкові і навчальні 
видання про природу, екологію і охорону довкілля. 
Для тих, хто цікавиться історією нашого краю і хоче 

розкрити її таємниці, дуже корисна виставка літератури по краєзнавству "Стежками рідного 
краю". Діти слухали уважно, поводили себе дуже чемно та разом зі своєю вчителькою 
Банною Л.Ф. були дуже приємно вражені неповторною і привабливою атмосферою 
доброзичливості і затишку бібліотеки-філії № 1. 
http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/eksursija_zaproshuju_u_prostir_informaciji/2-1-0-35 

В поточному році бібліотекарі філії № 2 продовжили роботу за запланованим 
раніше курсом ББГ «Нитка Аріадни». За рік пройшли такі заняття: 

- бібліотечний  урок «Самостійний вибір книг в бібліотеці»; 

- пізнавальна година «Подорож до країни Словників»; 

- бібліотечний урок «Бережливе ставлення до книги»; 

- закладки «Правила обращения с книгой»; 

- бібліотечний урок «Бібліотечні каталоги». 

11 квітня бібліотекарі філії № 2 провели чергове заняття з 
курсу ББГ – бібліотечний урок «Бережливе ставлення до 
книги». Ведучі розповіли присутнім, як з’явилися друковані 
книги, як треба берегти книги, як треба поводитися з книгами, 
щоб вони якнайдовше служили людям і що треба робити, 
щоб продовжити життя книгам. А для того, щоб діти 
запам’ятали правила гарного відношення до книг, бібліотекарі 
їм роздали закладки «Правила обращения с книгой», які 
створила бібліотекар Виниченко Є.В.  

http://bilozer-biblio.ucoz.ua/news/podiji_kvitnja_v_nashij_biblioteci/2014-05-13-6 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/eksursija_zaproshuju_u_prostir_informaciji/2-1-0-35
http://bilozer-biblio.ucoz.ua/news/podiji_kvitnja_v_nashij_biblioteci/2014-05-13-6
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В жовтні бібліотекарі філії № 2 продовжили роботу за курсом із підвищення 
бібліотечно-бібліографічної грамотності юних читачів «Нитка Аріадни». 16 жовтня в 
читальній залі бібліотеки провели бібліотечний урок «Бібліотечні каталоги». Бібліотекарі 
познайомили дітей з поняттями «каталог», показали алфавітний та систематичний каталоги, 
розповіли як ними користуватися. Діти самостійно здійснювали пошук необхідних книжок в 
каталогах. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

В бібліотеці-філії № 3 проходили екскурсії дитячого садка «Ромашка», «Радість». 
Бібліотекарі намагалися прищепити любов дитини до читання через гру. Відомо, що 
провідна діяльність дошкільника - гра, тому всі екскурсії складалися з казок, ігор та творчих 
завдань. Бібліотекарі намагалися скласти таку ситуацію в бібліотеці, щоб малюки поступово 

звикли до бібліотеки і чекали нових, цікавих книг та 
журналів. Дитина росте, і різні книги все більше і більше 
входять в її життя, але книжка-іграшка залишається при 
ньому і в молодшому шкільному віці. Змінюється зміст 
книги, змінюється характер малюнків, а сам тип книги 
зберігається. Дітлахи дорослішають, переходять в старшу 
групу і вже разом з вихователем відвідують заняття та 
різноманітні заходи в бібліотеці. 

 
На абонементі філії № 3 бібліотекарі 

переоформили куточок для малюків та зробили його 
казковим та ігровим майданчиком. Оформили довготривалу 
книжкову виставку-експозицію, яка висвітлює книжковий 
фонд та відповідає напрямку роботи бібліотеки як центру 
читання та спілкування. Зважаючи на те, що виставка 
розрахована на широке коло читачів, робітники бібліотеки 
намагались висвітлити різні напрямки роботи бібліотеки з 
користувачами. Виставка містить чотири розділи, які 
найбільш зацікавлять наших читачів. 
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З метою популяризації бібліотечно-

бібліографічних знань в бібліотеці-філії № 4 
проводилися бібліотечні уроки «Дім, де книжка 
живе», «Як користуватися довідковим апаратом 
бібліотеки», «Словник – інструмент пізнання 
світу», «Інформаційні лабіринти сучасної 
бібліотеки». На бібліотечний урок «Складові 
частини книги» були запрошені учні інклюзивного 
класу ЗОШ № 10 (кл. керівник Гапон В. Д.). Діти із 
задоволенням слухали пояснення бібліотекаря про 
частини книги: обкладинку, суперобкладинку, 

форзац, титульний аркуш і т. д. З кропіткою старанністю шукали усі елементи книги у своїх 
книгах, обмінювались і продовжували пошук. Швидко, а головне правильно, відповідали на 
тестові усні питання. Бібліо-урок справив позитивне враження на дітей, зробив книгу ще 
ближчою. А перегляд слайд-презентації книги Андрія Бондарчука, Марини та Сергія Дяченків 
«Летючий капелюх» подарував масу пригодницьких вражень. На книгу піднявся справжній 
ажіотаж. 

В читальному залі бібліотеки-філії № 4 
була оформлена виставка новинок літератури 
«Вернісаж книжкових новинок». Біля цієї 
виставки для користувачів був проведений огляд 
нових надходжень. Для молодших школярів 
бібліотекарі провели бібліотечні уроки «Дім, де 
книжка живе» та «Як користуватися довідковим 
апаратом бібліотеки». Бібліотекарі ознайомили 
учнів із правилами користування бібліотекою, її 
роботою, записали нових користувачів до 
бібліотеки. Розповіли дітям, як правильно вибирати 
книги. Надали їм бібліотечно-бібліографічні знання: 

розповіли про каталоги та картотеки, які є в бібліотеці. Вчили дітей, як за допомогою 
каталогів і картотек знаходити необхідну літературу. 

Чи важливо для читачів навчатися 
бібліографічній освіченості? Чи цікаво це? «Так! Так! 
Так!», - відповіли учні інклюзивного класу ЗОШ № 10 
(кл. керівник Гапон В.Д.) після проведеного 
бібліотечного уроку за темою «Складові частини 
книги» в бібліотеці-філії № 4. Діти із задоволенням 
слухали пояснення бібліотекаря про частини книги: 
обкладинку, суперобкладинку, форзац, титульний 
аркуш, а також довідковий апарат книги. З кропіткою 
старанністю шукали усі елементи книги у своїх 
книгах, обмінювались і продовжували пошук. Доволі 

швидко, а, головне, правильно, відповідали на тестові усні питання. БібліоУрок справив 
позитивне враження на дітей, зробив книгу ще ближчою! А перегляд слайд-презентації книги 
Андрія Бондарчука, Марини та Сергія Дяченків «Летючий капелюх» подарував масу 
пригодницьких вражень! На книгу з’явився справжній ажіотаж! Тепер книзі ніяк не доведеться 
нудьгувати на книжковій полиці, тому що сьогодні вона знайшла собі вірних друзів – читачів! 

В цілях формування інформаційної культури у дітей в бібліотеці-філії № 5 проведено 
2 бібліотечних уроки: урок-знайомство з бібліотекою «Подружися з бібліотекою», 
«Народження абетки».  
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Сучасна бібліотека давно стала не просто книгосховищем або пунктом книговидачі. 
Вона вже довгий час існує як інформаційний центр. Використання комп'ютерних технологій 
в бібліотеці відкриває необмежені можливості для роботи з фондом, з читачами; для 
використання придбаної і генерації власної інформаційної продукції; для створення 
рекламних матеріалів; для навчання користувачів. 

В Добропільській міській ЦБС комп’ютеризовано всі бібліотеки, 5 з них (ЦМБ, б-ф № 
1, 2, 4, 5) мають доступ до мережі Інтернет та Інтернет-центри.  

На даний момент в бібліотеках Добропільської міської ЦБС працює 5 
бібліотечних сайтів: 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/ - сайт ЦМБ (працює з 03.05.2010 р.) 
http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/ - сайт бібліотеки-філії № 1 (працює з 03.09.2013 р.) 
http://bilozer-biblio.ucoz.ua/ - сайт бібліотеки-філії № 2 (працює з 11.12.2013 р.) 
http://biblio-bel.at.ua/ - сайт бібліотеки-філії № 4 (працює з 12.10.2011 р.) 
http://lib-kinder.ucoz.ru/ - сайт бібліотеки-філії № 5 (працює з 03.02.2011 р.) 

http://bibliovitrina.blogspot.com/ - «Библиовитрина» - блог ЦМБ 
http://master-dobropol.ucoz.ua/ - Мастера Доброполья (сайт ведуть бібліотекарі ЦМБ) 

Бібліотеки Добропільської міської ЦБС в соціальних мережах: 

ВКонтакте: 
http://vk.com/public63935248 - ЦМБ 
 
Одноклассники: 
http://www.odnoklassniki.ru/profile/557229002364 - ЦМБ 
http://www.odnoklassniki.ru/profile/570870124068 - б-ф № 3 
http://www.odnoklassniki.ru/profile/550233183535 - б-ф № 5 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/cbs.dobropolie?ref=tn_tnmn – ЦМБ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004392816419 - бібліотека-філія № 1 
 
Мой Мир@mail.ru: 
http://my.mail.ru/mail/f1biblio/photo – бібліотека-філія № 1 
http://my.mail.ru/mail/kinder-library/ - дитяча бібліотека-філя № 5 

Електронні адреси пошти бібліотек Добропільської міської ЦБС: 

cbs-dobropolie@mail.ru -  Центральна міська бібліотека м. Добропілля 
f1biblio@mail.ru - бібліотека-філія № 1 м. Добропілля 
bibliofilial2@mail.ru - бібліотека-філія № 2 м. Білозерське 
fil3n@bk.ru - бібліотека-філія № 3 смт. Новодонецьке 
biblio-bel@mail.ru - бібліотека-філія № 4 м. Білицьке 
kinder-library@mail.ru - Дитяча бібліотека-філія № 5 м. Добропілля 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/
http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/
http://bilozer-biblio.ucoz.ua/
http://biblio-bel.at.ua/
http://lib-kinder.ucoz.ru/
http://bibliovitrina.blogspot.com/
http://master-dobropol.ucoz.ua/
http://vk.com/public63935248
http://www.odnoklassniki.ru/profile/557229002364
http://www.odnoklassniki.ru/profile/570870124068
http://www.odnoklassniki.ru/profile/550233183535
https://www.facebook.com/cbs.dobropolie?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004392816419
http://my.mail.ru/mail/f1biblio/photo
http://my.mail.ru/mail/kinder-library/
mailto:cbs-dobropolie@mail.ru
mailto:f1biblio@mail.ru
mailto:bibliofilial2@mail.ru
mailto:fil3n@bk.ru
mailto:biblio-bel@mail.ru
mailto:kinder-library@mail.ru
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Відвідуваність бібліотечних сайтів та сторінок в соц. мережах кожного року зростає. 
Бібліотекарі прикладають для цього всі зусилля: викладають на сайти цікаву та корисну 
інформацію, слідкують, який матеріал найбільш користується увагою і викладають у мережу 
інформацію підвищеного попиту. Завдяки цьому і зростає відвідуваність сайтів. Нові рубрики 
на сайтах з’являються, якщо виникає така потреба.  

  
В базі бібліотеки-філії № 2 діє 3 комп’ютери та вільний доступ до мережі Інтернет. 

Бібліотека має свій сайт http://bilozer-biblio.ucoz.ua/ та електронну пошту 
bibliofilial2@mail.ru. Завдяки сайту збільшилась кількість користувачів, а також головне - 
змінилось ставлення до бібліотеки, адже раніше всі вважали бібліотеку просто сховищем 
книжок, а зараз її сприймають на рівні інформаційного, пізнавального та розважального 
центру. Завдяки сайту користувачі мережею Інтернет мають змогу у будь-який час знайти 
інформацію про проведений захід, про ту або іншу літературну та культурну дату, тим самим 
підіймаючи імідж бібліотеки. А завдяки електронній скриньці ми маємо можливість 
інформувати своїх постійних користувачів про нові надходження літератури, відповідати на 
запити читачів. За допомогою скриньки бібліотекарі завжди в курсі нових вимог до 
бібліотечної роботи, так як керівництво без вагомих зусиль та затрати часу інформує усіх про 
зміни. ЇЇ наявність значно спростила та скоротила час на здачу нормативних документів у 
керуючі органи бібліотеки, завдяки чому збільшився час на роботу з читачами та фондами. 

З поточного року повноцінно почав працювати апарат для копіювання, сканування та 
друку документів. Це визвало не абияке схвалення та задоволення у користувачів. 

Завдяки тому, що в бібліотеці є комп’ютерна техніка, з’явилась можливість проявити 
здібності в підготовці презентацій. Можна сказати, що в цьому році бібліотекарі вийшли на 
новий рівень розроблення презентацій, адже в асортименті цих роликів з’явилось багато 
нових, цікавих та неординарних засобів, за допомогою яких їх робили. Ось декілька з них: 
«Берегите птиц»; «Маленькая страна»; «Мультяшный хит-парад»; «Подари нам краски, осень!»; 
«Памятники мультгероям»; «Таинственный мир»; «Чорнобиль — точка відліку»; «Что я за 
птица…» 

Кожен бібліотечний захід бібліотеки-філії № 4 в 2014 році проводився з 
використанням мультимедійних технологій та сучасної комп’ютерної техніки. Бібліотекарі 
створювали слайд- та відео-презентації, використовували їх на заходах. За допомогою слайд-
презентацій захід ставав цікавішим, яскравішим. Презентації розширювали можливості будь-
якого заходу. Бібліотекарями були створені такі презентації: «Вічні афоризми про її 
Величність Книгу», «Лелека щастя в дім приносить», «Зірки, що згасли», «Пам’ятники жертвам 
СНІДу». 

З 12.10.2011 року в бібліотеці-філії № 4 працює сайт http://biblio-bel.at.ua/ 
(бібліотека – філія №4), який постійно наповнюється новою інформацією. Відвідуваність 
сайту бібліотеки зростає. Користувачі знаходять на ньому цікаву та корисну інформацію. 

Для популяризації своєї роботи та інноваційних послуг Центральна міська 
бібліотека має власний сайт http://dobro-biblio.ucoz.ru/, який за 2014 рік відвідало більше 
75000 осіб. Протягом року розділи сайту поповнювалися інформацією різноманітного 
характеру, звітами про виконану роботу, рекомендаційними матеріалами (віртуальні книжні 
виставки, посібники, огляди літератури та періодичних видань та ін.) Також ведеться 
зворотній зв'язок з користувачем (відповіді на питання, коментарі та ін.) 

Для більш широкої популяризації своєї діяльності ЦМБ все більше використовує 
інноваційні підходи та сучасні можливості Інтернету. Сьогодні соціальні мережі є 
надзвичайно поширеним засобом комунікації, тому в 2014 році ЦМБ створила власні 
сторінки в «Вконтакте» і «Одноклассниках». Протягом року на них розміщувалася інформація 
про заходи які проводилися в бібліотеці, анонсувалися найближчі плани, відбувалося 
обговорення роботи.  

http://bilozer-biblio.ucoz.ua/
mailto:bibliofilial2@mail.ru
http://biblio-bel.at.ua/
http://dobro-biblio.ucoz.ru/
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Свідченням популярності бібліотечних сторінок стала кількість онлайн-відвідувачів 
яких за рік було більше 1000 осіб. Тож робота бібліотек цікавить населення, і тому 
поширення інформації через соц. мережі і надалі буде пріоритетним напрямком у роботі 
ЦМБ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бібліотечні фонди займають особливе місце в матеріально-технічній базі бібліотеки, 

будучи матеріальним і інформаційним ресурсом одночасно. Вони складають мережу 
бібліотек як установ, що задовольняють потреби населення в інформації.  

Добропільська міська централізована бібліотечна система включає в свою структуру: 
Центральну міську бібліотеку і 5 бібліотек-філій. Відділ комплектування і обробки документів 
є основним структурним підрозділом центральної бібліотеки. Комплектування і обробку 
документів для бібліотек здійснює відділ комплектування і обробки документів.  

На 1 січня 2015 року Добропільська міська ЦБС має фонд 190034 примірників (з них 
170467- книги, 19354 - періодичні видання, 213 - електроні видання). Серед ЦБС найбільшим 
за кількістю фондів є: Центральна міська бібліотека 52239 прим., бібліотека-філія № 5 – 38765 
прим., бібліотека філія № 4 – 31192 прим., бібліотека-філія № 3 – 25814 прим. бібліотека-
філія № 2 – 27128 прим., бібліотека-філія № 1 – 14896 прим. 

Бібліотечні фонди - найважливіший культурний, освітній та інформаційний ресурс 
держави. З метою поліпшення роботи з фондами бібліотек протягом року розглядаються 
питання: «Стан обліку бібліотечних фондів структурними підрозділами бібліотек» та 
«Проблеми збереження бібліотечних фондів», що дозволяє визначити проблеми, недоліки в 
роботі з фондами.  

За звітний рік з різних джерел надійшло - 2834 примірника на суму – 74 921 грн. 

Із надходжень: Книг - 1113 
  Брошур - 5 
  жур. від спонсорів -  114 
  періодичні видання - 1602 

 українською мовою - 804 (28.4%) по зрівнянню з 2013 (44,5%) процентний склад 
зменшився. 

Основні засоби сучасного документопостачання ЦБС - це обмінно-резервні фонди 
обласних бібліотек: бібліотеки ім. Н.К. Крупської, з яких за 2014 рік надійшло - 24 
примірника на суму 144.00 грн., з ООО ІКФ «Альфа» отримано 203 прим. – на 8034.00 грн. 
Від спонсорів отримано 114 журналів на суму – 2508 грн. В дар від користувачів отримано 696 
прим. на суму 2110 грн., книги прийняті від користувачів замість загублених – 100 прим. на 
суму 588 грн. (б-ф № 3, 5).  

Оновлення фондів здійснюється в основному за рахунок передплати на періодичні 
видання з місцевого бюджету. У 2014 році недостатньо було фінансування з місцевого 
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бюджету і тому передплата на періодичні видання була лише на 2-півріччя - 93 назви - 1602 
прим. на суму 54182 грн. За підсумками 2014 року нові надходження по ЦБС становлять в 
середньому 1.5%. Проте кількісна недостатність надісланих видань не дозволяє зробити 
висновок щодо позитивного впливу цього процесу на покращення загального стану фондів 
бібліотек. 

Бібліотечні фонди повинні динамічно розвиватися, систематично поповнюватися та 
звільнятися від застарілої літератури для збереження як своєї актуальності, так і підтримки 
належного рівня інформативності. Результати аналізу показують, що відбувається процес 
старіння фондів бібліотек. В бібліотеках література в основному 60-80 років минулого 
століття, яка не користується попитом у читачів, але ці книги стоять на полицях,  нові 
надходження мізерні. За 2014 рік списання складає 14.7% від загального фонду.  

І все ж вибуття з фондів бібліотек перевищує надходження. За рік загальний фонд 
зменшився на 27881 примірник. Найбільше зменшення фондів відбулося в центральній 
міській бібліотеці - 10789 прим., бібліотека-філія № 2 -  6222 прим., бібліотека-філія № 3 - 
6201 прим., бібліотека-філія № 5 – 2349 прим., бібліотека-філія № 4 - 1858 прим., бібліотека-
філія № 1 – 462 прим.  

Ведеться робота з обліковим каталогом. Протягом року він поповнився на 1118 карток. 
Вилучаються картки на списану літературу, які були в єдиному екземплярі, а на 8118 картках 
зроблені помітки о вибутті документа з бібліотечного фонду. 

В бібліотеці-філії № 2 відбулася планова інвентаризація бібліотечного фонду, після 
якої виявлені застарілі книги,  також проведено заміну книг, загублених читачами, які 
необхідно оформити документально  і списати. 

Література, отримана в одному екземплярі, знаходиться в центральній бібліотеці. 
Приймання і обробка документів, які отримує ЦБС, ведеться своєчасно. 

В лютому цього року у центральній міській бібліотеці відбувся семінар на тему 
«Публічні бібліотеки. Аналіз ефективності роботи». Година професійного аналізу, в якому 
приймали участь бібліотекарі всієї системи, які виступали зі своїми доповідями з різних 
питань за темою семінару. В березні також відбувся семінар-практикум в бібліотеці-філії № 1 
на тему «Сучасна бібліотека створює сучасний імідж. Бібліотека,організація простору». 

Збереження фондів знаходиться під контролем та регламентується рядом нормативних 
документів. Збереження і безпека бібліотечних фондів здійснюється відділом комплектування 
і обробки документів при надходженні і обробці літератури. Всі структурні підрозділи ЦБС 
забезпечені вогнегасниками. Співробітники проходять навчання погашення пожежі за 
допомогою вогнегасника.  

Серед фондозберігаючих заходів велика увага поділяється переобліку (інвентаризації) 
фондів. Щомісячно проводяться санітарні дні в кожній бібліотеці, які дозволяють 
систематично усувати існуючі забруднення: обезпилювати бібліотечні фонди, вести огляд 
вилучення застарілих документів, перевіряти розставлення книг на стелажах, робити вологе 
прибирання меблів, створення світлових умов. 

Великим резервом збереження бібліотечних фондів є їх оперативний ремонт, 
реставрація. Наша ЦБС має посаду реставратора. Щороку ремонтується 1000 документів. 
Також в 2014 році прошиті комплекти газети «Новий шлях» . 

Сучасну бібліотеку неможливо уявити без електронних ресурсів. Комп’ютерні 
технології дають можливість виготовляти копії документів на ксероксах, сканерах, тому 
зменшується кількість зіпсованих видань. 
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Надається методична допомога бібліотекам-філіям по веденню облікових документів. 
Аналізуючи читацькі формуляри і картотеки відмовлень бачимо реальну картину, якою 
літературою і по яким конкретно галузям, на якій мові треба формувати фонд. 

Постійно ведеться робота по самоосвіті: відвідування семінарів, освоєння інформацій 
із професійних видань, освоєння нових бібліотечних технологій. 

Збереження бібліотечного фонду, основного багатства книгозбірні, - проблема 
комплексна. Її складовою є боротьба з читацькою заборгованістю. З цією метою бібліотекарі 
використовують різноманітні форми і методи. Вони добре відомі усім працівникам бібліотек. 
Насамперед, це робота щодо попередження заборгованості серед читачів. Бібліотекарі філій 
проводять роз'яснювальну роботу для всіх категорій читачів, як під час запису до бібліотеки, 
так і під час кожного відвідування книгозбірні.  

Ефективним методом запобігання читацької заборгованості є підписання школярами 
обхідних листів по закінченні навчання в школах. Систематично здійснюється контроль за 
своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам книг.  

Щоквартально бібліотекарі здійснюють обов'язкову перевірку строків повернення 
літератури і, в разі виявлення боржників, складають списки. Самий "важкий" етап в роботі з 
боржниками - повернення боргу у бібліотеку. З цією метою бібліотечні працівники 
телефонують користувачам додому, надсилають листи-повідомлення. Так, працівники 
бібліотеки-філії № 1 в березні зробили понад 10 дзвінків, а також розіслано 15 повідомлень 
боржникам, що зареєстровані в соціальних мережах Однокласники та Вконтакте. 

Важливим заходом збереження бібліотечного фонду є 
оголошення бібліотеками системи акцій «Подаруй 
бібліотеці книгу». Мешканці міст приймають в акціях активну 
участь.  

У квітні 2014 року в бібліотеці-філії № 1 була 
розпочата акція «Подаруй бібліотеці книгу». Реклама цієї 
акції була розташована на сайті бібліотеки-філії № 1, а також 
про акцію бібліотекарі сповіщали всіх користувачів, які 

відвідували бібліотеку протягом квітня. Результат не змусив себе довго очікувати. Всі бажаючі 
залюбки дарували бібліотеці книги. На жаль, не всі дарувальники бажали фотографувалися, 
наприклад, одна жіночка принесла 3 рази книги, але схотіла залишитися невідомою, бо дуже 
сором’язлива. В загалі, з початку акції до травня бібліотечний фонд збагатився на 31 книгу. 

 Користувачі бібліотеки-філії № 2 : Гончарова М. В., Кузіна С.М, Стаценко І.В., 
Громило М.Г., Секретарьова Н.А. подарували літературу до фонду бібліотеки. Бібліотекарі 
оформили акт на подаровані читачами книги. Фонд бібліотеки поповнився на 73 цікавих 
книжки. 

Під час роботи по збереженню фонду 
бібліотекарі філії № 2 відібрали та згуртували 
окремо певну кількість старовинних, ретро-книжок. 
Тому постала необхідність виділити ці книги із 
загального фонду та створити окремий. У липні в 
бібліотеці почав своє існування новий фонд старих 
книжок під назвою «Ретрофонд». 

З червня по липень 2014 року в бібліотеці-
філії № 3 було проведено «Аналіз складу і 
використання галузевого фонду». Ретельно 
досліджено фонд галузевої літератури, в результаті 
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чого були виявлені і оформлені нові підрозділи, відокремлено від загального фонду багато 
краєзнавчої літератури, з якої сформувався стелаж галузевої і художньої літератури 
краєзнавчого характеру, також в книгосховищах оновлені та додані назви роздільників. 
Провели поточну роботу в бібліотеці: відбирали і списували зношену і застарілу літературу, 
ремонтували книги; працювали з боржниками; розкладали газети і журнали. 

З подарованими Центральній міській бібліотеці книгами можна познайомитися на 
сторінці бібліотечного сайту - http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/knigi_v_dar/7 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Найважливішою формою просування бібліотечних послуг та інтелектуальної 

продукції бібліотеки є бібліотечна реклама - інформація про бібліотеку, її послуги і продукції 
з метою оповіщення про неї реальних і потенційних користувачів і стимулювання попиту на 
ці послуги. Рекламна діяльність бібліотеки полягає не лише у розповсюдженні інформації 
про послуги та роботу бібліотеки. Головна мета бібліотечної роботи – залучення нових 
користувачів до бібліотеки і читання. Тут, як кажуть, усі засоби годяться. При оформленні 
книжних виставок бібліотекарі використовують яскравий ілюстративний матеріал, звернення 
до читачів, для найменших стали у пригоді закладки.  

Сьогодні бібліотеки мають щиру прихильність місцевої влади та жителів міста. Дружні 
стосунки – це цінність і гордість бібліотек міста. 

 

У квітні 2014 року в бібліотеці-філії № 1 була розпочата 
акція «Подаруй бібліотеці книгу». Реклама цієї акції була 
розташована на сайті бібліотеки-філії № 1, а також про акцію 
бібліотекарі сповіщали всіх користувачів, які відвідували бібліотеку 
протягом квітня. Результат не змусив себе довго очікувати. Всі 
бажаючі залюбки дарували бібліотеці книги. На жаль, не всі 
дарувальники бажали фотографувалися, наприклад, одна жіночка 
приносила 3 рази книги, але схотіла залишитися невідомою, бо 
дуже сором’язлива. Взагалі, з початку акції до травня бібліотечний 
фонд збагатився на 31 книгу.  

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/news/akcija_podaruj_biblioteci_knigu/2014-04-28-20 

В червні бібліотека-філія № 1 створила свою сторінку в мережі facebook. На цій 
сторінці бібліотека популяризує свою роботу та публікує різноманітні цікаві матеріали з 
бібліотечного та літературного життя світу. Робота бібліотекарів філії привертає до себе увагу 
користувачів facebook. З бібліотекаріми товаришує багато людей та бібліотечних працівників 
з України, Росії, Казахстану, Болгарії, Чехії, Польщі та інших країн світу. Бібліотеку 
запрошують до участі у різноманітних групах, загалом на даний час наша бібліотека працює у 
22-х групах. Працю в групах і на сторінці бібліотеки оцінили професійні фахівці і запросили 
вступити до Міжнародної Асоціації блогерів. Це дуже радує, бо є доказом нашої 
професійності. https://www.facebook.com/profile.php?id=100004928385169 

У рекламній практиці бібліотека-філія № 3 використовує різноманітні засоби 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/knigi_v_dar/7
http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/news/akcija_podaruj_biblioteci_knigu/2014-04-28-20
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004928385169
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наочної, усної, друкованої та комплексної реклами. Її вибір визначається з урахуванням 
цільової аудиторії, на яку розрахована реклама. 

Рекламні акції для читачів: 
• «З Новим роком читання - 2014!»: Традиційна акція-привітання читачів абонемента. 

Кожен читач абонемента отримав усне запрошення відвідати бібліотеку саме в перший 
робочий день нового 2014 року. В результаті акції абонемент відвідали 11 осіб. 

• «Десять днів захоплюючого читання». Рекламна акція для відвідувачів читального 
залу. Суть акції: в останні дні грудня кожному читачеві пропонувалися періодичні видання 
читального залу для домашнього прочитання на період січневих свят. Дана акція дозволила 
підвищити читацьку активність у перші робочі дні січня 2014 року. В результаті акції 
читальний зал відвідали 12 осіб.  

• Рекламна акція для потенційних читачів бібліотеки «В бібліотеку за дружньою 
підтримкою». Основний девіз акції - «Книги для життя». Мета акції: залучення не читаючої 
категорії населення в бібліотеку через рекламну інформацію на сторінці бібліотеці в 
«Однокласниках». 

• Рекламна акція для школярів і студентів «У День Знань - разом з нами». Кожному 
молодому читачеві, що прийшов і записав у бібліотеку, пропонувалося 1 вересня будь-яке 
видання до дому на добу з читального залу. 

• Рекламна акція для читачів абонемента «Вчися бути читачем! «12 місяців - 12 книг». 
Щомісячна презентація літературного твору. 

• Використання телефонних комунікацій «Мобільні новини»: використання 
мобільного зв'язку для запрошення читачів на перегляд нових надходжень літератури в 
бібліотеку. 

Для оперативної, короткострокової рекламної інформації використовується стендова 
реклама. Ведеться робота з інформаційними зонами абонемента і читального залу, для яких в 
єдиному стилі оформлюються інформаційні листи про правила користування бібліотекою, 
основних датах 2014 року і заходах бібліотеки, подяка читачам. 

 
Продовжено роботу з виставками-рекламами. Протягом року були оформлені наступні виставки: 
• «Захоплююче літо». Книги та періодичні видання для літнього читання. Виставка 

забезпечена атрибутами літнього відпочинку. 
• Презентація літературних смаків молодих читачів: Виставка - екскурс за результатами 

соціологічного дослідження «Читати - це модно!» 
• Виставка-презентація «Письменники-ювіляри 2014». 

Використання Інтернет: 
Інтернет сьогодні - це вже досить поширений вид реклами, число користувачів 

мережею постійно зростає. На сторонці в «Однокласниках» бібліотеки-філії № 3 розміщена 
інформація про бібліотеку, її послуги та інформаційних ресурсах. У 2014 році на ній 
представлені новини бібліотечного життя.  

 
Рекламу бібліотеки та бібліотечних послуг бібліотекарі філії № 4 проводять шляхом 

індивідуальних та групових бесід з користувачами, шляхом наглядної популяризації 
літератури, видавничої діяльності, інформацією на сайті бібліотеки та в ЗМІ. 

Бібліотекарі філії № 4 провели День відкритих дверей «Храм книги запрошує». Заходи 
бібліотеки висвітлюються на сайтах «Білицька бібліотека-філія № 4», «Белицкое онлайн», 
«Добропільська міська бібліотека» та на сторінках газети «Новий шлях».  
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Статті про роботу 
бібліотек Добропільської 
міської ЦБС друкуються в 
газетах «Новий шлях», 
«ДНЛ – Доброполье на 
ладонях», «Жизнь». Не 
стала виключенням і 
мережа Інтернет. Крім 
інформації на сайтах 

бібліотек та міста, події бібліотек висвітлюються в інтернет-
газетах. Наприклад, на сторінці газети «Життя» була надрукована 
стаття «Технологии библиотек», в якій, серед інших, також йде 
мова і про бібліотеки Добропільської міської ЦБС. На сайті 
газети «ДНЛ+ДНЛ» друкувалась стаття «В Доброполье отмечают 
день рождения великого поэта». 

http://lifedon.com.ua/home/14366-tehnologii-dlya-
bibliotek.html 

http://dnl.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=23456:2014-03-07-13-43-

42&catid=2:dp-news&Itemid=3 

 

http://lifedon.com.ua/home/14366-tehnologii-dlya-bibliotek.html
http://lifedon.com.ua/home/14366-tehnologii-dlya-bibliotek.html
http://dnl.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=23456:2014-03-07-13-43-42&catid=2:dp-news&Itemid=3
http://dnl.dn.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=23456:2014-03-07-13-43-42&catid=2:dp-news&Itemid=3
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«Орієнтація на читача і його успіх» 

 23 квітня святкується Всесвітній день книги та 
авторського права. Саме до цього дня бібліотекарі 
відділу обслуговування ЦМБ провели експрес-
опитування на особистій сторінці в соц. мережах 
"Вконтакте" (http://vk.com/public63935248) 
 «Орієнтація на читача і його успіх». Мета 
опитування: вивчення читацьких інтересів та їх 
інформаційних потреб. 
 За допомогою "експрес-опитування" вдалося 
дізнатися індивідуальні інтереси кожного читача, що 
стосується бажаних жанрів літератури, якою 
літературою він користується, яким джерелам 
інформації надає перевагу, та найголовніше вдалося 
дізналися, яку роль в житті наших читачів відіграє 

читання.  
 Виходячи із загальних результатів опитування, бібліотекарі зробили певні висновки, які 
будуть враховані в роботі для подальшого удосконалення обслуговування наших 
користувачів. 

http://vk.com/public63935248
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 Ця інноваційна форма роботи показала, що цей метод вивчення читацьких вподобань 
та інтересів дуже зручний та ефективний. 

 
У бібліотеці-філії № 3 в другому півріччі проведено усне опитування «Це періодичне 

видання повинно бути в бібліотеці». Воно було спрямоване на вивчення потреб у 
періодичних виданнях користувачів бібліотеки віком від 15 до 29 років. Читачам було 
поставлено питання: «Яке, на Вашу думку, періодичне видання повинно бути в бібліотеці?» 
На запитання відповідало 25 респондентів у віці від 15 до 29 років. У ході опитування 
сформувався список періодичних видань, запропонований читачами. Результати опитування 
будуть використані при доукомплектуванні фонду періодичних видань на наступний рік. 

Робота бібліотеки-філії № 4 спрямована на залучення школярів до читання, 
виявлення читацьких інтересів, ознайомлення з кращими художніми творами. З цією метою 
бібліотекарі проводять міні-опитування, які дають можливість оцінити реальний стан роботи 
бібліотеки, проаналізувати бібліотечні фонди. Відповідаючи на запитання про улюблену 
книгу, діти називали твори за шкільною програмою. Були названі твори авторів: Т.Г. 
Шевченка, І. Нечуй-Левицького, В. Нестайка, П. Загребельного, О. Пушкіна, О. Гріна, К. 
Дойля, В. Скотта та інших. Спостереження за читанням учнів дозволили визначити, що назви 
кращих книжок за шкільною програмою не дуже змінюються. Аналізуючи анкети, слід 
відмітити, що підлітки надто цікавляться детективами, фантастикою, пригодами, коміксами. 
Кращою ними була названа книга Д. Ролінг «Гаррі Поттер ...» Серія книг Д. Ролінг повернула 
багатьом дітям бажання читати. Серед інших книжок були названі: «Володар перснів» Д. 
Толкіна, «Пригоди Ш. Холмса» К. Дойля, «Робінзон Крузо» Д. Дефо. Слід зазначити, що діти 
вважають енциклопедичну та тематичну літературу однією з кращих. Школярі назвали 
декілька книжних серій, серед яких - «Я пізнаю світ». 

В цьому році закінчилася програма роботи за проектом «Бібліоміст» в бібліотеці-філії 
№ 5. Тож треба було з’ясувати у різної категорії читачів їхню думку про майбутнє сучасної 
бібліотеки для дітей. Користувачі звикли до того, що послуги Інтернет-центру в бібліотеці 
безкоштовні. І прийшовши до бібліотеки, вони можуть безкоштовно скористатися 
комп’ютером. Ось і стало цікаво, які заходи з покращення його роботи, можливостей 
розповсюдження додаткових послуг, можна ще використати бібліотечним працівникам. Було 
проведено опитування респондентів: «Будете ви користуватися послугами бібліотеки і 
надалі?». Згідно з одержаними даними користувачі були задоволені роботою Інтернет-центру 
(97,02%). До переваг Інтернет-центру, респонденти зарахували: умови праці (59,41%), 
зручність обслуговування (25,74%), можливість зустрітися з друзями (14,85%); до недоліків – 
недостатність часу користування Інтернет-центром (64,36%), незручність умов праці (5,94%) 
та режиму роботи (3,96%). Користувачі хотіли, щоб години роботи Інтернет-центру було 
продовжено у вечірній час. Опитування підтвердило, що Інтернет відіграє важливу роль у 
задоволенні інформаційних потреб молоді та дітей, є сучасним і привабливим джерелом 
інформації.  
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У цьому 2014 році бібліотека-філія № 1 доповнювала заходи своєю видавничою 

продукцією. 

До Дня знань, 1 вересня, було складено пам’ятку 
юного книголюба «Книга – джерело знань». Завдяки 
пам’ятці можна дізнатися, з чого починати ознайомлення з 
кожною книгою, що таке резюме, анотація, вступна стаття та 
ін. Кожному школяру треба навчитися вільно користуватися 
апаратом книги для полегшення у вивченні і сприйнятті 
матеріалу. Пам’ятка була розповсюджена серед всіх 
користувачів-школярів нашої бібліотеки протягом всього 

місяця, а також учням 8-б класу ЗОШ № 7.  

З метою популяризації нових послуг, бібліотека-
філія № 1 провела роботу та виготовила інформаційний 
буклет «З комп'ютером назустріч майбутньому», який 
розповсюджено протягом 2014 року за допомогою 
волонтерів через Управління соціального захисту населення, 
відділення Пенсійного фонду в м. Добропілля та міську Раду 
ветеранів. 

Видавнича діяльність бібліотек відрізняється від 
роботи звичайного видавництва. Свої інформаційні дослідження бібліотеки представляють у 
вигляді друкованої продукції за заданими напрямами. Найпоширеніший вид видавничої 
діяльності бібліотек – бібліографічні та інформаційні матеріали. В основному це покажчики, 
посібники, списки та закладки.  

Видавнича робота бібліотеки-філії № 2: 
• Краєзнавчий посібник «Англійський патріот шахтарського краю»; 
• Рекомендаційний список «Барви театральної веселки»; 
• Закладка «Правила обращения с книгой»; 
• Памятка «Путешествие профессиями от А до Я»; 
• Інформ-закладка «Вихователь Online». 

 Для окремої групи, вихователів дитячих виховних закладів, було створено інформ-
закладку «Вихователь Online!». У виданні представлено перелік найбільш корисних, на 
погляд бібліотекарів, сайтів з мережі Інтернет, які неодмінно стануть в нагоді працівникам 
дошкільної сфери виховання. 

Краєзнавчий посібник, виготовлений бібліотекарями філії № 2 - «Английский 
патриот шахтерского края» - присвячений 200-річчю від дня народження Джона Юза. В 
посібнику представлена коротка біографія життя цієї видатної, для нашого краю, людини. 
Подані матеріали про те, чому саме його вважають праотцем міста Донецьк, інформація про 
те, що саме корисного зробила ця людина не лише для міста, а й для усього краю. 
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Пам`ятка «Святі Гори: від відчуження до відродження» була 

підготована бібліотекою-філією № 3 на основі матеріалів з фонду 
бібліотеки та за допомогою інтернет-ресурсів. Вона вміщує у собі відомості 
про унікальний пам`ятник історії та культури Донецького краю та 
призначена 335-річчю від дати заснування (1624) Святогірського 
чоловічого монастиря. Читацьке призначення - для всіх категорій 
користувачів бібліотеки.  

 

Закладка «Ключи к семейному счастью», читацьке призначення якої - для 
юнацтва та дорослих, була підготовлена бібліотекарями філії № 3 до Дня 
української родини. 

 
Бібліотекарі разом з учнями збирали матеріал у мешканців селища 

похилого віку, а також додатково про будівництво г/ш «Піонер». Зібрали для 
бібліотеки теку-досьє «Новодонецьк у сучасному світі» та зробили відеофільм 
«Історію будівництва нашого селища», який виставили на сторінці в 
«Однокласниках», фільм набрав більш ніж 2000 лайків.  

 
Бібліотекарем філії № 4 Піщенко Н. В. проведено 

роботу зі складання листку- сигналу «Читання – розумний 
відпочинок» (для школярів молодшого та середнього 
шкільного віку), анотованого рекомендаційного списку 
літератури з серії «Казка вчить, як на світі жить» (для матусь і 
татусів, дідусів та бабусь й улюблених дітей і онуків), «Еріх 
Марія Ремарк – письменник «втраченого покоління» 
(анотований рекомендаційний список літератури для 
старшокласників та дорослих). 

 
   

Послуги е-урядування в бібліотеках є досить актуальним питанням, 
оскільки сучасні бібліотеки є тими інформаційними центрами, які 
реалізують конституційні права громадян на доступ до інформації, зокрема, 
офіційної. 

Основні теоретичні і технологічні питання реалізації електронного 
урядування було висвітлено в буклеті «Е-урядування в Україні: 
майбутнє чи реалії сьогодення», який був створений бібліотекарями 
Центральної міської бібліотеки в цьому році. Буклет містить перелік 
електронних адміністративних послуг національного та регіонального 
рівня.  
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 23 квітня святкується Всесвітній день книги та 
авторського права. Саме до цього дня бібліотекарі 
відділу обслуговування ЦМБ провели експрес-
опитування на особистій сторінці в соц. мережах 
"Вконтакте" (http://vk.com/public63935248) 
«Орієнтація на читача і його успіх». Мета 
опитування: вивчення читацьких інтересів та їх 
інформаційних потреб. 
 За допомогою "експрес-опитування" вдалося 
дізнатися індивідуальні інтереси кожного читача, що 
стосується бажаних жанрів літератури, якою 
літературою він користується, яким джерелам 
інформації надає перевагу, та найголовніше вдалося 
дізналися, яку роль в житті наших читачів відіграє 

читання.  
 Виходячи із загальних результатів опитування, бібліотекарі зробили певні висновки, які 
будуть враховані в роботі для подальшого удосконалення обслуговування наших 
користувачів. 
 Ця інноваційна форма роботи показала, що цей метод з вивчення читацьких вподобань 
та інтересів дуже зручний та ефективний. 
 

В читальному залі бібліотеки-філії № 3 з січня 2014 р. проходить виставка-
експозиція під гаслом «Спорт – що об`єднає». В процесі підготовки виставки 
бібліотекарем разом з користувачем бібліотеки та вболівальником футбольної команди 
«Шахтар» Ткачовим Л.Ф. було складено оголошення і розміщено на рекламних столах, де 
бібліотека запрошувала до співпраці мешканців селища у підготовці та проведенні виставки-
експозиції, присвяченій футбольній команді «Шахтар». Більша частина мешканців 
відгукнулася на прохання бібліотекарів: на виставку принесли книги, присвячені історії 
футбольної команди «Шахтар» різних років видання, футбольну атрибутику, а саме: чашку, 
прапори, шарф, декоративну тарілку, квитки з матчів, календарі різних років, спортивні 
шапочки, напульсники, дитячі речі для немовлят з атрибутикою даної команди тощо. 
Бібліотека разом з читачами написала лист на адресу фан-клубу в м. Донецьк, з проханням 
допомогти будь яким матеріалом у створенні виставки-експозиції у маленькому селищі 
Новодонецьке. Користувачів бібліотеки зацікавила ідея виставки, суть якої полягає в тому, що 
в бібліотеці протягом року буде створено міні-музей футбольної команди «Шахтар». Всі 
мешканці селища змогли прийняти участь в збиранні матеріалу. 

 
В 2014 році бібліотека-філія № 4 організувала 

читальний зал на лісовій галявині в парку культури та 
відпочинку м. Білицьке. Жителям міста були 
запропоновані періодичні видання, книги та ноутбуки.  

 
 

 



130 
 

 

Методична діяльність МБВ ЦБС в 2014 році була спрямована на вдосконалення роботи 
бібліотек, на впровадження в їх практику нових, прогресивних форм і методів. Мета 
методичного забезпечення полягала в тому, щоб усіляко допомагати бібліотекарям зробити їх 
роботу найбільш різноманітною, допомогти кожній бібліотеці знайти «своє обличчя». 

Методико-бібліографічний відділ продовжував роботу з організації залучення 
бібліотекарів до участі в конкурсах. Намагався не залишати без уваги жодного оголошеного 
конкурсу для бібліотек. Щомісяця методист здійснювала розсилку бібліотекам про можливість 
участі у конкурсах. Окрім того, методичною службою ЦБС в 2014 році були організовані 
міські конкурси з метою стимулювання творчої діяльності читачів та бібліотекарів; залучення 
до книги та бібліотеки, привернення уваги громади до галузі культури та професії 
бібліотекаря.  

Персонал ЦБС приймав активну участь у вебінарах, тренінгах, конкурсах. Семінари для 
бібліотечних фахівців дали можливість не тільки зустрітися з колегами, але й обмінятися 
досвідом роботи, поділитися своїми досягненнями та обговорити гострі проблеми, скласти 
плани на майбутнє, а також повчитися бібліотечної майстерності у досвідчених фахівців. 
Після відвідування заходів з підвищення кваліфікації, організовуються інформаційні години, 
де фахівці, які побували у відрядженнях, інформують колектив про нове і цікаве, що 
побачили у колег.  

 У вересні 2014 року серед бібліотекарів Добропільської міської ЦБС (на міському рівні) 
методист МВБ ЦБС організувала фотоконкурс «Моє життя – бібліотека», присвячений 
Всеукраїнському дню бібліотек. Метою фотоконкурсу було: формування позитивного іміджу 
бібліотечної професії, стимулювання прагнення бібліотекарів до професійного зростання та 
популяризація сучасної бібліотеки за допомогою засобів візуальної культури. На конкурс були 
представлені фотографії бібліотечної тематики, які відображають робочі моменти 
працівників бібліотек та популяризують книгу і читання. 

Протягом року було надано більше 30 консультацій та рекомендацій за темами: Робота з 
фондом, Бібліографічний опис документів, Бібліотека як ресурсний центр соціокультурної 
реабілітації, Облік довідок, Бібліотечна документація, Відзначення знаменних дат в бібліотеці, 
Інноваційні форми роботи в бібліотеці, Методичні поради з надання бібліотечних послуг 
користувачам з особливими потребами, Особливості роботи з каталогами і картотеками та 
інші. 

Для бібліотекарів системи на сайті ЦМБ «Сторінка методиста» http://dobro-
biblio.ucoz.ru/publ/storinka_metodista/41 працівниками МБВ надавалась оперативна 
інформація про зміни в бібліотечному законодавстві, цікаві розробки, акценти в бібліотечній 
справі, книжні новини світу тощо. Відповіді на проблемні та хвилюючі питання бібліотечної 
діяльності бібліотекарі міста отримують з допомогою електронної пошти та телефонного 
зв'язку зі співробітниками МБВ. 

Щомісяця у методичному відділі виходить друкована газета «ЦБС - Цікава бібліотечна 
сторінка». За рік було надано 46 інформацій за запитами установ і організацій міста та інших 
відомств різної спрямованості: виконання програми бюджету міста, проведення заходів в 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/storinka_metodista/41
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/storinka_metodista/41
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рамках міських програм, відзначення визначних літературних дат, державних свят в 
бібліотеках, моніторингу діяльності бібліотек тощо. 

Підвищення кваліфікації бібліотечних працівників 

«Школа бібліотекаря-початківця» 

11 лютого 2014 р. на базі ЦМБ 
Добропільської міської ЦБС почала свою роботу 
«Школа бібліотекаря-початківця».  Цей 
бібліотечний проект був запропонований 
методистом МБВ ЦБС Копатько В.Є. в рамках 
заходів з підвищення кваліфікації бібліотечних 
працівників Добропільської міської ЦБС. 

Омолодження колективу – процес 
позитивний. Тим більше, коли приходять енергійні, 
цілеспрямовані працівники. Але сучасна бібліотека – 
складна «держава» зі своєю історією і «географією», 

«законодавством», ресурсами і народонаселенням. Тому й виникла ідея створити «Школу 
молодого бібліотекаря». Згідно з даними бібліотечної статистики, чисельність бібліотечних 
працівників зі стажем роботи до 3-х років та без фахової освіти складає третину від загальної 
кількості бібліотечних працівників ЦБС. Слухачами «Школи» стали 7 бібліотекарів-
початківців Добропільської міської ЦБС. Заняття проходили на базі ЦМБ з відвідуванням 
структурних підрозділів та виїздами до бібліотек-філій. 

Поєднання консультаційних, презентаційних та практичних занять в «Школі» 
дозволило не тільки засвоїти широкий пласт теоретичних знань, але й оволодіти 
практичними навичками роботи, ознайомитися з їх застосуванням у роботі конкретних 
бібліотек. Участь у теоретичних і практичних заняттях надала можливість слухачам набути 
нові знання та навички для успішної професійної адаптації, подальшої зміни професійної 
ситуації та професійного зростання. Активна професійна позиція і творча ініціатива в 
майбутньому дозволить реалізувати ряд цікавих проектів, що зробить бібліотеки 
привабливими, підніме престиж бібліотечної професії. 

Мета та завдання проекту «Школа бібліотекаря-початківця»: 

- формування уявлення про основні напрямки діяльності бібліотеки, про особливості 
розвитку публічної бібліотеки в сучасних умовах, організаційної структури та 
технологічних процесів з впровадженням інформаційних технологій в бібліотечно-
бібліографічну діяльність; 

- закріплення кадрового потенціалу бібліотек ЦБС через навчання, розвиток і 
професійне становлення бібліотечної молоді; 

- удосконалення системи підвищення кваліфікації співробітників ЦБС та підготовки 
бібліотекарів - молодих фахівців (за віком і стажем роботи в бібліотеці) і нових 
співробітників, які не мають бібліотечної освіти; 

- надання допомоги молодим співробітникам в оволодінні технологією бібліотечної 
роботи. 
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Перший урок «Школи», присвячений темі 
«Організаційні та нормативно-правові документи 
бібліотеки. Організація обслуговування», пройшов у 
формі бесіди-консультації та практичних занять. 
Куратор проекту - завідуюча МБВ Добропільської 
міської ЦБС Вікторія Євгеніївна Копатько – досить 
докладно висвітлила тему уроку для учасників 
«Школи». Бібліотекарі-початківці активно 
обговорювали питання стосовно теми та отримали 
необхідні знання і розуміння суті і нюансів 
бібліотечної роботи. 

27 березня 2014 р. на базі ЦМБ 
Добропільської міської ЦБС продовжила свою 
роботу «Школа бібліотекаря-початківця». Тема 
зустрічі була присвячена організації фондів 
бібліотек ЦБС. Заступник директора 
Добропільської міської ЦБС Козачук Ірина 
Олександрівна висвітлила для бібліотекарів-
початківців найважливіші аспекти бібліотечної 
справи з організації фондів: ведення документації, 
особливості формування, використання, 
розміщення, розстановки, перевірки, обліку, 
збереження та аналізу бібліотечного фонду. 

Особливу увагу Ірина Олександрівна звернула на переваги ведення інвентарної книги в 
електронній формі.  

Завідуюча відділом комплектування і обробки документів (ВКіОД) Добропільської 
міської ЦБС Власенко Наталя Володимирівна розказала про путь, який проходить книга, яка 
щойно надійшла у ВКіОД, про правила реєстрації книг та періодичних видань в книгах 
сумарного обліку, а також про правила розподілу нових надходжень між бібліотеками-
філіями, особливості ведення облікового каталогу і бібліографічного запису на облікових 
картках на видання. 

Бібліограф МБВ Добропільської міської ЦБС Бучковська Л.В. розповіла про правила 
ведення інвентарної книги та особливості оформлення нових надходжень.  

Практичне заняття для бібліотекарів-початківців, яке організувала та провела Козачук 
І.О., було спрямоване на формування навичок правильного складання бібліографічного 
опису на різні види видань.  

Директор Добропільської міської ЦБС Ладченко Олена Віталіївна зауважила, що 
формування бібліотечних фондів вимагає від бібліотекаря точного знання завдань, що стоять 
в даний час перед бібліотекою, а також постійного вивчення контингенту користувачів, їхніх 
потреб, інтересів, літературних смаків, стимулів, мотивів звернення до документів. Запорука 
успіху полягає в умінні визначити, передбачити майбутні інформаційні запити, що робить 
формування бібліотечних фондів не тільки наукою, але й мистецтвом. 

Семінар пройшов у формі активного обговорення насущних бібліотечних питань 
стосовно організації фондів. Молоді бібліотекарі системи показали гарні знання з теми 
семінару, зацікавленість в бібліотечній справі, бажання вдосконалювати свою роботу.  

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/storinka_metodista/seminari_cbs/shkola_bibliotekarja_pochatkivcja_urok_2/43-1-0-508 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/storinka_metodista/seminari_cbs/shkola_bibliotekarja_pochatkivcja_urok_2/43-1-0-508


133 
 

Чергове заняття «Школи бібліотекаря-
початківця» пройшло 22 жовтня в теплій атмосфері 
бібліотеки-філії № 4, яка гостино зустрічала колег-
бібліотекарів. 

Тетяна Володимирівна, завідуюча 
бібліотекою-філією № 4 (м. Білицьке), провела 
екскурсію затишними залами книгозбірні, 
ознайомила з історією бібліотеки та її основними 
напрямками діяльності. 

Робочу зустріч «Школи» продовжила 
Копатько В.Є. (зав. МБВ ЦБС) бесідою-рекомендацією «Що таке масова робота бібліотеки. 
Основні та інноваційні форми». Бібліотечні працівники обговорили основні форми усної 
популяризації видань, комплексні форми масової роботи, етапи підготовки заходу. 

Як підготувати бібліографічний огляд та сучасні види бібліографічних оглядів, 
порадила бібліограф ЦБС Бучковська Л.В. Згадали і про типи книжкових виставок, про 
основні елементи та вимоги до організації виставки. Методичні матеріали обговорювались в 
усній формі, а в електронному вигляді бібліотекарі отримали розгорнуті консультації та 
рекомендації за темою зустрічі.   

Учасники "Школи" підготували домашнє завдання: кожен окремо заздалегідь склав 
сценарій масового заходу, а зібравшись разом, провели роботу над помилками і виявили 
особисті недоліки. З урахуванням всіх методичних вимог, під час практичного завдання кожен 
бібліотекар спробував свої сили у складанні плану підготовки та сценарного плану заходу. 

Практичну роботу узагальнила бесіда про ефективність масового заходу та значення 
соціокультурної діяльності бібліотеки в роботі сьогодні. За чашкою чаю молоді колеги 
обмінювалися свіжим досвідом та порадами щодо навчання в фахових закладах за набутою 
спеціальністю. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/storinka_metodista/seminari_cbs/shkola_bibliotekariv_pochatkivciv_v_gostjakh_u_koleg/43-1-0-
530 

19 грудня пройшло останнє в 2014 році 
заняття «Школи бібліотекаря-початківця» 
Добропільської міської ЦБС. Заняття відбулося в 
бібліотеці-філії № 2 м. Білозерське.  

Тема зустрічі - «Шлях періодичного видання в 
бібліотеці. Робота з періодичними виданнями» - була 
обрана для обговорення не випадково. Значна 
кількість підписних видань в бібліотеках системи 
викликала у молодих бібліотекарів багато питань з 
приводу їхньої обробки та роботи з ними. Тому 

працівники методико-бібліографічного відділу вирішили підготувати та провести для 
бібліотекарів-початківців практичне заняття з поетапної обробки періодичних видань в 
бібліотеці.   

Бібліограф МБВ ЦБС Бучковська Лариса Віталіївна нагадала про важливість головних 
каталогів бібліотеки, зокрема Систематичної картотеки статей (СКС), яка безпосередньо 
складається з аналітичних бібліографічних описів статей з періодичних видань. Завідуюча 
бібліотекою-філією № 2 Демчук Лідія Миколаївна розказала про особливості ведення 
каталогів, СКС та тематичних конволют в бібліотеці.   

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/storinka_metodista/seminari_cbs/shkola_bibliotekariv_pochatkivciv_v_gostjakh_u_koleg/43-1-0-530
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/storinka_metodista/seminari_cbs/shkola_bibliotekariv_pochatkivciv_v_gostjakh_u_koleg/43-1-0-530
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Бібліотекарі дізналися про види періодичних видань та поетапну роботу з газетами і 
журналами, про правила складання бібліографічного та аналітичного описів статей, 
особливості створення та ведення Картотеки періодичних видань та Зведеної картотеки 
періодичних видань. Практичне заняття було спрямоване на набуття навичок зі складання 
шифру газет і журналів за допомогою «Авторських двозначних таблиць» Л.Б. Хавкіної та 
складання бібліографічного та аналітичного опису періодичних видань.  

Бібліотекарі-початківці вправно впоралися з практичними завданнями. Отриманні 
знання стануть їм у нагоді при самостійній роботі з підписними виданнями в бібліотеці. 

http://dobro-
biblio.ucoz.ru/publ/storinka_metodista/seminari_cbs/kukhnja_bibliografa_jak_stati_majster_shefom/43-1-0-532 

Семінари для працівників ЦБС. 

19 лютого 2014 р. в читальному залі 
Центральної міської бібліотеки відбувся семінар 
для керівників бібліотек-філій Добропільської 
міської ЦБС. «Публічні бібліотеки: аналіз 
ефективності роботи» - такою була тема зустрічі 
бібліотекарів. 

За результатами статистичного звіту за 2013 
рік завідуюча МБВ ЦБС Вікторія Євгеніївна 
Копатько склала аналіз ефективності роботи 
бібліотек ЦБС, який представила бібліотекарям у 
вигляді порівняльних діаграм. Аналіз текстового 

звіту бібліотек ЦБС за 2013 рік, з рекомендаціями та порадами щодо написання майбутнього 
звіту за 2014 рік, надала бібліограф МБВ ЦБС Бучковська Лариса Віталіївна. 

Про результати виконання та ефективність 
бібліотечних Програм за 2013 рік повідомили 
завідуючі бібліотеками-філіями та бібліотекарі 
відділу обслуговування ЦМБ, докладно і яскраво 
розкривши роботу своїх бібліотек у цьому напрямку. 

Майстер-клас зі складання бібліотечного 
сценарію, який провела для присутніх Вікторія 
Євгеніївна, став не тільки корисною інформацією та 
допомогою бібліотекарям в роботі, але й цікавим 
аналізом запропонованих зразків готових сценаріїв 
на предмет правильності їх створення та 

оформлення.  

На зустрічі бібліотекарями було обговорено багато актуальних питань щодо 
впровадження нової бібліотечної послуги – доступу до електронних книжок. Всі учасники 
семінару отримали допоміжні матеріали з цієї теми для набуття інформаційної освіченості і 
початку діяльності в цьому новому для бібліотек ЦБС, але корисному і цікавому напрямку 
роботи. 

 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/_pu/4/34455517.jpg
http://dobro-biblio.ucoz.ru/_pu/4/94298421.jpg
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28 березня 2014 року на базі бібліотеки-
філії № 1 Добропільської міської ЦБС відбувся 
семінар-практикум бібліотечних працівників на 
тему «Сучасна бібліотека створює сучасний 
імідж. Бібліотека: дизайн, організація 
простору». 

Не випадково бібліотекарі зустрілися саме в 
приміщенні бібліотеки-філії № 1. Ця бібліотека в 
нашій ЦБС вважається взірцем стилю, гарного 
дизайну та зразком сучасної бібліотеки. Творчий, 
активний, гостинний, заповзятий колектив 

бібліотеки – це всього дві жінки. І хоча вони різні за віком, але гармонійно доповнюють одна 
одну, і будь-яка робота у них йде на лад.  

Завідуюча бібліотекою-філією № 1 Гончарова Людмила Андріївна розказала учасникам 
семінару про те, як створювався дизайн бібліотеки, чому бібліотека зараз має саме такий 
стиль, що означає той чи інший атрибут дизайну, і навіщо всі ці зміни були потрібні. 
Бібліотекар Сафонова Ганна Володимирівна підготувала слайд-презентацію, переглядаючи 
яку бібліотекарі мали можливість прослідкувати за змінами дизайну, які відбувалися в 
бібліотеці за період від радянських часів до сьогодення. Все пізнається в порівнянні. Зміни 
вражають: бібліотека випромінює гармонію та успіх. 

Директор Добропільської міської ЦБС Ладченко Олена Віталіївна торкнулась проблеми 
іміджу бібліотеки і бібліотекаря у суспільстві. Вона підкреслила, що «головне завдання іміджу - 
показати поряд з компетентністю вашу готовність до спілкування, створити образ доброго 
порадника. Наш імідж у свідомості інших людей створюється поведінкою, мовою, виглядом і 
професіоналізмом. І чим гармонійніше всі складові, тим більш цілісним виявляється 
враження». 

Методист МБВ ЦБС Копатько Вікторія Євгеніївна поділилася з учасниками семінару 
ідеями для створення привабливого простору публічної бібліотеки. Фото-сюжети слайд-
презентації, створеної методистом, показали бібліотекарям можливі шляхи та зразки втілення 
нових методів і форм обслуговування користувачів в практику сучасних бібліотек. 

Бібліограф МБВ ЦБС Бучковська Лариса Віталіївна зауважила: «Якщо бібліотека має 
намір розгорнути свою роботу всерйоз і надовго, їй не обійтися без фірмового стилю. По 
ньому стануть судити про бібліотеку як про надійну, солідну, професійну установу». 
Бібліограф пояснила такі поняття, як фірмовий стиль бібліотеки, логотип, фірмовий знак, 
слоган. Більш докладно зупинилась на особливостях створення фірмового стилю та його 
важливості для підняття престижу бібліотеки в суспільстві.  

Ідеями щодо створення дизайну дитячої бібліотеки на прикладі своєї бібліотеки 
поділилась завідуюча бібліотекою-філією № 5 Рябовол Оксана Іванівна. «Свіжі рішення, - 
вважає Оксана Іванівна, - продумане планування і зонування, цікаві деталі і, головне - вкладена 
любов та душевне тепло створюють особливий настрій у залах бібліотеки, в яких навіть у 
похмурий день сонячно, затишно і яскраво. Інтер'єр сам стає живим, виникає діалог людини і 
предметного ряду, де обидві сторони отримують нові імпульси і стимули». Слайд-презентація 
Оксани Іванівни супроводжувала доповідь фото-підтвердженням втілення дизайнерських ідей 
у життя. 

Рекомендаціями щодо пристосування бібліотечного простору для людей з фізичними 
вадами поділилася завідуюча бібліотекою-філією № 4 Краснопольська Тетяна 
Володимирівна: «У бібліотеці створено комфортний простір для обслуговування людей з 
фізичними обмеженнями здоров'я: пандус у вхідній зоні, широкі вхідні та міжкімнатні двері, 
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спеціальний туалет з поручнями і звуковим сигналом. Інваліди мають можливість вільно 
переміщатися по території бібліотеки, працювати на власних ноутбуках і мобільних 
пристроях…» 

Своє бачення бібліотеки як території інформаційної свободи представила присутнім 
бібліотекар відділу обслуговування Центральної міської бібліотеки Бруцька Іванна Віталіївна. 
Вона акцентувала увагу на тому, що «раніше основним завданням бібліотеки було 
обслуговування читачів, оформлення книжкових виставок. Зараз, поряд з цими послугами, 
додалися нові цікаві форми роботи - організація різноманітних зустрічей для юнацтва та 
молоді, участь у вебінарах, проведення тренінгів, співпраця з різними організаціями. І ця 
робота дає можливість асоціювати Центральну міську бібліотеку з центром місцевої 
активності населення». 

Кожен бібліотечний семінар завжди стає низкою нових знань та ідей для кожного 
бібліотекаря. Разом з натхненням бібліотекар отримує сили і бажання працювати далі, 
генерувати власні ідеї, втілювати їх у життя і тим самим допомагати бібліотеці ставати новою, 
сучасною, привабливою для суспільства установою для здобуття знань, розвитку творчих 
здібностей та цікавого дозвілля.  

http://dobro-
biblio.ucoz.ru/publ/storinka_metodista/seminari_cbs/suchasna_biblioteka_stvorjue_suchasnij_imi
dzh/43-1-0-509 

В останній день жовтня методико-
бібліографічний відділ Добропільської міської 
ЦБС запросив завідуючих філіями Центральної 
бібліотечної системи на семінар-тренінг 
«Документальні ресурси публічних бібліотек: стан, 
проблеми, можливості їх вирішення». У 
читальному залі зібралися ті, хто безпосередньо 
опікується цим питанням, а саме завідуючі 
бібліотеками-філіями № 1 (Г. В. Сафонова), № 2 
(Л. М. Демчук), № 3 (І. В. Яскель), № 4 (Т.В. 
Краснопольська), бібліотекар філії № 5 Н.О. 
Нечаєва-Боєва, завідуюча відділом обслуговування 

ЦМБ М.М. Сіора. Вітаючи учасників семінару, завідуюча методико-бібліографічним відділом 
Центральної бібліотечної системи В.Є. Копатько презентувала колегам слайд-моніторинг 
«Місце книги в структурі документальних фондів бібліотек», після чого відбулося його жваве 
обговорення. О.В. Ладченко, директор ЦБС, звернула увагу бібліотекарів на те, що 
незважаючи на технологічний розвиток, книга і знання, які вона дає, залишаються 
непересічною цінністю, які бібліотеки мають свято зберігати. І хоча останнім часом 
поповнення фондів бюджетним коштом практично не відбувається, та оновлення 
книжкового фонду проходить за рахунок екземплярів подарованих читачами, а також 
принесених на обмін. 

Обговорюючи проблему поповнення фондів, завідуючі філіями серед можливих і 
необхідних варіантів називали участь у проектах і конкурсах, де винагородою оголошено 
літературу, залучення до роботи бібліотек небайдужих меценатів і спонсорів. За словами В.Є. 
Копатько, проведено значний обсяг роботи зі списання застарілої літератури, упорядкування 
фондів. У 2014 році значно розширився перелік отримуваних бібліотеками періодичних 
видань, що мало позитивний відгук читачів. 

На семінарі також обговорювалася проблема задоволення запитів читачів. Можна 
впевнено сказати, що бібліотеки Добропільської міської ЦБС мають всі можливості для 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/storinka_metodista/seminari_cbs/suchasna_biblioteka_stvorjue_suchasnij_imidzh/43-1-0-509
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http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/storinka_metodista/seminari_cbs/suchasna_biblioteka_stvorjue_suchasnij_imidzh/43-1-0-509
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задоволення потреб своїх читачів, адже окрім значного фонду, надають відкритий і 
безкоштовний доступ до інтернет-ресурсів. Приходьте і переконайтеся в цьому! 

Л.В. Бучковська, бібліограф МБВ ЦБС, підготувала для учасників семінару буклети 
«Сайти газет України» і «Електронні бібліотеки», де зазначено назви сайтів, що значно 
спростять для відвідувача бібліотеки отримання необхідної інформації. 

А наостанок – найцікавіше. Бібліотекарі захоплено поділилися один з одним 
рекомендаціями щодо прочитаної останнім часом літератури, аби і колеги могли і самі 
почитати цікавеньке і корисне, і порадити новинки своїм читачам.  

Зустріч була і плідною, і корисною, і цікавою, а її результатом мають стати нові 
любителі книги, які прийдуть до добропільських бібліотек. 

http://dobro-
biblio.ucoz.ru/publ/storinka_metodista/seminari_cbs/knigi_golovne_bagatstvo_bibliotek/43-1-0-
529 

Видавнича діяльність МБВ. 

Прінтскрін 
обкладинки 

Бібліографічний опис 

 

 

 

Интерьер библиотеки : рекомендации методиста [для 
библиотечных специалистов] / сост. Л.В. Бучковская; отв. ред. В.Е. 
Копатько. – Доброполье : МБО ГЦБС, 2014. – 8 с. – (Методичний 
навігатор). 

/пособие содержит рекомендации по созданию интерьера 
библиотеки, советы по применению цветовой гаммы в дизайне 
библиотеки/ 

 

 

 

Сайты газет Украины : веблиографическое пособие [для 
широкого круга читателей] / сост. Л.В. Бучковская; отв. ред. В.Е. 
Копатько. – Доброполье : МБО ЦБС, 2014. – 8 с. 

/пособие содержит список с адресами сайтов газет Украины и 
предназначено не только для пользователей библиотек, но и для 
библиотечных работников/ 

 Электронные библиотеки : веблиографическое пособие [для 
широкого круга читателей] / сост. Л.В. Бучковская; отв. ред. В.Е. 
Копатько. – Доброполье : МБО ЦБС, 2014. – 25 с. 

/пособие содержит список электронных адресов библиотек 
сети Интернет, которые бесплатно предоставляют электронные 
документы; в пособии содержится около 450 источников-сайтов/ 

 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/storinka_metodista/seminari_cbs/knigi_golovne_bagatstvo_bibliotek/43-1-0-529
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Підвищення фахового рівня працівників було і залишається актуальною темою 
бібліотечної професії. Так, для вдосконалення професійних навичок бібліотекарів в ЦБС 
були проведені семінари, вебінари, тренінги, школа бібліотекаря-початківця. В них прийняли 
участь 23 фахівця. Безперервна освіта бібліотекарів стане запорукою успішності як кар’єрного 
зростання кожного працівника, так і розвитку сучасної бібліотеки загалом. 

За 2014 рік 22 бібліотечних фахівця та 1 інженер-програміст прийняли участь у 20 
заходах з підвищення кваліфікації: в 5 конкурсах, 3 проектах та мають такі досягнення: 
 
1. Тренінги в «Школі місцевої активності», організатори ГО «Центр муніципального 
розвитку Добропілля», ГО «ДОБРО»: 

8-9.02.14. - «Лидерство и построение эффективной команды»; 
15-16.02.14. - «Основы проектного менеджмента»; 
22-23.02.14. - «Эффективная коммуникация»; 
1-2.03.14. - «Разработка проектов»; 
15-16.03.14. - «Поиск и привлечение ресурсов» 
22-23.03.14. - «Журналистика и новые медиа»; 
(На базі Центральної міської бібліотеки, учасники: Копатько В.Є., Козачук І.О., Сіора М.М., Сафонова 
Г.В., Бруцька І.В., Краснопольська Т.В., Нечаєва-Боєва Н.О.)  

2. 3-4.02.14. Тренінг для тренерів «Принципи працевлаштування та ефективний пошук 

роботи», організатори програма «Бібліоміст», БФ «Творчий центр ТЦК» м. Львів. (Козачук І.О. 

(м. Львів)). 

3. Школа молодого бібліотекаря: 

 11.02.14. Заняття–практикум «Організація бібліотечного обслуговування». Організатор 

МБВ ЦБС (ЦМБ, Сіора М.М., Воронцова В.В., Виниченко Є.В., Піщенко Н.В., Шелковська К.І., 

Нечаєва-Боєва Н.О.) 

 

4. 17-19.02.14. Тренінг «Фандрейзінг для бібліотек. Комунікації задля просування». 

Організатор ГО «Бюро аналізу політики» м. Суми. (Козачук І.О., Ладченко О.В. м. Донецьк)  

 

5. 19.02.14. Семінар. «Публічні бібліотеки: аналіз ефективності роботи». Організатор МБВ 

ЦБС (Добропільська ЦМБ, Власенко Н.А.,Сіора М.М., Гловяк Л.А., Бруцька І.В., Демчук Л.М., 

Виниченко Є.В., Яскель І.О., Краснопольська Т.В., Рябовол О.І.) 

6. 18.03.14. Вебінар по использованию Википедии. Організатори НМВ ДонОНУБ ім. 

Крупської ( ЦМБ, Ладченко Е.В., Козачук І.О., Копатько В.Є., Бучковська Л.В., Діденко Г.В., 

Власенко Н.В., Сіора М.М., Гловяк Л.А., Воронцова В.В.,) 

7. Школа молодого бібліотекаря: 
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27.03.2014. Заняття-практикум «Організація бібліотечного фонду». Організатор МБВ ЦБС 

(ЦМБ, Сіора М.М., Воронцова В.В., Виниченко Є.В., Піщенко Н.В., Шелковська К.І., Нечаєва-Боєва 

Н.О.) 

 

8. 28.03.14. Виїзний Семінар-практикум. «Сучасна бібліотека створює сучасний імідж. 

Бібліотека: дизайн, організація простору». Організатор МБВ ЦБС. (На базі бібліотеки-філії № 

1. Власенко Н.А., Сіора М.М., Гловяк Л.А., Воронцова В.В., Бруцька І.В., Сафонова Г.В., Демчук Л.М., 

Виниченко Є.В., Яскель І.О., Крицька І.О., Краснопольська Т.В., Піщенко Н.В., Гук Л.П., Рябовол О.І.) 

9. Проект «Развитие бизнес-среды в Большом Доброполье». Организатор ОО «Центр 

муниципального развития». Консалтинговое объединение «Навигатор» г. Киев.  

   14.04.14. Тренінг «Эффективные коммуникации путь к успеху». (Копатько В.Е., Воронцова 

В.В.) 

   15.04.14. Тренінг «Социальное проектирование» (Воронцова В.В.) 

   16.04.14. Тренінг « Первые шаги в предпринимательство» (Воронцова В.В.) 

 

10. 18.04.14. Вебінар «Культура професійного спілкування в Інтернет-просторі». 

Організатори НМВ ДонОНУБ ім. Крупської (ЦМБ, Ладченко Е.В., Козачук І.О., Копатько В.Є., 

Бучковська Л.В., Діденко Г.В., Власенко Н.В., Сіора М.М., Гловяк Л.А., Воронцова В.В.) 

 

11. 23-24.06.14. Конференція «Сила єдності, або мобілізація громад України». Організатор 

Центр «АХАЛАР» м. Чернігів (Козачук І.О. м. Чернігів) 

 

12. 21-25.07.14. Стажування в рамках проекту «Територія розвитку». Організатори Центр 

«АХАЛАР» м. Чернігів, Гельсінкський Фонд по правам людини. ( Козачук І. О. м. Варшава, 

Польша). 

 

13. 4-6.07.14. Тренінг «Створення культурної карти». Організатори ГО «ДОБРО», ЦБС 

(Супрядкіна О.Г. ЦМБ) 

 

14. Виїзна Школа молодого бібліотекаря: 

     22.10.14. Заняття – практикум «Масова робота бібліотеки. Її форми» Організатор МБВ 

ЦБС (ЦМБ, Сіора М.М., Воронцова В.В., Супрядкіна О.Г., Виниченко Є.В., Піщенко Н.В., Шелковська 

К.І., Нечаєва-Боєва Н.О.) 

 

15. 31.10.14. Семінар – тренінг «Документальні ресурси публічних бібліотек: стан, проблеми, 

можливості їх вирішення». Організатор МБВ ЦБС (ЦМБ, Сіора М.М., Сафонова Г.В., Демчук 

Л.М., Яскель І.О., Краснопольська Т.В., Рябовол О.І.) 

 

16. 28-29.11.14. Круглий стіл «Розмаїття українського Донбасу». Організатор незалежна ГО 

«Донецький прес-клуб» (Козачук І.О. м. Івано-Франківськ). 

 

17. 5-8.12.14. Тренінг «Базові навички вирішення конфліктів та медіації». Організатори: ГО 

ДЦМ «ДОБРО», ГО «Захист родини» м. Білицьке, ГО «Жіночі ініціативи» м. Пирятин. 

(Козачук І.О., Рибалко М.В. в ЦМБ) 
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18. 16.12.14. Вебінар «Позитивний досвід в питаннях обслуговування внутрішньо-

переміщених осіб». Організатори Чернігівське та Рівненське відділення УБА. (в ЦМБ, Ладченко 

Е.В., Козачук І.О., Копатько В.Є., Бучковська Л.В., Діденко Г.В., Власенко Н.В., Сіора М.М., Гловяк 

Л.А., Воронцова В.В., Рибалко М.В.) 

 

19. 17.12.14. Виїзний семінар «Обмін досвідом по організації роботи з фахівцями 

бібліотечної системи м. Павлоград». Організатор ГО ДЦМ «ДОБРО» (Козачук І.О., Копатько 

В.Є., Рибалко М. В. ЦБС м. Павлоград). 

 

20. Виїзна Школа молодого бібліотекаря  

    19.12.14. Заняття-практикум «Кухня бібліографа. Як стати майстер-шефом». (Сіора М.М., 

Воронцова В.В., Супрядкіна О.Г., Виниченко Є.В., Піщенко Н.В., Шелковська К.І., Нечаєва-Боєва Н.О.) 

 

Участь в конкурсах. 

 

1. Лютий-березень Всеукраїнський віртуальний фотоконкурс «Map-Ukraine 

Шевченкіана»! Організатор Національна бібліотека України для дітей - Б - ф № 1, 4 

2. Лютий-березень «Найкращий читач України 2014 року». Організатор Донецька обл. 

бібліотека для дітей ім. Кірова - Б - ф № 4, 5. 

3. Червень-вересень Обласний конкурс «Краща бібліотека року – 2014» Організатор 

Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації. - Б –ф № 1 

4. Січень-серпень Всеукраїнський конкурс літературних творів бібліотечних 

працівників - 2014. «Спогади одного бібліотекаря» Організатор УБА - Б-ф № 4 

(Піщенко Н., Гук Л.П.) 

5. Січень-серпень Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів - 2014. 

Організатори УБА спільно з Міністерством культури України. - Б –ф № 1. 

Участь в проектах. 

Досягнення. 

1. Стажування в рамках проекту «Територія розвитку». Організатори: Центр 

«АХАЛАР» м. Чернігів, Гельсінкський Фонд по правам людини. ( Козачук І. О. м. 

Варшава Польша). 

2. Надрукована стаття в журналі «Шкільна бібліотека» № 8, 2014 рік. Рубрика 

«Бібліотекар-учителю». Сценарій уроку за творчістю Джанні Родарі «Тайна 

Чиполіно». - Б-ф № 5, Рябовол О.І., Шуман О.В. 

3. Перемога в конкурсі-презентації «Бібліотека – територія єдності» (ІІ Форум 

бібліотекарів Буковини «Бібліотека і громада: партнерство заради  стійкого розвитку») 

- ЦМБ, Сіора М.М. 

 

 

 

 


