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Бібліотеки з їхньою багатовіковою історією завжди були для людини уособленням 

храму мудрості, хранителями історичної пам'яті, гарантами її збереження. А що таке 

бібліотека сьогодні? Сучасні бібліотеки – це координаційні центри з обслуговування 

жителів місцевої громади, осередки інформації та інтелектуального, духовного, 

морального, естетичного розвитку сучасного громадянина.  

Сьогодні, в період здійснення економічних, політичних і соціальних реформ в 

нашій країні, бібліотеки як соціально-культурні інститути відіграють важливу роль у 

духовному житті суспільства, в підвищенні політичного, освітнього та культурного рівня 

людей, розвитку їх активності в громадській діяльності. 

Однією з основних функцій сучасних бібліотек є сприяння здійсненню 

конституційних прав громадян на бібліотечне обслуговування, вільний доступ до 

інформації, залучення до цінностей національної та світової культури, що сприяє 

поглибленню їхніх знань в області політики, економіки, соціальних проблем. 

Важливою функцією бібліотек є функція збереження і поповнення фондів, 

особливо видань і колекцій, які є пам'ятками історії та культури і частиною культурного 

надбання України. 

Отримує подальший розвиток інформаційна функція бібліотек. Для основної маси 

населення бібліотека є одним з найважливіших джерел інформації. Водночас багато 

користувачів незадоволені складом бібліотечних фондів, не можуть отримати необхідну 

їм інформацію. В даний час іде інформатизація суспільства, здійснюється інформатизація 

бібліотечної справи. Все це дозволяє значно поліпшити інформаційне обслуговування 

користувачів, забезпечити їм доступ не тільки до вітчизняних, але й зарубіжних джерел 

інформації, що є зараз одним з важливіших критеріїв оцінки діяльності бібліотек. Все це 

вимагає від бібліотекарів творчого ставлення до своєї роботи, новаторства, підняття 

престижу бібліотеки серед населення і різних організацій, що користуються її послугами. 

Удосконалюється освітня функція бібліотек. Бібліотеки покликані допомогти 

громадянам отримати необхідні знання, розширити їх читацькі інтереси, показати 

взаємозв'язок між тими чи іншими явищами, сприяти розвитку самостійного мислення, 

творчості з тим, щоб вони могли свідомо з користю для справи брати участь у розвитку 

виробництва, підприємництва, фермерства, у вирішенні соціальних питань. В умовах 

демократії, багатопартійності суспільства бібліотеки мають у своїй діяльності 

відображати ідеологічне та політичне різноманіття, яке склалося в суспільстві. 

Виховна діяльність бібліотек мала місце в усі часи, вона залишається актуальною і 

зараз. Бібліотекарі покликані впливати на читачів, прищеплювати їм любов до книги, 

виховувати культуру читання, такі загальнолюдські якості, як чесність, сумлінність, 

правдивість, порядність, високу моральність, духовність. У цьому полягає професійний 

обов'язок бібліотекаря. 

Сучасні бібліотеки є місцем міжособистісного спілкування і прямих особистих 

контактів. Зараз, коли в бібліотечних установах отримують все більший розвиток клуби за 

інтересами, аматорські об'єднання, дискусійні клуби та інші форми діяльності, що 

сприяють спілкуванню людей, обміну інформацією, комунікативна функція бібліотек 

отримує все більший розвиток. 

В умовах, коли бібліотеки розвивають платні послуги, організовують зустрічі з 

діячами культури і мистецтва, перегляди відеофільмів, вистави тощо, задовольняючи 

естетичні потреби своїх користувачів, гедонічна функція набуває особливої актуальності і 

отримує подальший розвиток. 
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Розвиваючи і вдосконалюючи соціальні функції бібліотеки як соціально-

культурного інституту, бібліотечні працівники тим самим докорінно змінюють місце і 

роль бібліотек в економічному, політичному і соціальному житті суспільства. 

В 2013 році бібліотеки Добропільської міської ЦБС продовжували виконувати свої 

головні задачі і функції. Крім виконання своїх основних функцій, діяльність бібліотек 

Добропільської міської ЦБС у 2013 році була спрямована також на підтримання 

позитивного іміджу сучасних бібліотек, співпрацю з закладами культури та освіти, 

здійснення оперативного, повного і комфортного обслуговування користувачів на 

високому рівні, 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 звітного періоду 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 2013 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 дати і програми: 

 Державна цільова національно-культурна програма створення єдиної 

інформаційно-бібліотечної системи «Бібліотека ХХІ»; 

 Загальнодержавна соціальна програма «Здорова нація» на 2009-2013 рр.; 

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

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

 Десятиліття освіти в інтересах стійкого розвитку ООН на 2005-2014 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»; 

 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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У 2013 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 сімейного читання; 

 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 світової літератури з питань національної культури, 

краєзнавства, екології; 

 організація та проведення змістовного дозвілля; 

 допомога у забезпеченні ділового читання, самоосвіти, навчального процесу; 

 сприяння доступу населення до світової інформаційної мережі Інтернет; 

 правова підтримка молоді; 

 духовно-православна просвіта; 

 соціальна підтримка людей з обмеженими фізичними можливостями та людей 

похилого віку в Університеті третього віку;  

 популяризація книги та читання серед дітей, юнацтва та молоді; 

 покращення комфортності бібліотечної середовища, формування позитивного 

іміджу бібліотеки, розвиток бібліотечної реклами; 

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

батьківщини, формування патріотичних почуттів; популяризація краєзнавчої 

літератури назустріч 60-річчю утворення міста Добропілля; 

 виховання дбайливого ставлення до навколишнього світу, формування активної 

позиції гуманності по відношенню до природи, створення умов для читання 

літератури із природознавства; 

 залучення користувачів до читання історичної літератури, правової та моральної 

літератури; 

 сприяння підвищенню рівня етичної грамотності, виховання культури спілкування; 

 залучення користувачів до кращих зразків класичної вітчизняної і зарубіжної 

літератури, створення умов для читання і різних літературних занять і т.д.; 

 розширення та якісне покращення доступу громадян до офіційної інформації; 

 надання нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету; 

 залучення молоді до читання в бібліотеці, формування її інформаційної культури, 

патріотичне і екологічне виховання юнацтва бібліотечними формами роботи; 

 сприяння вихованню гармонійної, морально-досконалої особистості, свідомої свого 

громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку. 
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За звітний рік Добропільська міська ЦБС обслужила 13202 користувачів, з них 

1263 є відвідувачами Інтернет-центрів. Загальна кількість відвідувань у 2013 році 

становить - 132966, з них 70482 - відвідування веб-сайтів бібліотек, 9921 – відвідування 

масових заходів, 62483 – безпосередні відвідування бібліотек. Користувачам протягом 

року було видано 241543 примірників документів. В середньому за рік один користувач 

звернувся до ресурсів бібліотеки 10,1 раз, в бібліотеках на одного користувача 

приходиться 16,3 одиниць фонду (на 1 жителя міста – 3,4), читаність становить – 18,3 

одиниць, обертаність фонду – 1,1.  
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Протягом 2013 року бібліотеками Добропільської міської ЦБС обслуговано 78 

абонентів інформації, з них 21 - колективних та 57 – індивідуальних, бібліотекарями 

виконано 5819 довідок, з них 31 складних.  

В ЦМБ та б-ф № 1 діють 2 ПДГ та 1 Центр місцевого самоврядування. В 

бібліотеках працюють 9 клубів за інтересами, проведено 322 масових заходів на 

території бібліотек та за їх межами в партнерстві з іншими організаціями. Протягом року 

бібліотеками укладено 18 договорів про співпрацю.  

 

Позастаціонарні форми обслуговування користувачів 

В Добропільській міській ЦБС 4 бібліотеки 

системи здійснюють обслуговування користувачів за 

допомогою книгоношення. Бібліотекарі носять 

книги людям похилого віку та інвалідам, 

пенсіонерам, вчителям та учням. 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 

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 обслуговує людей з обмеженими 

фізичними можливостями, доставляючи книги їм додому, та має пункт книговидачі в 

Ощадбанку міста.  
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Пункти доступу громадян (ПДГ) до офіційної інформації 

 В звітному періоді ефективно діяли Пункти доступу 

громадян до офіційної інформації органів державної влади в 

бібліотеці-філії № 1 та ЦМБ. Приймаючи участь у роботі 

мережі ПДГ, бібліотеки вдосконалювали нові шляхи 

розширення та якісного покращення доступу громадян до 

офіційної інформації, проводили роботу з залучення 

громадян до обговорення нових законопроектів, 

популяризували та доносили до користувачів інформацію 

органів державної та місцевої влади. В бібліотеці-філії № 1 

діє постійна виставка літератури «Влада інформує 

(ПДГ)». Бібліотекарі допомагали користувачам у 

формуванні навиків роботи з мережевими ресурсами 

державних та місцевих органів влади та управління, 

забезпечували доступ до сайтів органів місцевого 

самоврядування, виконавчої, законодавчої та судової гілок 

влади. Бібліотека-філія № 1 стала комунікативним 

майданчиком для он-лайн-спілкування громади з владою.  

Протягом року в читальному залі Центральної 

міської бібліотеки проходила виставка інформаційно-

правової літератури «Влада для громади». На огляд 

користувачів була представлена інформація щодо основних 

аспектів законодавчого процесу, розробки місцевих програм 

розвитку, участі громади в законодавчому процесі, основ 

місцевого самоврядування. Був наданий перелік 

національних та регіональних сайтів, користувачам 

надавалась допомога в пошуку інформації, а також 

консультації співробітників бібліотеки. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/vlada_dlja_gromadi/6-1-0-70 

 

Робота літнього читального залу 

В літні шкільні канікули багато користувачів бібліотеки не забувають про книги і 

навіть влітку відвідують бібліотеку. Протягом літніх канікул в бібліотеці-філії № 1 діяла 

книжково-ілюстративна виставка-експозиція «Хоча у нас канікули - нам дармувати 

ніколи!» Діти мали змогу познайомитись з літературою для читання за шкільною 

програмою на літні канікули. Наприкінці серпня юні читачі представили відгуки про 

кращу, на їх думку, з прочитаних книг та поділились своїми враженнями з бібліотекарями.  

Для дітей шкільного табору ЗОШ № 18 

зустріч з бібліотекою-філією № 2 стала цікавою 

і корисною, тому що бібліотекарі влаштували 

конкурс для інтелектуалів «Юні дотепники». 
Метою конкурсу було - розвинути пізнавальні 

інтереси дітей, уміння швидко та лаконічно 

відповідати на поставлені питання. Наступними 

в гості до бібліотеки завітали діти з літніх 

таборів ЗОШ № 14 та ЗОШ № 15. Вони також 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/vlada_dlja_gromadi/6-1-0-70
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познайомились із бібліотекою, її порядками. А потім для дітей колектив бібліотеки провів 

гру Поле чудес, яка мала назву «Квіти — усмішки природи». Під час заходу до уваги 

присутніх було представлено презентацію «Сонця барви на землі». 11 липня для 

вихованців ЦДЮТ в бібліотеці відбулася феєрична гра-конкурс «Подорож у книжковий 

океан». Захід мав форму лотереї, проте незвичайної. Замість барабану з питаннями була 

квітка семицвітна з прізвищам відомих авторів з усього світу. Відповідаючи на питання 

вікторини, діти показали свої знання, а самий кмітливий учасник виграв супер-приз.  

6 червня в читальному залі бібліотеки-

філії № 3 пройшло свято до Дня казки 

«Звичайне чудо», де дітлахи, учні 4 кл. ЗОШ 

№ 16, познайомилися з українськими та 

зарубіжними казками, сучасними, яскравими 

виданнями казок, які є в бібліотеці. 9 червня в 

читальному залі пройшло свято до Дня 

товариства «Друг – це другий Я» з учнями 

ЗОШ № 17, на якому бібліотекарі в ігровій 

формі познайомили дітлахів з почуттям 

взаємоповаги, товариства, поваги до людей. За 

допомогою вікторини знайомили дітей з 

казками та оповіданнями, де у головних героїв 

є почуття дружби. Малюків зацікавила 

книжкова виставка «Улюблені герої дорослих та дітей» , на якій були представлені 

книги та твори, що свого часу читали батьки маленьких читачів.  

Влітку, в той час, коли в деяких 

бібліотеках падає відвідуваність, до Білицької 

міської бібліотеки-філії № 4 діти приходять 

цілими групами. Щотижня в читальному залі 

бібліотеки вони відвідують мульт-сеанси. 

Бібліотека збирає малечу та школярів для 

перегляду та обговорення мультфільмів 

пізнавальної тематики. Неформальні заходи, які 

згуртовують та розвивають підростаюче 

покоління, повинні існувати. Бібліотека має 

техніку, але, головне, кваліфікованих 

співробітників, відкритих для нових форм роботи. 

Бібліотекарі провели цікавий захід, присвячений Міжнародному дню захисту дітей 

«Мелодії дитинства», на який були запрошені учні 1 класу ЗОШ № 10 (кл. кер. Науменко 

І. В.). Дитячій радості не було меж, коли на святі з’явився казковий герой Тигрик. З ним 

діти діставали зі скриньки завдання «Загадковий кросворд», «Впізнай книжку», «Збери 

прислів’я», «Фауни і флори дивний світ». А ще майстерно виконали пісню і гарно 

намалювали все, що дарує їм день Захисту дитини, символом якого стали долоньки. 

Бібліотекарі міської бібліотеки роблять все можливе, щоб правильно організувати дитяче 

читання. Вже два роки бібліотека-філія № 4 співпрацює з дитячим закладом 

«Дзвіночок» за програмою «Читаємо разом з дошколятами». Цього разу бібліотекарі 

завітали до старшої та середньої груп (вихователі Горбань О.Г. та Кіріченко Н.Г. ) із 

заходом «У лукомор’я дуб зелений». Бібліотекар Гук Л.П. ознайомила з біографією 

відомого російського письменника О.С. Пушкіна та занурила дітей у дивовижну книжкову 

подорож казковим світом. Бібліотекарі організували роботу читального залу в дитячому 

садочку «Дзвіночок». Увагу малечі привернули яскраві обкладинки журналів «Мурзилка», 

«Барвінок», «Миша», «Апельсин», казки та оповідання, що були представлені на 
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столиках. Малята із задоволенням послухали казку В. Сутєєва «Яблуко», розказали 

бібліотекарям свої улюблені казки, переглянули книги та журнали. 

http://biblio-bel.at.ua/news/na_multserpantin_do_biblioteki/2013-10-04-82 

Бібліотека-філія № 5 продовжила в цьому році роботу 

за програмою літніх читань «Літо. Сонце. Сто 

фантазій». Програма літніх читань - це ще один засіб 

викликати інтерес до участі у цікавих та корисних заходах, 

сформувати естетичний смак та розвинути творчі здібності 

дітей. Заходи за програмою дають можливість позмагатися 

у знанні казок та казкових героїв, прийняти участь у 

відгадуванні відповідей на запитання літературних 

вікторин, потанцювати та поспівати. Тому бібліотекарі 

намагаються створити гарні умови для змістовного 

проведення дітьми вільного часу.  

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/ura_litechko_prijshlo/1-1-0-89 

 

Проведення літнього «мульт-серпантину» стало 

традицією в бібліотеках Добропільської міської 

ЦБС. Так, 1 червня, в День захисту дітей, в 

читальному залі Центральної міської бібліотеки 

для дітей зі шкільного літнього табору ЗОШ № 7 

відбулася театралізована-ігрова програма 

«Сонцю і квітам всміхаються діти» з переглядом 

мультфільму. Діти ретельно підготувалися до цього 

дня, вивчили вірші, приказки та гарно і виразно їх 

розповіли. Наприкінці цього маленького свята діти 

переглянули мультфільм, після чого жваво та весело 

його обговорювали. Увесь червень читальний зал 

бібліотеки був повний дітей: дивилися мультфільми, приймали участь у вікторинах та 

конкурсах, читали улюблені книги, гортали сторінки кольорових журналів, спілкувалися, 

читали твори за шкільною програмою.  

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/litni_zustrichi_v_biblioteci/1-1-0-431 

 

Бібліотеки Добропільської міської ЦБС в 2013 році плідно співпрацювали: 

Бібліотека-філія № 1 - з органами місцевого самоврядування, ЗОШ № 5, 19, НВК 

№ 4, громадськими організаціями міста, кримінально-виконавчою інспекцією, відділом 

регуляторної політики держуправління охорони навколишнього природного середовища в 

Донецькій області, з територіальним Центром соціального захисту людей похилого віку, 

міською радою ветеранів, з музичною школою № 1 м. Добропілля; 

Бібліотека-філія № 2 - з Білозерським ЦДЮТ (розташовані в одній будівлі), 

дитячим садком «Сонечко» та шкільною бібліотекою ЗОШ № 18; 

http://biblio-bel.at.ua/news/na_multserpantin_do_biblioteki/2013-10-04-82
http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/ura_litechko_prijshlo/1-1-0-89
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/litni_zustrichi_v_biblioteci/1-1-0-431
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Бібліотека-філія № 3 – з ЗОШ № 16 смт Новодонецьке; 

Бібліотека-філія № 4 – зі школами міста Білицьке, ліцеєм, дитячими садками, 

музичною школою № 2, СЮТ, Палацом культури, БДІ, громадською організацією 

«Джерело», ЗОШ № 10; 

Бібліотека-філія № 5 – з музичною школою № 1, Центром дитячої та юнацької 

творчості, ЗОШ № 3, 7, дитячим садком «Ластовенятко» відділу освіти Добропільської 

міської ради, а також Центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Добропілля; 

Центральна міська бібліотека – з ЗОШ № 4, 5, 7, 19, ЦДЮТ, музичною школою 

№ 1, ГО «ДМЦ «Добро», Красноармійським ДМЦХПП. 

Завдяки багатоаспектному характеру соціального партнерства та плідній спільній 

праці протягом 2013 року в бібліотеках ЦБС пройшло багато цікавих, необхідних та 

важливих для громади заходів. Про деякі з них далі. 

Так, бібліотека-філія № 1 спільно з 

викладачем спеціалізованого мистецького 

навчального закладу «Добропільська музична 

школа № 1» Очередько Дмитром Павловичем 

підготувала і провела творчу зустріч «Дзвони 

душі людської» - розширене засідання 

краєзнавчого факультету Університету Третього 

віку до Дня людей похилого віку. 3 грудня, з 

нагоди Міжнародного дня інвалідів, в приміщені 

територіального Центру соціального 

обслуговування населення (м. Добропілля) спільно 

з працівниками терцентру було проведено 

благодійний захід «Добро і милосердя в нас і поруч з нами». 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/dzvoni_dushi_ljudskoji/2-1-0-9 

Працівники бібліотеки-філії № 2 спільно з 

керівниками та вихованцями Білозерського ЦДЮТ 

проводять спільні заходи як в стінах центру, так і за 

його межами. В 2013 році спільно провели такі 

заходи: літературно-музичне шоу «Веселий день з 

С. Міхалковим»; пасхальний калейдоскоп 

«Пасхальне яєчко лежить недалечко»; слайд-

лекція «Уроки Мийдодира», свято хліба «Хліб – 

усьому голова»; гра-конкурс «Подорож у 

книжковий океан». усний журнал «Перші 

християни Київської Русі»; слайд-подорож 

«Необычные театры мира»; відкриття Інтернет-центру в бібліотеці. Захід «Дети - это 

море идей, Дети – это масса затей» - проходив 1 червня у міському літньому парку для 

дітлахів міста Білозерське. До зустрічі з малечею бібліотекар підготувала вікторину 

«Казковий віночок». Ця вікторина була частиною добре спланованої та розробленої 

керівниками гуртків Білозерського ЦДЮТ розважальної програми. 25 вересня спільно з 

вихованцями гуртка «Затейники» Білозерського ЦДЮТ відвідали д/с «Сонечко» і провели 

свято гарного настрою «Добрий день! Добрий день!» 

 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/zakhodi_biblioteki/dzvoni_dushi_ljudskoji/2-1-0-9
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Щорічно 16 листопада відзначається день 

толерантності. В бібліотеці-філії № 3, в 

читальному залі, пройшла виставка однієї книги: 

Троєпольського Г. «Білий Бім Чорне Вухо». В 

приміщенні школи у співпраці зі шкільним 

бібліотекарем ЗОШ № 16 в 5 кл. була підготована 

та проведена презентація книги, а також 

обговорення-роздум «Бійся байдужості». 

 

Бібліотека-філія № 4 плідно співпрацювала 

в 2013 році зі спеціальними класами ЗОШ № 10 

(класний керівник Гапон В.Д.). Змістовно та 

цікаво проводились дитячі ранки, конкурси, свята, 

вікторини, ігри. Щотижня бібліотекарі 

організовували дитячі голосні читання та «мульт-

серпантин» у бібліотеці. Оскільки бібліотека 

знаходиться в приміщенні ЗОШ № 10, майже всі 

заходи проходять у співпраці з вчителями та 

бібліотекарем шкільної бібліотеки. Щоб 

попередити молодь про страшну хворобу, в 

Білицькому професійному училищі спільно з 

бібліотекою-філією № 4 була проведена інформаційно-публіцистична програма «СНІД – 

загроза людству». Роботу з превентивного виховання бібліотекарі вважають вкрай 

важливою на сучасному етапі. Тут потрібен делікатний підхід, спеціальні знання і 

професійні навики, тому бібліотекарі часто запрошують до співпраці спеціалістів різних 

галузей. 

Тісні та дружні стосунки поєднали бібліотеку-філію № 5 з НВК № 3. В 2013 році 

бібліотекарі неодноразово виїжджали до школи зі своїми заходами і називали їх виїзними, 

бо НВК № 3 знаходиться на чималій відстані від бібліотеки. Веселий урок-гру "Якщо 

народ сміється, то у нього здорове серце" із задоволенням відвідали учні четвертого 

класу. Для учнів 8-го та 10-го класу був проведений урок-дослідження «В чому 

безсмертя шекспірівських героїв». 27 листопада діти, дорослі та вихованці молодшої 

групи медіа-студії «Рожевий слон» (ЦДЮТ) здійснили цікаву подорож в незвичайний світ 

– в «блистающий мир» Олександра Гріна - такий яскравий та загадковий. Працівники 

бібліотеки підготували та провели урок-феєрію «Повір у мрію» за повістю О. Гріна 

«Пурпурові вітрила».  

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/urok_feerija_povir_u_mriju/1-1-0-100 

У співпраці з громадськими організаціями 

проходять заходи і в Центральній міській 

бібліотеці. 19 березня 2013 р. в читальному залі 

бібліотеки відбулася відео-конференція 

представників Центру місцевої активності м. 

Пирятин Полтавської області з представниками 

влади і громадських організацій м. Добропілля. 

Ініціатором та організатором зустрічі стала ГО 

«Добропільський центр молоді «Добро». На 

зустрічі обговорювалося питання – «Як створити 

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/urok_feerija_povir_u_mriju/1-1-0-100
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Центр місцевої активності у приміщенні Будинку культури?» 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/na_zv_39_jazku_pirjatin/2013-03-20-50 

Також в співпраці з ГО «Добропільський 

центр молоді «Добро» 19 жовтня в читальному 

залі ЦМБ відбувся семінар для працівників 

культури та творчих людей міста, народних 

майстрів-умільців. Учасники семінару 

познайомилися з кращими практиками розвитку 

громади та активізації населення шляхом 

впровадження нових методів у культурі. Для 

цього головою громадської організації 

«Добропільський центр молоді «ДОБРО» Орос 

Володимиром була організована відео-зустріч з 

Петею Колєвою (м. Софія, Болгарія) - 

керівником організації «Інтеркултура Консульт», 

експертом Європейської співпраці), Ярославом Мінкіним (м. Луганськ) - українським 

російськомовним поетом, громадським діячем, головою Літературного угруповання 

«СТАН» та Валентиною Сахненко (м. Донецьк) – менеджером проектів Донецького 

міського молодіжного центру мистецтв "ЕкоАрт". 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/tvoja_arterritorija_kak_sposob_razvitija_gromady/2013-10-19-52 

Протягом року в тісній співпраці з Центром 

дитячої та юнацької творчості для учнів старших класів 

одинадцяти шкіл міста проводилася інтелектуальна 

гра «Битва ерудитів». Протягом року учасники 

демонстрували високий рівень знань, кожен пробував 

свої сили, помилявся, приносив переможні бали своїй 

команді. Діти раділи перемогам, засмучувалися під час 

поразок, але всім без винятку було цікаво.  

 

 

http://bibliovitrina.blogspot.com/2013/10/blog-post_24.html 

 

Весело і цікаво в ЦМБ відсвяткували день 

Св. Валентина. В приємній затишній атмосфері 

пройшов вечір всіх закоханих «Миром правит 

любовь». Ініціатором цього заходу була Світлана 

Іонасівна Грибаускас – начальник відділу сім’ї та 

молоді Добропільської міської ради. Залюбки 

приєдналися до такої співпраці ЦМБ, музична 

школа № 1 та громадська організація «Творці 

історії». 

 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/mirom_pravit_ljubov/1-1-0-387 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/na_zv_39_jazku_pirjatin/2013-03-20-50
http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/tvoja_arterritorija_kak_sposob_razvitija_gromady/2013-10-19-52
http://bibliovitrina.blogspot.com/2013/10/blog-post_24.html
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/mirom_pravit_ljubov/1-1-0-387
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Громадська організація «Добропільський 

центр молоді «ДОБРО» спільно з КЛПУ 

«Добропільська ЦМЛ, Добропільської міської 

ЦСССМД» та громадською організацією «Твій 

Шанс» за підтримки Добропільської міської Ради та 

Добропільської міської ЦБС в рамках реалізації 

проекту «Знать – означает, - жить» при 

фінансуванні Корпусу Миру США в Україні 

організували та провели тренінги з профілактики 

ВІЛ / СНІДу. Завдяки волонтеру Корпусу Миру 

США в Україні Вільяму Рею був запрошений 

висококласний тренер Корпусу Миру США в Україні Радислав Петрів – лікар сімейної 

практики та медицини, соціальний дослідник, організатор «Школи лідерів» в Івано-

Франківську, тренер МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ / СНІД в Україні», який займається 

проблемою профілактики ВІЛ / СНІДу з 1986 року. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/mirom_pravit_ljubov/1-1-0-387 

 

 Вже третій рік поспіль у читальному залі 

Центральної міської бібліотеки проходить 

міжнародний фестиваль документального кіно про 

права людини Docudays UA. 21 грудня 2013 жителям 

нашого міста представилася можливість подивитися 

фільм «Діти за гратами». Після перегляду фільму 

глядачі активно обговорювали проблему дитячої 

злочинності в Україні. Перегляд фільму відбувся 

завдяки співпраці ЦМБ з ГО «Добро». 

 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/dokumentalnoe_kino_o_pravakh_cheloveka_docudays_ua_v_biblioteke_dobropolja/2013-12-21-57 

Співробітники Добропільської міської ЦБС 

за запрошенням ДМЦХПП відвідали міжвідомчий 

семінар «Християнська просвіта та школа» в 

місті Красноармійську. Працівники Дитячого 

Методичного Центру Християнської Православної 

Просвіти гостино зустріли бібліотекарів з регіону, 

розповіли про мету, основні види діяльності та 

спрямованість закладу, запропонували екскурсію по 

дитячому центру. Бібліотекарі стали учасниками заходів, сценарії яких були надані в 

посібнику, і залюбки справлялися з завданнями та питаннями вікторин, сприймали 

православну культуру через ігрові форми. Семінар сподобався теплим прийомом, вмінням 

заступника директора ДМЦХПП Новикової С. К. працювати з публікою.  

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/mizhvidomchij_seminar_khristijanska_prosvita_ta_shkola_v_misti_krasnoarmijsk/2013-12-03-55 

 

 

 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/mirom_pravit_ljubov/1-1-0-387
http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/dokumentalnoe_kino_o_pravakh_cheloveka_docudays_ua_v_biblioteke_dobropolja/2013-12-21-57
http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/mizhvidomchij_seminar_khristijanska_prosvita_ta_shkola_v_misti_krasnoarmijsk/2013-12-03-55
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У 2013 році бібліотека-філія № 2 почала роботу клубу «Книголюб». Мета клубу – 

привернути увагу дітей до книги, до читання; виховувати любов до книги, потребу в 

читанні, навчити дітей цінувати книгу. Члени клубу - учні молодших класів ЗОШ № 18. В 

січні пройшло перше засідання клубу. На зустрічі діти дізналися про цілі та завдання 

клубу, познайомилися з правилами та обов’язками членів клубу і формами роботи клубу 

(бесіди, ігри, вікторини, огляди, брейн-ринги, голосні читання, обговорення, конкурси). 

Протягом року в клубі були проведені такі заходи:  

-  розважально-пізнавальна година «Зимовий калейдоскоп» та брейн-ринг 

«Явища природи»; 

- заходи, присвячені життю і творчості дитячого письменника В.Біанкі: голосні 

читання творів В.Біанкі; презентація «Отчего я пишу про лес»; вікторина 

«В.Біанкі - співець природи»; 

- відеоподорож «Книга – восьме чудо світу», брейн-ринг «З історії книги»; 

- вікторина «Птахи наші вірні друзі»; 

- гра «Поле чудес», тема: казка П. Єршова «Конёк – горбунок». При підготовці до 

заходу учні 3-х та 4-х кл. читали казку вдома і тому на питання гри відповідали 

добре лише ті діти, які читали, а для інших питання виявились складними; 

- брейн-ринг «Майстер веселого цеху» ( присвячений життю і творчості Г. 

Бойко); 

- засідання клубу присвячене Дню Українського козацтва: презентація -

«Козацькими стежкам» та вікторина «Своя гра»;  

- Дню української писемності та мови присвятили гру «Словесні розсипи» - 

«Абетка українських прислів’їв»; 

- гра «Літературні бутерброди» - «День народження святкують книги» ( дитячі 

книги-ювіляри 2013р.) 

В бібліотеці-філії № 3 працює клуб за інтересами «Срібляста нитка» - для 

людей похилого віку. Він працює з 2011 року. Засідання в клубі «Срібляста нитка» завжди 

проходять на одному диханні, всі залишаються задоволені. Цікава та різноманітна робота 

клубу. За рік відбулося шість цікавих засідань - це: «Нехай Земля квітує всюди», «Квіти 

і трави рідної Землі», «Народні традиції – що це?», «Огородні поради», «Квіти в моїй 

оселі», «Вік не помилка, якщо людина молода душею». І кожне засідання проведене у 

формі невимушеного спілкування та обговорення важливих тем, рекомендацій фахової 

літератури, інсценуванням цікавих епізодів, літературних знахідок на тему занять, 

імпровізацією. Одним з занять був вечір «Народні традиції – що це?». В рамках вечора 

була представлена презентація страв "Смачно і корисно". Найбільшу увагу приділяли 

консервації (фруктів, ягід). Було проведено прес-огляд «1000 порад мудрості». Ці видання 

по домогосподарству, як було відзначено, дуже допомагають в домашньому господарстві, 

завдяки цим часописам господині дізнаються про нові кулінарні рецепти та цікаві поради. 

А книжково-ілюстративна виставка-показ «Швидко. Смачно» викликала 

зацікавленість не тільки у членів клубу, а й у відвідувачів бібліотеки. Відвідувачів клубу 

цікавлять такі питання: як вирощувати квіти, як обробляти землю, як виростити добрий 

урожай, прикрасити оселю. Всі ці актуальні питання були розглянуті на одному з засідань. 

В обговоренні теми "Дім. Сад. Город" взяли участь учасники клубу. М.І. Музика 

розповіла про вирощування квітів, догляд за ними, поділилася з присутніми насінням та 

саджанцями. А з порадами щодо ремонту та створення комфорту в домі виступили 

Осипов Е.В., Ткачов Л.Ф. 
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В бібліотеці-філії № 4 діє клуб «Калина», 

напрямком якого є українознавство та духовне 

відродження нації, давні і сучасні вірування, 

обереги та історія державної символіки. Його 

відвідувачі - учні ЗОШ № 10. На заняттях діти 

знайомляться із традиціями українського народу, 

його історією, родоводом.  

Протягом року бібліотекарі провели такі 

заходи у клубі: «Зацвіла у лузі червона калина» 

(урок народознавства), «Віночок народних 

символів» (година спілкування), «Літературними 

стежками Т. Г. Шевченка» (поетичні струмочки), 

«Славимо Великдень» (свято Пасхи), «Тієї слави козацької повік не забути» 

(інформаційний коктейль), «Українську мову знай – гарно й чемно розмовляй» (мовний 

ранок), «Він вночі мандрує, сном і казкою чарує» (свято Миколая). 

Так, в рамках клубу у бібліотеці відбулося свято калинове: «Ой у лузі червона 

калина», на яке були запрошені учні 2 класу (кл. керівник Кічма Н.А.). На зустрічі учні 

дізналися про те, що саме калина є чи не найважливішим для українців рослинним 

символом, про її цілющі властивості, а також яке значення має калина в житті українців. 

Напередодні Міжнародного дня рідної мови, який відзначається 21 лютого, 

бібліотека підготувала і провела свято мови «Велика, щедра і прекрасна…» На цей 

захід були запрошені учні 6 класу ЗОШ № 10 (кл. керівник Кривоконь В. Ф.). На святі 

діти дізналися про те, що в світі існує 5000 мов, які живуть сім’ями. Українська мова 

належить до індоєвропейської сім’ї. Про це учням розповіла бібліотекар Гук Л. П. А 

вчитель-філолог Дмитрук І. М. запропонувала дітям лінгвістичні конкурси та мовну 

вікторину «Найкращий знавець рідної мови». Учні вразили своїми знаннями з української 

мови, усної народної творчості та поетичного слова. На заході не обійшлося без веселого 

гумору. Личковаха Іван, Завгородня Маша, Костєв Михайло прочитали гуморески. 

Найактивніші учні отримали призи. 

Із задоволенням діти брали участь у мовному ранку «Українську мову знай – 

гарно й чемно розмовляй». До уваги дітей бібліотекарі запропонували декілька мовних 

завдань. Це і бліц-інтерв’ю з мікрофоном , і «Мовна забавлянка» і жартівлива вікторина. 

Діти були у захваті від мовної вправи «Словникар». Учні показали себе справжніми 

знавцями української мови. У нагороду отримали солодкі призи та гарний настрій. 

Щороку в березні вся Україна вшановує пам'ять геніального українського поета 

Т.Г. Шевченка. Бібліотека провела Шевченківський тиждень, присвячений 199-річниці 

від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. В рамках тижня бібліотекарі 

оформили книжкову виставку «Велич Тарасового слова», з учнями 6 класу ЗОШ № 10 ( 

вчитель Зінкевич Т. М.) провели літературну вікторину «Стежки творчості генія». 

 

Бібліотека-філія № 5 продовжила роботу з 

юними знавцями в клубі «Ерудит». На початку 

навчального року розпочалася нова гра в 

інтелектуальному клубі «Ерудит». 11 жовтня 

відбулася зустріч всіх учасників першої вікової 

категорії «Чудова скринька». В цьому 2013 році 

діти грали за темами «Екскурс ерудитів», «Я і 

комп’ютер», «Здоров’я – це модно», «Я і 

Україна», «Етика і культура поведінки». Перша 

гра була за всіма темами і хочеться відмітити 

велику активність та гарні знання школярів. 17 

жовтня відбулася перша гра учасників середньої 
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шкільного вікової категорії «Сьоме диво». Команди були як суто хлопчачими так і суто 

дівчачими. Гра розпочалася раундом з історії нашого міста – це був фото-екскурс по 

рідному місту. Питання зі спорту потрібно було відгадати у кросворді, з цим завданням 

упоралися всі на відмінно. Космос виявився трішки важчим, але теж приніс кожній із 

команд достатню кількість балів. Раунд «Мистецтво» порадував гарними знаннями 

учасників жанрів живопису, а під час відгадування «Веселої математики» було весело та 

цікаво. Раунд «Секрет» носив пізнавальний характер і називався «Ляльки». Порадував він 

дівчаток, але виявився трішки важким. Мабуть тому, що було в ньому аж сім запитань. 

Гра пройшла в гарному настрої, журі було трішки серйозним, але не прискіпливим. 

Питання до кожної гри готують працівники дитячої бібліотеки-філії № 5. В журі, як вже 

стало традицією, була завідувачка дитячою бібліотекою Рябовол Оксана Іванівна та 

бібліотекарі - Шелковська Христина Ігорівна і Нечаєва-Боєва Наталя Олександрівна.  

З 2013 року в бібліотеці-філії № 5 при 

підтримці працівників школи-інтернату 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 місяці 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 думку про те, що вечірня казка разом з малюками дуже зблизить батьків та 

дітей, і що протягом всього життя дитина буде пам’ятати оті сімейні затишні вечори разом 

з мамою і татом та цікавою книгою.  

 

Центральна міська бібліотека продовжила багаторічну роботу в клубі «Ерудит». 

Протягом року в тісній співпраці з Центром дитячої та юнацької творчості для учнів 

старших класів одинадцяти шкіл міста проводилася 

інтелектуальна гра «Битва ерудитів». Протягом року 

учасники демонстрували високий рівень знань, 

кожен пробував свої сили, помилявся, приносив 

переможні бали своїй команді. Діти раділи 

перемогам, засмучувалися під час поразок, але всім 

без винятку було цікаво. Також на протязі року 

працювала й команда журі. Працівники відділу 

освіти, Центру дитячої та юнацької творчості та 

співробітники Центральної міської бібліотеки 

готували питання, оцінювали відповіді, складали 

свою власну думку про кожну з команд. Та все 

колись закінчується, тож 13 квітня учасники всіх 

команд зібралися на фінальний поєдинок. Гра для 

команд переможців складалася з 5 раундів: світ техніки, спорт, моє місто, комп'ютер, ігри 

та розваги. Кожна правильна відповідь наближала команди до перемоги, та нажаль всі не 

могли бути переможцями, тож за результатами гри цього сезону третє почесне місце 

посіла команда ЗОШ № 19, друге зайняла команда школи – інтернат , переможне перше 

місце посіла команда гімназії. Переможці отримали призи та грамоти, але команди яким 
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цього року не пощастило також отримали заохочувальні призи. Та не зважаючи на те, як 

розподілилися місця переможених не було. Всі отримали новий досвід, нові знання, тож 

можна з впевненістю сказати, що все було не даремно. 

Поетичний клуб «Крила надії», що працює при Центральній міській бібліотеці 

вже багато років, продовжив свою творчу роботу і в 2013 році. Традиційно зустрічі клубу 

проходили у бібліотеці, а також були зустрічі поетів у школах міста з учнями та 

вчителями. 

 У цьому році наше місто Добропілля відзначало ювілей – 60-річчя з дня 

заснування. І до цієї дати вийшла третя колективна 

збірка поезій добропільських авторів «Обретение 

крыльев». Центральна міська бібліотека брала 

активну участь у підготовчій роботі по створенню 

збірки. 

У вересні в читальному залі Центральної 

міської бібліотеки відбулося чергове засідання 

клубу поетів «Крила надії», присвячене презентації 

нових книг добропільських поетів. Поети та 

любителі поезії з усього «великого» Добропілля в 

урочистій обстановці зібралися на цю зустріч, адже 

презентація нових книг – це завжди свято.  

Нові книги своїх віршів презентували Григорій Заварзін і Сергій Васильєв. Книга 

пам'яті Тетяни та Вадима Добровольських «Раскаленное слово» також стала в цей день 

важливою подією в поетичному житті клубу. 

Калініна Ірина Іванівна, голова поетичного клубу, член Національної Спілки 

журналістів України, часто пише передмови до книг своїх колег по перу. І про творчість 

кожного добропільського поета вона може розповісти 

цікаво, душевно, з посмішкою, точно помічаючи 

тонкощі і самобутність їх творчості. Усі поети в ній 

бачать друга, помічника, чесного і об'єктивного 

критика, палкого цінителя поетичної творчості.  

І на цій зустрічі Ірина Іванівна з 

неприхованою радістю розповідала про нові збірки 

віршів, які вийшли цього року, та про їх авторів. 

У передмові до нової книги Григорія Заварзіна 

«Голос моєї душі» редактор газети «Новий шлях», 

заслужений журналіст України Алла Сергіївна 

Мостова дуже точно написала про поета і його 

творчість: «Реаліст і романтик - таким постає Григорій у кожному своєму творі, є це 

поезія чи музика. А ще – ВІН патріот, і це проходить червоною стрічкою через його життя 

і творчість. І герої його творів з такими ж світлими, чистими почуттями: мати, шахтар, 

фронтовик... І об'єкти його любові благородні й високі: Вітчизна, мова, Донбас, місто, 

поле, хліб... Слова й рядки Йому диктують почуття». 

Григорій Іванович читав вірші зі своєї нової поетичної збірки, як завжди грав на 

баяні та співав свої чудові пісні. 

Нова книга віршів Сергія Васильєва «Улица Соцтруда» проникнута єдиною темою. 

Як точніше визначити її? Чи то ностальгія за минулим, за юністю, яка вже не повернеться, 

чи по тій країні, яка зростила, дала вищу освіту? Чи то прагнення до справедливості, 

загострене почуття обов'язку, відповідальності перед громадянами своєї країни, 

земляками, друзями, дітьми? І звичайно ж, проти сумних і негативних реалій нашого 

життя. Автор пропускає через своє серце і знесення старих домівок – «хрущоб», і закриття 
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тролейбусної лінії, і занедбаність, убогість рідної вулиці, що носить горде ім'я – вулиця 

Соцтруда», – пише в передмові до збірки Ірина Іванівна Калініна. 

І, незважаючи на те, що книга невелика за розмірами, в ній сконцентрована 

потужна сила почуттів та емоцій, які можуть бути тільки у людини, яка щиро любить 

свою вулицю, рідне місто і переживає за долю своєї країни. Ця щирість яскраво 

відчувалася в голосі Сергія Федоровича, коли він читав свої вірші. 

 Презентація першої книги Тетяни 

Добровольської «Раскаленное слово» відбулася ще в 

2011 році в Центральній міській бібліотеці м. 

Добропілля. А нещодавно вийшла зовсім нова книга. 

Книга пам'яті «Раскаленное слово» – це збірка 

віршів дочки та батька Тетяни та Вадима 

Добровольських, які передчасно пішли з життя. 

Веніамін Федорович Чумиков, поет, друг сім'ї 

Добровольських, почесний громадянин міста 

Добропілля розшукав, зібрав вірші та активно 

сприяв виходу у світ цієї чудової книги, в яку 

включені також відгуки і спогади про цих прекрасних 

людей. Автором передмови стала донецька поетеса Олена Лаврентьєва. 

Веніамін Федорович розповів про створення книги, поділився спогадами про 

Тетяну і Вадима Івановича, читав вірші. На презентації збірки була присутня і мати 

Тетяни, дружина Вадима Івановича – Віра Микитівна Добровольська, яка допомагала у 

створенні книги пам'яті. До вірша Тетяни «Когда я совсем захлебнусь небесами...» 

Григорій Заварзін склав музику і заспівав пісню всім, хто в цей день прийшов на зустріч. 

Три нові книги в «поетичній бібліотечці» клубу «Крила надії» – це три нових 

успіхи. Вони дають надію та натхнення тим добропільським поетам, чиї вірші тільки 

готуються до видання. Вони стануть частиною поетичної спадщини, сторінки якої буде 

гортати ще не одне покоління. 

У грудні бібліотекарі та члени клубу «Крила надії» провели чергове і останнє в 

цьому році засідання під назвою «Вы – поэты родного края». Це була зустріч-звіт. На 

зустрічі згадали усі досягнення наших поетів. Ще раз згадали про індивідуальні та 

колективні збірки, які вийшли у цьому році та разом відсвяткували свято наступаючого 

2014 Нового року. 

На зустрічі всім поетам була представлена третя колективна збірка поезій 

добропільських авторів «Обретение крыльев». Представники редколегії Принцевський 

М.Г., Калініна І.І., Чуміков В.Ф. та Козачук І.О. розповіли, який довгий шлях і скільки 

труднощів було подолано для того, щоб ця збірка побачила світ.  

Згадали ще раз про книгу пам’яті дочки та батька Тетяни та Вадима 

Добровольських «Раскаленное слово», збірку Копцова А. Д. «Мой край», збірку Заварзіна 

Г. І. «Голос моєї душі», збірку Васильєва С. Ф. «Улица 

Соцтруда». 

Поговорили і про досягнення молодого талановитого 

поета Нікоди Сергія. Презентували на зустрічі ще один 

збірник чи, правильніше буде сказати, Міжнародний 

літературно – художній альманах «Многоцветье имен». Ця 

збірка цікава тим, що до неї увійшли вірші нашого земляка, 

талановитого молодого поета Сергія Нікоди.  

І ще один альманах, з творами номінантів національної 

літературної премії «Поет року 2013», був представлений 

нашим поетам. Це спеціальне видання для членів Великого 

журі. На підставі цієї книги члени журі виставляють свої 

оцінки, які згодом підсумовуються для визначення лауреатів 
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премії. І в числі інших номінантів тут представлені вірші Сергія Нікоди. Усі члени клубу 

щиро поздоровляли свого товариша з таким досягненнями, пораділи разом за нього та 

побажали успіхів у подальшій творчості. Адже потрапити в число номінантів - це велика 

честь для поета. 

Також у цьому році у клубі поетів були трагічні втрати. Пішли з життя члени 

поетичного клубу, надзвичайні люди Лодижніков І.О. та Бурховецька Л.В. Всі присутні 

ще раз згадали цих людей, прочитали їх чудові вірші та побажали їх рідним і близьким 

людям сили жити далі, бо їх близькі не залишили їх, вони після себе оставили 

найдорожчий скарб – свою поезію. 

Як бачимо, робота клубу продовжується. Пишуться нові вірші, видаються нові 

збірки. До лав старих членів клубу приєднуються нові. Творчість наших поетів б’є 

ключем і тому наша робота продовжується. 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/kluby/kluby/tri_novykh_knigi_tri_novykh_uspekha/5-1-0-454 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/kluby/kluby/vy_poehty_rodnogo_kraja/5-1-0-489 

  

 

Протягом року бібліотека-філія № 1 працювала над 

виконанням бібліотечної програми підтримки та розвитку 

читання дітей «Мої перші кроки в бібліотеці», на надання 

нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу 

до мережі Інтернет.  

З метою залучення дітей дошкільного віку та учнів 

перших класів до бібліотеки і заохочення їх до читання, 

виховання інтересу і любові до книги 17 квітня для учнів 

початкових класів ЗОШ № 19 в бібліотеці була показана 

мультимедійна презентація «В місті Читайликів», а травні 

місяці проведений конкурс на краще фото читача з книгою 

«Портрет читача в інтер′єрі бібліотеки». 

"В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься 

потім - Батьківщина" - слова відомої поетеси Ліни Костенко стали епіграфом до нового 

бібліотечного видання пам’ятки-закладки для молодих батьків "Любити книгу з 

дитинства" (це поради по залученню дітей до читання). 

Змусити дитину читати неможливо, книгою потрібно зацікавити. Кожна книга 

повинна прийти до дитини у відповідному віці, інакше дружба з нею може й не відбутися. 

З цією метою бібліотекарем Сафоновою А.В. були зроблені креативні книжкові закладки, 

що спонукають маленького читача зануритися у процес пізнання книги і зустрітися з 

героями твору, пережити їхні пригоди. 

Пріоритетний напрямок діяльності 

бібліотеки-філії № 2 є патріотичне виховання. Тому 

було вирішено: з молодшими читачами бібліотеки 

працювати за програмою «ШАГ - школа 

активного громадянина». Мета програми: 

виховувати в дітей любов до рідного краю, свого 

народу, бажання бути гідними синами України; 

розширити знання про історію України, звичаї, 

традиції; виховувати любов і взаємодопомогу, 

шанобливе ставлення до старших; виховувати 

почуття національної гідності. Реалізацію програми 

здійснювали шляхом співпраці з ЦДЮТ м. Білозерське. 

Проводили заходи з популяризації національно-патріотичного виховання серед дітей: 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/kluby/kluby/tri_novykh_knigi_tri_novykh_uspekha/5-1-0-454
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/kluby/kluby/vy_poehty_rodnogo_kraja/5-1-0-489
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пасхальний калейдоскоп «Пасхальне яєчко лежить недалечко»; свято хліба «Хліб – усьому 

голова»; усний журнал «Перші християни Київської Русі», голосні читання «Казки Школи 

під голубим небом», гра-конкурс «Пригоди в королівстві Законія». Діти приймали участь 

в міському-обласному конкурсі дитячої творчості «Шануймо слово Кобзаря», 

присвяченому 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка; конкурсі читців «Пасхалія». 

Бібліотека-філія № 3 продовжила роботу за 

програмою літніх читань «Влітку ніколи сумувати, 

будемо книги ми читати», яка включає в себе 

залучення дітей до бібліотеки, організацію їх 

літнього дозвілля через гру і книгу, тісне спілкування 

маленького читача з бібліотекарем, розповсюдження 

серед маленьких читачів краєзнавчих знань, 

виховання почуття любові до Батьківщині. Кожне 

літо бібліотека робить для своїх читачів 

незвичайним, незабутнім. Конкурси, ігри, пригоди, 

подорожі, подарунки дозволяють зробити дозвілля 

дітей не тільки цікавим, але і корисним. 06.06 в 

читальному залі пройшло свято до Дня казки «Звичайне чудо», де дітлахи, учні 4 кл. ЗОШ 

№ 16 познайомилися з українськими та зарубіжними казками, сучасними, яскравими 

виданнями казок, які є в бібліотеці. 09.06. в читальному залі пройшло свято до Дня 

товариства «Друг – це другий Я» з учнями ЗОШ № 17, де бібліотекарі знайомили в ігровій 

формі дітлахів з почуттям взаємоповаги, поваги до людей. В формі вікторини діти 

познайомилися з казками та оповіданнями, де у головних героїв є почуття дружби. 

Малюків зацікавила книжкова виставка «Улюблені герої дорослих та дітей», де були 

представлені книги та твори, які читали ще батьки маленьких читачів. На абонементі до 

Міжнародного Дня дитячої книги була представлена книжкова виставка літературний 

герой «Казка + пригода = читаю з насолодою».  

Протягом року в бібліотеці-філії № 3 відповідно до програми сімейного читання 

«Читаємо дітям, читаємо самі» бібліотекарі вивчали, як відносяться в сім’ї до читання 

дітей, що знають батьки про дитячу літературу, про роботу бібліотеки, якої допомоги 

потребують в питаннях виховання дітей. Адже, визначаючи книгу важливим фактором 

виховання, значна кількість батьків пов’язує читання дітей тільки з процесом навчання і 

обмежує коло читання дітей шкільними програмами. Основна ж маса цікавої дитячої 

літератури залишається поза їх увагою. Саме тому ми, бібліотечні працівники, 

спрямовували зусилля на підвищення загальної і педагогічної культури батьків, їх 

літературної і бібліотечної-бібліографічної грамотності. 

Постійно організовували різноманітні перегляди і огляди літератури, екскурсії, 

знайомили батьків з тим, що читають діти. Для батьків на абонементі було організоване 

анкетування за такими темами: «Бібліотека і сім’я», «Послуги бібліотеки. Якими їм бути». 

Для дітей влітку запропонували виставку малюнків «Моє родинне дерево», але малюнки 

малювали не тільки про свою родину, але й про улюблених казкових героїв. До дня 

Матері на абонементі пройшла виставка репродукцій картин українських художників, де 

висвітлювався образ жінки-матері, а на сторінці бібліотеки сайту «Однокласники» 

представлена слайд-презентація до Дня Матері. 

При складанні Програми було виділено три групи читачів: батьки, діти і бабусі й 

дідусі. В роботі бібліотекарі привертали увагу до таких тем, як: Обереги рідного вогнища; 

Моя земля – земля моїх батьків; Роде наш красний; Безцінні скарби моєї родини; Реліквії 

моєї родини. 
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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 казок А. С. Пушкіна. Продовжено 

роботу бібліотеки з популяризації літератури по 

українознавству та народознавству. 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, дослідженнях, які не лише розвивають у них творчу 

активність, ініціативу, здібності, обдарування, а й формують глибокі національні 

поривання. 

http://biblio-bel.at.ua/news/u_lukomor_ja_dub_zelenij/2013-08-27-77 

Бібліотека-філія № 5 продовжила роботу за 

програмою літніх читань «Літо. Сонце. Сто 

фантазій». Програма літніх читань - це ще один 

засіб викликати інтерес до участі у цікавих та 

корисних заходах та сформувати свій естетичний 

смак та розвинути свої творчі здібності. Програма 

дає 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. В дитинстві найбільш привабливою та 

цікавою є ігрова діяльність. Тому робота бібліотеки в 

літній час постійно включала елементи гри. За традицією в дитячу бібліотеку завітали 

учні молодших класів на зустріч з книгою та казкою. Під час літніх канікул в бібліотеці 

завжди шумно та весело. І обов’язково в рамках програми «Літо. Сонце. Сто фантазій» на 

абонементі для дітей організовується спеціальний простір, де учні початкових проводять 

свій вільний час з цікавістю та користю. Тут вони можуть читати, гуляти, спілкуватись з 

друзями, займатись улюбленими справами. На літній період бібліотекарі підготували 

виставку-подорож «Яркие краски детства», на якій було розміщено літературу на всі 

смаки – казки, вірші, повісті, природознавчу і духовну літературу, загадки, цікаві 

завдання, поради для юних майстрів і бажаючих займатись рукоділлям. 

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/ura_litechko_prijshlo/1-1-0-89 

Центральна міська бібліотека продовжила в 2013 році роботу за програмами 

«Сходження духовності», «Світанок» та «Зорепад». В рамках програми «Сходження 

духовності» були підготовані і проведені: книжкова виставка «Прихід Русі до 

християнської віри!»; інформ-година «Це цікаво знати!»; ілюстративна виставка-

святкування «Прийшли до тебе три празники в гості» (до Різдвяних свят); пізнавальна 

виставка «Гуляй, широка Масляна!»; книжково-журнальна виставка «Великодні дзвони 

дзвонять»; виставка «Зелена Трійця вінчає літо» (до свята Трійці); книжкова виставка 

«Прийшов Спас у гості до нас!»; виставка «Діво пресвята – матір матерів, пригорни до 

серця всіх своїх синів» (До свята Покрови Пресвятої Богородиці); пізнавальна вікторина 

«Козацькі забави» (До свята Покрови Пресвятої Богородиці); свято Миколая «По країні, з 

краю в край, ходить Святий Миколай!» 

http://biblio-bel.at.ua/news/u_lukomor_ja_dub_zelenij/2013-08-27-77
http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/ura_litechko_prijshlo/1-1-0-89
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Програма «Світанок» включала такі заходи: «Травневі свята» - зустріч в бібліотеці 

членів УТОС та керівників Управління соціального захисту населення м. Добропілля, «С 

добрым словом, с открытым сердцем» - святкова 

зустріч, присвячена Дню білої тростини.  

Увесь червень читальний зал бібліотеки був повний 

дітей: дивилися мультфільми, приймали участь у 

вікторинах та конкурсах, виховних годинах. 22 

червня 2013 в читальному залі Центральної міської 

бібліотеки до 72-й річниці з дня початку Великої 

Вітчизняної війни, пройшла інформаційну годину 

під назвою «Воєнна «Ріо-Ріта», присвячений дітям - 

героям Великої Вітчизняної війни. Захід відвідали 

діти з літнього шкільного табору ЗОШ № 7 та їх 

вчителі та керівники - Лейба В.П. і Єлісєєва Л.І.  

 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/voennaja_quot_rio_rita_quot/1-1-0-438 

 

 

Проектна діяльність для бібліотек Добропільської міської ЦБС – це не тільки 

залучення додаткових коштів до бібліотеки, але і можливість позиціонувати себе серед 

громади міста як сучасний інформаційний заклад.  

Упродовж трьох років значну підтримку у розвитку бібліотечної справи та 

професійної майстерності бібліотекарів надає програма «Бібліоміст». Наприкінці 2012 

року будо подано 2 проектні заявки на п’ятий раунд конкурсу «Організація нових 

бібліотечних послуг на основі безкоштовного доступу до Інтернету» 

Перемога в конкурсі від програми «Бібліоміст» дала можливість у 2013 році 

приєднати бібліотеку-філію № 2 (м. Білозерське) до мережі Інтернет-центрів та 

розширити виробничі можливості бібліотеки-філії № 1. В рамках проекту до бібліотек 

ЦБС залучено 13 000 грн. спонсорських коштів на придбання комп’ютерної техніки, 

також очікується комп’ютерна техніка від програми «Бібліоміст», приблизна вартість якої 

становить 24 000 грн. 

Протягом 2012-2013 рр. ЦМБ приймала участь у проекті «Розвиток культури – 

джерело процвітання громади» за фінансової підтримки Європейського Союзу, наданої у 

межах програми Східного Партнерства «Культура». Бібліотекарі відвідували навчальні 

семінари-тренінги, що проходили у Донецькій та Херсонській області. Для учасників 

проекту було оголошено конкурс міні-проектів. Центральна міська бібліотека у співпраці 

з громадськими організаціями та активістами міста подала проект з пропозицією 

створення в бібліотеці АРТ-території. Натхнення для роботи у цьому напрямку отримали 

від ярмарки майстрів народної творчості, присвяченої 60-ти річчю м. Добропілля. 

Фінансування проекту відбувалось у співвідношенні 20% до 80%. Кошти прихильників та 

однодумців склали 2000 грн., кошти від грантодавців – 8000 грн. 

Ідея проекту «Твоя ARTериторія» - об'єднати творчих людей міста і обладнати 

місце для проведення зустрічей та виставок робіт майстрів народної творчості 

Добропільщини. Сьогодні в бібліотеці діє виставка робіт добропільської художниці Анни 

Бєрєзіної, експонуються картини Вікторії Мозохіної, роботи майстрині Надії Грищенко 

представлені у японській техніці «канзаші» (створення квітів та прикрас зі стрічок). 

Робота АРТ-території не обмежується виставочною діяльністю. Так, 19 жовтня в ЦБ 

проходила зустріч творчих людей та працівників закладів культури, в рамках якої 

присутні мали можливість познайомитись з прикладами роботи у напрямку розвитку 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/voennaja_quot_rio_rita_quot/1-1-0-438
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культури. На відео-зв’язок з добропільцями вийшли представники громадських 

організацій Болгарії, Луганської області та м. Донецьк, вони розповіли про свій досвід 

впровадження нових методів в розвиток культури. Наступним кроком стало проведення 

майстер-класів від Надії Грищенко для учениць молодших класів ЗОШ № 7 зі створення 

прикрас зі стрічок в техніці «канзаші». 

Робота АРТ-території – це не мистецтво заради мистецтва, це засіб розвитку 

громади через популяризацію культурних надбань добропільщини. Кінцевий результат 

проекту полягає у створенні вільного простору для громадських активістів та творчих 

людей, де вони могли б обмінюватись ідеями, об’єднуватись разом, впроваджувати у 

життя власні ідеї та проекти. 

Цінною допомогою для бібліотекарів стало запрошення до участі у програмі 

«Територія розвитку». П'ять днів з 14 по18 жовтня група лідерів з усієї України осягала 

ази соціальної анімації на школі Центру АХАЛАР «Я і громада», що проходила у місті 

Чернігові. 

На семінарі досліджували методи «пожвавлення» громади. Обговорювали шляхи 

перекладу громадських активістів та лідерів у аніматорів - у людей, здатних розвивати 

локальні співтовариства, людей, які створюють нові зв'язки між жителями, сусідами 

всередині територій, надихають і показують приклади, вводять нові стандарти 

спілкування та спільного вирішення проблем. 

Наступним кроком стане втілення намічених ідей у життя. А експерти організації 

АХАЛАР допомагатимуть реалізації задуманого, консультуючи колег, допомагаючи 

знайти партнерів і нове бачення своєї діяльності. 

Ми віримо у те, що нам вдасться залучити мешканців міста до створення простору 

громадської активності та формувати у них активну життєву позицію. 

Протягом року бібліотеки Добропільської ЦБС неодноразово подавали проектні 

заявки до різних конкурсів, але нажаль не отримали фінансування. 

На обласний конкурс проектів місцевого розвитку ЦМБ та дитяча бібліотека-філія 

№ 5 подали два проекти: «Город глазами детей», «Я хочу, я можу, я вмію». Ці проекти 

спрямовано на організацію змістовного дозвілля і розвитку творчого потенціалу дітей під 

час канікул, шляхом створення в Центральній бібліотеці арт-лабораторії «Фотоаматор» та 

творчої студії прикладного мистецтва в дитячій бібліотеці. 

Центральна міська бібліотека приймала участь у конкурсах проектів від програми 

«Бібліоміст»:  

- конкурс проектів співпраці бібліотек з місцевими громадами «Бібліотеки та 

охорона здоров’я» 13 раунд:  

«Цінуймо життя». Проект спрямовано на привернення уваги громади до 

швидких темпів поширення інфекції у суспільстві шляхом залучення студентів м. 

Білицьке та м. Білозерське гірничих ліцеїв до створення соціальних відео-фото-матеріалів 

та розповсюдження їх в мережі Інтернет та закладах міста; 

- конкурс проектів співпраці НУО з бібліотеками: 

Школа анімації «ANIMA». Це проект, що має на меті створення на базі бібліотеки 

студії анімаційного мистецтва, в якій підлітки зможуть опанувати технологію створення 

мультиплікаційних роликів. ЦМБ + ГО «Центр муніципального розвитку Добропілля»; 

- конкурс проектів розвитку електронного урядування:  

«3-Dемократія». Навчання представників органів місцевого самоврядування м. 

Добропілля та працівників бібліотек для подальшого розповсюдження ними інформації 

про е-послуги та надання кваліфікованої допомоги громадянам за конкретними запитами з 

е-послуг, налагодження ефективної взаємодії городян та місцевої влади. ЦМБ+ ГО «Центр 

муніципального розвитку Добропілля». 
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В 2013 р. бібліотеки Добропільської міської ЦБС приймали участь в міських, 

обласних та регіональних конкурсах:  

- обласний конкурс «Найкращий читач 2013 року» – свято читацьких захоплень 

«Книжковий дивограй» в рамках Року дитячої творчості: 

від бібліотеки-філії № 2 (м. Білозерське) Кагальняк Артем (як переможець 

конкурсу на місцевому рівні) взяв участь в он-лайн вікторині «Найкращий 

читач України – 2013», яку проводила Донецька обласна бібліотека для дітей ім. 

С.М. Кірова; 

від бібліотеки-філії № 4 (м. Білицьке) переможці конкурсу на міському рівні 

Мінаков Андрій та Штагер Вікторія прийняли участь на обласному етапі, в он-

лайн вікторині; 

- обласний конкурс дитячої творчості «Шануймо слово Кобзаря», 
присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка: 

від бібліотеки-філії № 1 роботи користувачів Сафонова Андрія і Горенкова 

Кліма були відзначені грамотами на міському рівні; 

від бібліотеки-філії № 2 (м. Білозерське) на завершальний етап конкурсу (до 

обласної бібліотеки для дітей ім. С. Кірова було відправлено - 1 вірш, 2 

саморобки та 13 малюнків читачів; 

від бібліотеки-філії № 3 приймали участь малюнки і дрібні вироби 

користувачів;  

від бібліотеки-філії № 4 користувачі були нагороджені Подяками від 

організаторів конкурсу. 

- регіональний конкурс читців «Пасхалія»: 

від бібліотеки-філії № 2 (м. Білозерське) у регіональному конкурсі «Пасхалія». 

приймали участь: Афонічев Марк, Вілкова Ірина, Саркісян Ангелина.  

- в міському конкурсі «На кращий краєзнавчий куточок» до 60-річчя міста 

Добропілля: приймали участь всі бібліотеки-філії ЦБС; 

- в міському фотоконкурсі «Портрет читача в інтер´єрі бібліотеки» 

прийняли участь: бібліотеки-філії № 2, 3, 4 та ЦМБ. Кращі роботи 

переможців конкурсу були зібрані і представлені для огляду на фотовиставці 

«Бібліотека очима читача» в Центральній міській бібліотеці м. Добропілля. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/portret_chitacha_v_inter_eri_biblioteki/1-1-0-446 

 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/portret_chitacha_v_inter_eri_biblioteki/1-1-0-446
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- у міському конкурсі дитячої творчості «Бібліотека очима дітей», 
присвячений Дню культпрацівника, прийняли участь бібліотеки-філії № 2, 3 

- у Всеукраїнському конкурсі бук-трейлерів «Оживають герої на екрані у 

рекламі», який проводився між працівниками бібліотек, серед переможців журі 

відзначило бук-трейлери бібліотекарів: Піщенко Н.В. (бібліотека-філія № 4) та 

Сіори М.М. (ЦМБ). Бібліотекар Піщенко Н.В. була нагороджена Дипломом І 

ступеня (гран – прі), робота Сіори М.М зайняла почесне ІІІ місце. 

- на обласний конкурс «Бібліотека – територія дитинства» була надана 

конкурсна робота «Навколишній світ у позитиві», в якій було висвітлено 

докладний огляд роботи з дітьми в ЦМБ; 

- на обласний конкурс «Краща бібліотека – 2013 року» була надана 

інформаційна довідка «У майбутнє з бібліотекою» від ЦМБ 

 

 

Виховання у молодих поколінь почуття любові до Батьківщини, відданості справі 

зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визначені проблемами 

загальнодержавного масштабу. Тому мета й завдання патріотичного виховання полягає в 

формуванні національної свідомості, усвідомленні належності до рідної землі, народу, у 

визнанні духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини. Робота бібліотек 

також спрямована на виховання у дітей та молоді почуття патріотизму, відданості в 

служінні Батьківщині, готовності до участі в процесах державотворення, здатності до 

суспільного життя і співпраці в громадянському суспільстві. 

У напрямку патріотичного виховання бібліотекарями Добропільської міської ЦБС 

у 2013 році були підготовані і проведені: 

До Дня Соборності України: 

- усний журнал «Соборна мати-Україна одна на всіх, як оберіг» – б-ф № 1; 

- тематична поличка «Шляхом української державності» - б-ф № 3; 

- урок українознавства «Співаємо славу тій події і тепер!» - б-ф № 4; 

- українознавча година «Україно, соборна держава» - б-ф № 5; 

- патріотична виставка «Суверенна моя Україно» - ЦМБ; 

- відео-конференція «Пізнаємо Україну через діалог» - ЦМБ. 

 

 22 січня в читальному залі ЦМБ відбулася відео-

конференція «Пізнаємо Україну через діалог», 

присвячена святкуванню Дня соборності України. Цей 

захід був цікавий новою формою роботи і спілкування 

(за допомогою Skype-зв’язку). В конференції брали 

участь представники заходу України – м. Львів, центру 

– м. Кіровоград, а представниками сходу були міста 

Добропілля і Краматорськ.  

На відео-конференції були присутні учні НВК 

№ 4, ЗОШ № 19 та гімназії зі своїми педагогами 

організаторами. Також на конференції була 

присутня методист відділу освіти Курдя Н. В. Учасники зустрічі представили відеоролики 

і презентації про свої міста. В конференції брав участь волонтер Корпусу Миру – Вільям 

Рей. Вільям представив глядачам свою презентацію - «Що я зробив в Україні». Після 

цікавого спілкування учасники прийшли до висновку, що Україна – єдина, Схід + Центр + 

Захід – Разом НАЗАВЖДИ!  
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http://dobro-biblio.ucoz.ru/news/piznaemo_ukrajinu_cherez_dialog/2013-01-22-158 

 

У читальному залі Добропільської ЦМБ була 

підготована книжкова виставка, присвячена Дню 

Соборності України, під назвою «Суверенна моя Україно». 

На виставці можна було побачити різні історичні книги та 

енциклопедії, в яких зібрана різноманітна інформація про 

минуле та сучасне життя нашої держави, а кольорові 

сторінки цих книг усипані ілюстраціями, які докладно 

розповідають про історію, звичаї та традиції українського 

народу, а також про розвиток економіки, науки, освіти, 

літератури. 

Не меншу цінність представляє видання «Україна на 

стародавніх картах», в якій відображено кожний етап 

людської цивілізації, він залишив прийдешнім поколінням 

велике різноманіття картографічних творів, що ставали 

пам'ятками історії науки і техніки, безцінним джерелом інформації, а деякі – ще й 

правдивими витворами мистецтва. Надзвичайно цікавим є видання «Гетьмани України» та 

багато інших. 

Розділ виставки «Малоросія на старовинних картах» був недарма поділений на дві 

підрубрики «Східна Народна Республіка України» та «Західна Народна Республіка 

України», показуючи читачам вплив сусідніх держав на історію України, розділеної 

навпіл, та потім об’єднаної Суверенної Держави (у розділі «Єднаємося браття!») 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/suverenna_moja_ukrajino/6-1-0-58 

 

До Дня пам’яті героїв Крут: 

- бесіда «Вам - вічна слава. Вам – вічна пам’ять» – б-ф № 1; 

 

До Дня партизанської слави: 

- слайд-екскурс «Величний подвиг в ім’я людства – поза часом» – б-ф № 1; 

- урок історії «Немеркнуче світло великого подвигу» - б-ф № 1; 

- тематичну викладку «Партизани і підпільники — наша слава, наша гордість» - 

б-ф № 1; 

- година інформації «І книга боролася» - б-ф № 3;  

 

До Дня Перемоги: 
- книжкова виставка «Ми будемо вічно пам’ятати і вам забути не дамо» – б-ф № 1; 

- тематична полиця «В кожнім серці слава всім героям» - б-ф № 1; 

- презентація-обговорення книг «Пам`яті павших будьмо достойні» - б-ф № 3; 

- година пам’яті «Тільки пам`ять не сивіє» - б-ф № 3; 

- огляд тематичної виставки «Ми йшли до тебе, Перемого!» - б-ф № 4; 

- урок пам’яті «Уклін і пам'ять поколінь» - б-ф № 4; 

- книжкову виставку «Шляхами мужності і слави» - б-ф № 4; 

- книжкова виставка-пам’ятник «День пам’яті та надії!» - ЦМБ. 

 

Напередодні Дня Перемоги в бібліотеці-філії 

№ 4 відбувся урок пам’яті «Уклін і пам'ять 

поколінь». Хвилиною мовчання присутні 

вшанували пам'ять полеглих, запалили свічу. На 

зустріч були запрошені: Волков В. І., учасник 

бойових дій, вчитель історії ЗОШ № 10 Харченко 

Л. А., учні 10 кл. ЗОШ № 10. Волков В. І. згадав ті 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/news/piznaemo_ukrajinu_cherez_dialog/2013-01-22-158
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/suverenna_moja_ukrajino/6-1-0-58
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жахливі часи, побажав присутнім миру і злагоди. Вчитель Харченко Л. А. розповіла про 

пошукову роботу, що ведеться декілька років, про перезахоронення останків воїнів, 

полеглих на землі Добропільщини. Уважно слухали присутні білицького поета Васильєва 

С. Ф., який своїми віршами вшанував пам’ять визволителя – воїна, захисника, подякував 

за перемогу, побажав здоров’я та довголіття. Учні декламували вірші та співали пісні 

воєнної тематики. До цієї події бібліотекарі оформили книжкову виставку «Шляхами 

мужності і слави». 

 

До Дня Корюківської трагедії: 

- тематична викладка літератури «Безневинно загиблі» – б-ф № 1; 

 

До Дня Прапора та Дня Незалежності України: 

- проведено історичний серпантин: «Незалежна Україна: шлях до мети» - б-ф № 

1; 

- книжкова виставка «Державні та народні символи» - б-ф № 3; 

- історико-краєзнавчий круїз «Чудова земля Україна» - б-ф № 4; 

- виставки-перегляду «Сторінками історії» - б-ф № 4; 

- українознавча година «Незалежна Україна: ідея, нація, держава» -б-ф № 5. 

 

До Дня визволення Донбасу: 

- година спілкування " Діти війни - Донеччини славні доньки і сини" – б-ф № 1; 

- виставка «Навіки в пам´яті нащадків» - б-ф № 2; 

 

До Дня визволення України від фашистських загарбників: 

- інформаційна година «За землю українську…» - б-ф № 4; 

 

До Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні: 

- інформаційна година «Воєнна «Ріо - Ріта» - ЦМБ. 

 

В читальному залі ЦМБ 22 – червня, до 72-ї 

річниці з дня початку Великої Вітчизняної війни для 

дітей з літнього табору ЗОШ № 7 пройшла 

інформаційна година під назвою «Воєнна «Ріо - 

Ріта», присвячена "Дітям - героям Великої 

Вітчизняної війни". Бібліотекар Гловяк Людмила 

Анатоліївна розповіла дітям про те, як почалася сама 

запекла війна в історії людства. Діти уважно дивилися 

тематичну презентацію "Діти - герої Великої 

Вітчизняної війни", з якої дізналися про те, як у 

страшні роки війни діти разом з дорослими взялися за 

зброю і пішли на фронт, щоб захистити Батьківщину від ненависного ворога. Після 

перегляду презентації, хлопчики і дівчатка читали вірші, які підготували до цього дня. 

Наприкінці заходу діти подивилися мультфільм «Спогад». Особливий інтерес викликала 

виставка літератури про юних героїв, про війну. Діти та їхні вчителі подякували 

колективу ЦМБ за дбайливе збереження пам'яті героїв Великої Вітчизняної війни. 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/voennaja_quot_rio_rita_quot/1-1-0-438 

 

До Дня пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій: 

- урок-реквієм "Пішли з життя ви голодом замучені" – б-ф № 1; 

- тематична поличка «Наша пам`ять – велика долина. Де невидимі храми стоять» 

- б-ф № 3; 

- бесіда «Свічка пам’яті» - б-ф № 3; 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/voennaja_quot_rio_rita_quot/1-1-0-438
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- огляд літератури українських письменників «Запалимо свічки» - б-ф № 3; 

- відкритий перегляд літератури «Минуле стукає в наші серця» - б-ф № 4; 

- виставка-спомин «Збудуймо пам’яті негаснучий собор» - ЦМБ. 

 

 

 

Історія нашого народу складається не тільки з радісних 

подій, але є ще сумні дати жалоби. Одним з таких є День 

пам’яті жертв голодомору. Це жахіття не оминуло мабуть 

жодну родину. Ми не повинні забувати цю сторінку нашої 

історії і маємо зробити все, щоб наші нащадки шанували 

пам'ять невинних жертв цієї трагедії. Тому саме з цієї причини 

була експонована виставка-спомин «Збудуймо пам’яті 

негаснучий собор». На виставці в ЦМБ були представлені 

понад сорок сучасних видань, які розкривають всі таємниці 

подій 1932 – 1933 рр. 

 
 
 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/postroim_pamjati_negasnushhij_sobor/6-1-0-68 
 

 

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав: 

- бесіда-портрет «Він не повернувсь…» - б-ф № 2; 

- тематична поличка «Афганістан. Війна світів» - б-ф № 3; 

- інформаційний перегляд літератури «Афганістан болить в моїй душі» - б-ф № 4; 

- вечір пам’яті: «Відлуння афганських гір» - б-ф № 4. 

 

До Дня Конституції: 

- книжкова виставка «Основний Закон держави» - б-ф № 3 

 

До Дня українського козацтва: 

- книжкова виставка «Дух козацтва - український дух» - б-ф № 1; 

- вікторина «Своя гра» - б-ф № 2; 

- слайдова презентація -- «Козацькими стежкам» - б-ф № 2; 

- книжкова виставка-роздум «Тернистий шлях твій, Україно» -б-ф № 4; 

- інформаційний коктейль «Тієї слави козацької повік не забути» - б-ф № 4; 

- нотатки на полях «Мужнім і сильним слава на віки» - б-ф № 5; 

- історичний круїз «Сила та міць Запоріжської січі» - б-ф № 5;  

- пізнавальна вікторина «Козацькі забави» - ЦМБ. 

 

 

До Дня українського козацтва в бібліотеці-філії 

№ 4 був проведений інформаційний коктейль 

«Тієї слави козацької повік не забути» з учнями 

інклюзивного класу ЗОШ № 10 ( кл. керівник Гапон 

В. Д.). На заході діти дізналися хто такі козаки, де і 

коли вони жили, як були зодягнені і яку їжу 

готували тощо. Вислухавши розповідь бібліотекаря 

про козаків, учні залюбки відповідали на питання 

вікторини «Козацька», а також взяли участь у 

козацьких розвагах. Із задоволенням діти відвідали 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/postroim_pamjati_negasnushhij_sobor/6-1-0-68
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черговий сеанс мультсерпантину, на якому подивилися мультфільм «Як козаки сіль 

купували». Учні брали участь у мовних змаганнях: «Хто швидше?», «Казковий кросворд», 

розповідали про символіку України, а також танцювали і співали пісень. Швидко і весело 

промайнув час. Але діти залишилися задоволені святом у бібліотеці дізналися багато 

цікавого та нового, мандруючи історичними стежками козаччини. 
http://biblio-bel.at.ua/news/mi_rodu_kozackogo_diti/2013-10-12-83 

  

 До Дня Європи: 

- виставка-подорож «Європа - наш спільний дім» - б-ф № 3; 

- виставка-подорож «Європа. Зупинка «Англія» - б-ф № 3 

 

 
 

Бібліотеки 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 обов’язковою складовою українського патріотизму є виховання 

любові до української мови, української культури, українських традицій, формування 

високої мовної культури, оволодіння українською мовою — це основоположні підвалини 

виховання українського патріотизму. 

У цьому напрямку бібліотекарями Добропільської міської ЦБС у 2013 році були 

підготовані і проведені: 

 

До Дня української писемності і мови: 

- книжкова виставка «Беру тебе, як скарб, в пісенній вроді з джерел, що не 

міліють у народі» - б-ф № 1; 

- бесіду "Я з дитинства звик до того, щоб чути українську і російську мови" – б-ф 

№ 1; 

- засідання клубу «Книголюб» «Абетка українських прислів’їв» - б-ф № 2; 

- книжна виставка «Ой, яка чудова українська мова..» - б-ф № 3; 

- відкритий перегляд «Золота полиця української книги» - б-ф № 4; 

- мовний ранок «Українську мову знай – гарно й чемно розмовляй» - б-ф № 4; 

- українознавча година «Любіть Україну і мову її солов’їну» - б-ф № 5; 

- книжкова виставка «Пишіть листівки – вітайте рідну мову» - ЦМБ 

 

Із задоволенням діти (учні 5 класу ЗОШ № 10, 

класний керівник Бикова В.Г.) брали участь у 

мовному ранку «Українську мову знай – гарно й 

чемно розмовляй», який для них підготували 

бібліотекарі бібліотеки-філії № 4. До уваги дітей 

бібліотекарі запропонували декілька мовних 

завдань. Це і бліц-інтерв’ю з мікрофоном, і «Мовна 

забавлянка», і жартівлива вікторина. Діти були у 

захваті від мовної вправи «Словникар». Учні 

показали себе справжніми знавцями української 

мови. У нагороду отримали солодкі призи та 

гарний настрій.  

 
http://biblio-bel.at.ua/news/cviti_i_sjaj_moja_derzhavna_movo/2013-11-07-84 

 

http://biblio-bel.at.ua/news/mi_rodu_kozackogo_diti/2013-10-12-83
http://biblio-bel.at.ua/news/cviti_i_sjaj_moja_derzhavna_movo/2013-11-07-84
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З метою розширення пізнавальних інтересів молоді 

з української мови, літератури, українознавства, 

виховання почуття патріотизму, національної гордості з 4 

по 10 листопада в бібліотеці-філії № 1 було організовано 

й проведено Тиждень української писемності. Протягом 

Тижня в бібліотеці відбулись різноманітні заходи: зустріч 

з представниками міської влади, оформлена книжкова 

виставка «Беру тебе, як скарб, в пісенній вроді з 

джерел, що не міліють у народі», біля якої завідуюча 

бібліотекою Гончарова Л.А. провела бесіду "Я з 

дитинства звик до того, щоб чути українську і російську 

мови". Відвідувачі та гості отримали задоволення не 

тільки від українського слова, але й дізналися дуже 

багато інтересних фактів про життя Преподобного 

Нестора-Літописця, пам'ять якого вшановують 9 

листопада. 
http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/vistavki/beru_tebe_jak_skarb_v_pisennij_vrodi_z_dzherel_shho_ne_milijut_u_narodi/3-1-0-18 

 

До Міжнародного дня рідної мови: 

- свято рідної мови «Велика, щедра і прекрасна…» - б-ф № 4; 

- вікторина «Найкращий знавець рідної мови» - б-ф № 4; 

- виставка «Мова мого народу – гордість та моя любов» - б-ф № 5 

 

 

До Міжнародного дня рідної мови свято 

рідної мови «Велика, щедра і прекрасна…» 
підготували й провели бібліотекар філії № 4 Гук 

Л.П. разом з учителем української мови та 

літератури Дмитрук І.М. На цей захід були 

запрошені учні 6 класу ЗОШ № 10 (кл. керівник 

Кривоконь В. Ф.). На святі діти дізналися про те, 

що в світі існує 5000 мов, які живуть сім’ями. 

Українська мова належить до індоєвропейської 

сім’ї. Про це учням розповіла бібліотекар Гук Л.П. А 

вчитель-філолог Дмитрук І.М. запропонувала дітям лінгвістичні конкурси та мовну 

вікторину «Найкращий знавець рідної мови». Учні вразили своїми знаннями з української 

мови, усної народної творчості та поетичного слова. Найактивніші учні отримали призи. 
http://biblio-bel.at.ua/news/ridna_mova_divo_kalinove/2013-02-20-63 

 

 
  

Важливе місце у справі патріотичного виховання належить вихованню любові і 

дбайливого ставлення до рідної землі, – своєї “малої батьківщини”, її історії, поваги до 

народних традицій і звичаїв, фольклору, любові до рідної природи. Саме краєзнавча 

робота має переважне значення в діяльності кожної бібліотеки, тому що за допомогою 

краєзнавчих матеріалів вона сприяє вихованню у молоді патріотизму, національної 

свідомості, високої моральності. 

У цьому напрямку бібліотекарями Добропільської міської ЦБС у 2013 році були 

підготовані і проведені: 

- виставка «Навіки в пам´яті нащадків» - б-ф № 2; 

- інформаційна персональна довідка «Зорепад талантів Білозерського» - б-ф № 2;  

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/load/vistavki/beru_tebe_jak_skarb_v_pisennij_vrodi_z_dzherel_shho_ne_milijut_u_narodi/3-1-0-18
http://biblio-bel.at.ua/news/ridna_mova_divo_kalinove/2013-02-20-63
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- книжкова виставка «Моя Земля – земля моїх батьків» - б-ф № 3; 

- бібліографічний огляд літератури «Хто не знає свого минулого, той не вартий 

свого майбутнього» - б-ф № 3; 

- віртуальна слайд-подорож «Туристичними шляхами» - б-ф № 3; 

- книжкова виставка творів поетів Донбасу «Перлини слова» - б-ф № 3; 

- книжково-ілюстративна виставка «Край золотих куполів і териконів» - б-ф № 3; 

- краєзнавчу гру-подорож «Від рідного міста – до Києва» - б-ф № 4; 

- гра-мандрівка «Стежками рідного краю» - б-ф № 4; 

- історико-краєзнавчий круїз «Вугільними шахтами Донецька» - б-ф № 4; 

- книжкові виставки «Краю мій рідний, земле шахтарська», «Заповідні міста 

Донбасу» - б-ф № 4; 

- літературний калейдоскоп «Тут все священне, все твоє, бо зветься просто 

рідним краєм» - б-ф № 4; 

 

 В серпні 2013 року нашому місту Добропіллю виповнилося 60 років. Молоде ще 

наше місто. Але всі ми підсвідомо розуміємо, яка давня земля, де ми живемо. Дивимось на 

навколишні поля, і перед очима постають безкраї степи, якими мандрували ще половці і 

скіфи. Залишки скіфського кургану знаходяться на полі в районі РМЗ, а у нашому 

міському парку довгі роки стояла скіфська баба – пам’ятник тисячолітньої історії нашої 

землі.  

 Багато чого пам’ятає наш край – і мирні часи, і страшні війни, а про освоєння 

вугільних надр і важку працю шахтарів нагадують високі терикони.  

 Ми знаємо, що наші предки-слов’яни були віруючими людьми, наші діди і прадіди у 

сталінську епоху пережили гоніння на церкву. І ось в наш час у Добропіллі 

відроджуються храми, постають у всій своїй красі, приваблюють нових прихожан. В їх 

будівництво і ми, жителі міста, вкладаємо свої пожертви, щоб зростала духовність народу. 

 Наші парки і сквери створені руками добропільців, які десятки років тому висадили 

тут берези і клени, дуби, тополі, акації,каштани. Радують око алеї з квітами. 

 І діти, і дорослі люблять відпочивати у міському парку, біля пам’ятників і в скверах. 

Милуємось молодими мамами з дітьми, яких все більше народжується у Добропіллі. 

 Гуляючи біля міського ставка, забуваєш про погану екологію: тут живуть риби, 

качки, видри, в парку можна побачити зайців, сов, дятлів, багато різних маленьких 

пташок. 

 Хоча становлення міста зайняло не так багато часу, але Добропілля багате своїми 

традиціями – День міста, День шахтаря, святкові феєрверки, ярмарки народних ремесел, 

ярмарки сільгосппродукції, творчі звіти дитячих колективів БК шахти «Добропільська», 

ЦДЮТ – без цього ми вже не уявляємо культурного життя регіону. 

 Наші люди духовно багаті, а добропільська земля щедра на таланти. У нас є видатні 

шахтарі і спортсмени, художники і поети, випускаються поетичні збірки, наші діти стають 

переможцями державних і міжнародних творчих конкурсів, вчаться в престижних вишах. 

 Багато хто з нас може щиро признатися – ми любимо своє місто, бо виросли тут, 

знайшли свою долю, своїх друзів, тут живуть наші рідні. І де б ми не були, нас вабить 

сюди – бо це наша земля, наш рідний край, який увійшов до серця. 

 

До 60-річчя рідного міста Добропілля: 

- подорож-бесіда «Пам`ять вулиць» - б-ф № 1; 

- творча зустріч «Дзвони душі людської» - б-ф № 1; 

- книжкова виставка «Краю мій – гордість моя» - б-ф № 1; 

- рекомендаційний список літератури «Знатні і знані мої земляки» - б-ф № 1; 

- виставка-експозиція «Краю мій, тобі моя любов» - б-ф № 2; 

- мультимедійний путівник «Пам’ятники та пам’ятні місця Добропільщини» - б-ф 

№ 2; 
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- літературна мандрівка "Моя Добропільщина" – б-ф № 4; 

- бібліографічний огляд «Відомі постаті рідного краю» - б-ф № 4; 

- бесіда-огляд виставки літератури «Місто, в якому я живу і мрію» - б-ф № 5; 

- творчий портрет-презентацію «Добропілля в сузір’ї Донбасу» - б-ф № 5; 

- книжково-журнальна виставка «Ми частина України» - ЦМБ; 

- виставка-привітання «Господарі підземних надр» - ЦМБ. 

 

 26 вересня в читальній залі бібліотеки-філії № 

1 пройшло розширене засідання краєзнавчого 

факультету Університету Третього віку. Напередодні 

Міжнародного дня людей похилого віку, який 

відзначається у всьому світі 1 жовтня, а також в 

рамках заходів, присвячених 60-річчю міста 

Добропілля, відбулася творча зустріч «Дзвони душі 

людської» з Очередьком Дмитром Павловичем. 

Музичні номери, які виконував викладач 

спеціалізованого мистецького навчального закладу 

Добропільської музичної школи №1 викликали 

неймовірне захоплення у всіх присутніх гостей. Бібліотекарі філії приклали всі зусилля 

для того, щоб зустріч для людей стала радісною та теплою. Протягом року в бібліотеці 

діяла книжкова виставка «Краю мій – гордість моя», біля якої проводились огляди 

літератури, бесіди та складено рекомендаційний список літератури «Знатні і знані мої 

земляки». 

 
http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/publ/novinki_fondu/bibliotechni_zustrichi/dzvoni_dushi_ljudskoji/10-1-0-11 

 

 

 

На бесіду-огляд виставки «Місто, в якому я 

живу і мрію» в дитячу бібліотеку-філію № 5 

завітали учні 6-Б класу гімназії разом з педагогом і 

батьками.  

 Бібліотекар О.К. Дяченко провела огляд 

виставки, присвяченій 60-річчю м. Добропілля. Багато 

цікавого пізнали присутні з розділу виставки 

«Добропілля – від хутора до міста». Територія нашого 

краю має дуже давнє походження, тут знайдені 

археологічні пам’ятки раннього палеоліту (300 тисяч 

років тому), неоліту (6 тисяч років тому). Вже тоді на 

цих землях добували мідь, сіль, кремній. Тут жили давні племена скіфів, сарматів, 

половців. Вони розвивали землеробство, вирощували ячмінь, просо, овес, будували свої 

міста. Слов’яни почали селитися поряд з половцями з 12 століття. 

 Діти дізналися, як розвивалась в нашій місцевості 

вугільна промисловість, будувались перші рудники і 

шахти, навколо них росли робітничі селища. Зокрема, 

вони були здивовані, дізнавшись, що шахта 

«Добропільська» в 30-х роках називалась шахта 

«Гігант», а на хуторі Парасковіївка, з якого 

починається Добропілля, колись було 4 двори і 44 

жителя. 

 Учні знали, що Добропілля отримало статус 

міста в 1953 році, але не змогли назвати його складові 

http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/publ/novinki_fondu/bibliotechni_zustrichi/dzvoni_dushi_ljudskoji/10-1-0-11
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– це міста Білицьке і Білозерське, селища Водяне і Новодонецьке з населенням 67 тисяч 

жителів. 

 Цікавий і другий розділ виставки «Добропільці – наша гордість і слава». В зв’язку зі 

святом Перемоги бібліотекар представила Книгу Пам’яті України, том 16, присвячений 

Донецькій області. Вона показала дітям сторінки цієї книги з тисячами прізвищ загиблих 

на війні, і це викликало вигук здивування у підлітків – як же багато! А до цього було ж 

іще 15 томів! 

  Докладнішою була розповідь про героїв, іменами яких названі вулиці міста (Катя 

Літвинова, Федір Ремінний), які повторили подвиг Олександра Матросова, закрили собою 

амбразуру ворожих дзотів (Станіслав Ходнєвич, Михайло Буряк) та інших – І. Гутніка, 

Героя Радянського Союзу, Г. Арутюнова, Героя Соціалістичної Праці, О. Первія, 

олімпійського чемпіона, В. Літвінова, Героя України та ін. 

 Зацікавив дітей і розділ виставки «Про вічну землю поетичною сторінкою», в якому 

експонується багато книг місцевих поетів. 

  Завідуюча бібліотекою О.І. Рябовол провела відео-презентацію «Добропілля в 

сузір’ї Донбасу». Цікаво, яскраво, з віршами добропільських поетів вона розповіла про 

місто, в якому ми живемо, його природу, виробництва. Бібліотекар К.І. Шелковська 

супроводжувала виступ відеорядом. 

 
http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/nashe_misto_juviljar/dobropillja_v_suzirji_donbasu/5-1-0-81 

В рамках Тижня дитячої та юнацької книги 20 березня в бібліотеці-філії № 5 

відбувся захід, який теж був присвячений ювілею нашого славного міста. На творчий 

портрет-презентацію «Добропілля в сузір’ї Донбасу» були запрошені учні 5-А класу 

ЗОШ № 19 (класний керівник - Ульєнко Наталя Михайлівна, бібліотекар – Сергеєва 

Людмила Федорівна). Під час проведення зустрічі діти дізналися про найцікавіші факти і 

значущі події з життя нашого міста; про людей, які прославили Добропілля; про 

громадські об’єднання і волонтерських рух у нашому місті; про цікаві події з культурного 

життя. Цікавою родзинкою заходу став фільм про Добропілля, в якому звучав гімн нашого 

міста. А потім визначили переможців відео-вікторини-подорожі 

по рідному краю.  

Не абияку увагу привернула до себе книжково-

журнальна виставка в ЦМБ, яка була присвячена 60-річчю 

нашого рідного міста Добропілля «Ми частина України». На 

виставці був представлений багатий матеріал, який містив 

інформацію про історію становлення нашого міста, про його 

поступове зростання та розвиток. Користувачам для перегляду 

були надані також альбоми зі світлинами зі старих газет та 

журналів, на яких можна було побачити обличчя наших героїв, 

як воєнної так і трудової слави. Загалом виставка викликала 

велику цікавість у наших користувачів, зокрема вчителів та 

учнів старших класів. 

 

 

 

 

 

 

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/nashe_misto_juviljar/dobropillja_v_suzirji_donbasu/5-1-0-81
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Невід’ємною та значимою частиною бібліотечної роботи є правова освіта 

населення, яка спрямована на прищеплення поваги до прав та свобод людини і 

громадянина; виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів 

(Герба, Прапора, Гімну); засвоєння основ державного, трудового, цивільного, сімейного і 

кримінального права; формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями 

свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю; виховання поваги до 

прав і свобод інших людей; формування активної протидії випадкам порушення законів. 

З метою підвищення рівня правової освіти населення бібліотекарями 

Добропільської міської ЦБС у 2013 році були підготовані і проведені: 

 

- правова година «Сучасне суспільство: права та обов`язки» - б-ф № 3; 

- слайд-презентація «Залишайся людиною» - б-ф № 3; 

- виставка – діалог «Мистецтво жити поруч» - б-ф № 3; 

- книжкова виставка «Основний Закон держави» - б-ф № 3; 

- книжкова виставка «Мої права – моє життя» - б-ф № 4; 

- книжкова виставка «Право – мистецтво справедливості» - б-ф № 4; 

- урок права «Сімейний кодекс» - б-ф № 5; 

- книжна виставка «Сам собі адвокат» - б-ф № 5; 

- огляд літератури «Є права – значить є надія» -б-ф № 5; 

- виставка інформаційно-правової літератури «Влада для громади» - ЦМБ. 

  

В рамках Всеукраїнського тижня права: 

- правовий лабіринт «Як я знаю свої права» - б-ф № 1; 

- конкурс дитячого малюнку «Мої права і обов′язки» - б-ф № 1; 

- книжкова виставка «Закон про мене мені про закон» - б-ф № 1; 

- година кросвордів «Символи України» - б-ф № 2; 

- відео-подорож «Закон на стражі дитинства» - б-ф № 2; 

- казкова правова лотерея – б-ф № 2; 

- огляд періодичних видань «По сторінкам «Правової газети» - б-ф № 2; 

- гра-конкурс «Пригоди в королівстві Законія» - б-ф № 2;  

- тематична книжкова виставка науково-публіцистичної літератури «Є право, 

значить, - є надія» - б-ф № 3; 

- години спілкування: «Конвенція про права дитини», «Мої права», «Свідомість і 

право», «Права, свободи та обов’язки неповнолітніх в Україні», «Правила в 

суспільстві» - б-ф № 3; 

- урок правознавства «Мир і щастя - не дива, тільки знай свої права» - б-ф № 4; 

- інформ-година «Королева конвенція» - б-ф № 4; 

- година спілкування «Право на захист» - б-ф № 5; 

- виставка правової літератури «На терезах Феміди» - б-ф № 5; 

- виставка інформаційно-правової літератури «Влада для громади» - ЦМБ. 

 

«Всеукраїнський тиждень права» проходив в Україні на виконання статті 1 Указу 

Президента України від 08 грудня 2008 року № 1149 «Про Всеукраїнський тиждень 

права» з 09 по 14 грудня 2013 року.  

Протягом Тижня права в бібліотеках Добропільської міської ЦБС були 

проведені заходи, присвячені правовій просвіті населення. 
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В читальному залі Центральної міської бібліотеки була 

підготована виставка інформаційно-правової літератури 

«Влада для громади». Всі відвідувачі мали змогу дізнатися 

про діяльність органів державної влади. На виставці була 

представлена література про основні аспекти законодавчого 

процесу, розробки місцевих програм розвитку, участь 

громади в законодавчому процесі, основи місцевого 

самоврядування. Користувачі мали можливість отримати 

найповнішу інформацію про події, що відбуваються в 

центральних органах влади та дізнатися, яким чином можна 

долучитись та впливати на законодавчій процес. На виставці 

також було надано перелік національних та регіональних 

сайтів органів влади України. Користувачам надавалася 

допомога в пошуку інформації та консультації співробітників 

бібліотеки з правових питань.    

Не залишився «Всеукраїнський тиждень 

права» і поза увагою бібліотекарів бібліотеки-філії 

№ 1. В рамках цього Тижня для малечі в бібліотеці 

було проведено конкурс дитячого малюнку «Права 

свої знай, обов’язки не забувай». Діти виявили 

інтерес до цієї теми, і кожен по своєму відобразив її у 

своїх малюнках. Проводячи конкурс, бібліотекарі, 

намагалися донести до маленького користувача, що 

права дитини - це певні можливості, що надаються 

дітям для того, щоб жити і дорослішати. Інакше 

кажучи - те, що вони можуть робити і в чому їм не можуть відмовити, щоб повноцінно 

жити. Але не потрібно забувати, що в кожного з них ще є й певні обов’язки. Тож не треба 

забувати їх і дотримуватися щодня.  

Для широкого кола користувачів в читальному залі бібліотеки-філії № 1 діяла 

книжкова виставка «Закон про мене, мені про закон», де були виставлені книги з різних 

галузей права і з якої було взято більше 10 примірників книг. 

  

Бібліотекарі філії № 2 (м. Білозерське) традиційно в грудні спільно з 

бібліотекарем ЗОШ № 18 Філіппенко О.Б. проводять Тиждень права. В 2013 р. з 10 по 14 

грудня пройшли такі заходи: година кросвордів «Символи України» (ЗОШ № 18 3кл.), 

відео подорож «Закон на стражі дитинства» (ЗОШ №18 4 кл.), казкова правова лотерея 

(ЗОШ №18 2кл.), огляд періодичних видань «По сторінкам «Правової газети» (ЗОШ №18 



36 
 

9 кл.), гра-конкурс «Пригоди в королівстві Законія» (сер. шк. вік, вихованці ЦДЮТ, ч/з 

бібліотеки). 

В бібліотеці-філії № 3 (смт Новодонецьке) для широкого кола користувачі 

презентована тематична книжкова виставка науково-публіцистичної літератури «Є 

право, значить, - є надія», а також були проведені індивідуальні бесіди з відвідувачами 

бібліотеки за темами: «Конвенція про права дитини», «Мої права», «Свідомість і 

право», «Права, свободи та обов’язки неповнолітніх в Україні», «Правила в 

суспільстві». Проведення цих заходів допоможе користувачам бібліотеки вирішувати 

різні проблемні ситуації в рамках закону. 

В рамках реалізації бібліотеками інформаційно-освітньої функції значне місце 

відводиться правовій освіті. Підвалини правових знань у підростаючого покоління та 

юнацтва закладаються завдяки ознайомленню з окремими статтями Конституції України 

та Конвенції про права дитини. Такі знання опановують школярі та юнацтво під час 

огляду книжкових виставок, тематичних переглядів літератури, уроків правознавства, 

інформаційних годин. У рамках Всеукраїнського тижня права в бібліотеці-філії № 4 була 

організована книжкова виставка «Право – мистецтво справедливості». 

Книжкова виставка «Право – мистецтво 

справедливості» висвітлює соціально-культурні та 

світоглядні передумови формування ідеї прав людини та 

громадянина, політичну історію України від її початку до 

сьогодення. На виставці представлені книги, якими 

користуються вчителі права, історії, студенти, школярі 

старших класів та всі ті, хто цікавиться питаннями 

правознавства та правами людини, хто прагне пізнати 

особливості політичного розвитку України, а також на ній 

представлені посібники, які допоможуть правильно 

заповнити юридичні документи, нададуть роз’яснення з 

питань трудового права України, зобов’язального права, 

пенсійного права та інших. Книги, експоновані на виставці, 

мали неабиякий попит у користувачів (видано 26 

примірників). Бібліотекар відділу обслуговування біля 

виставки провела інформ-годину «Королева Конвенція». Дана тема викликала жваве 

обговорення і навіть суперечки. Важливо зазначити, що темою правознавства наразі 

цікавиться дуже багато людей, серед яких значна частина – молодь міста. 

В дитячій бібліотеці-філії № 5 бібліотекарі 

підготували книжну виставку «На терезах 

Феміди» та огляд літератури «Є права – значить 

є надія», які націлили дітей на те, що вони є 

громадянами і повинні бути небайдужими до всіх 

подій в країні. 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. 
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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 бібліотеках 

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 цьому напрямку бібліотекарями Добропільської міської ЦБС у 2013 році були 

підготовані і проведені: 

 

- книжкова виставка «Мистецтво - дивний світ» - б-ф № 1; 

- музична відео-композиція «Життя моє – обірвана струна» (присвячена життю і 

творчості видатного українського композитора і співака Володимира Івасюка) – 

б-ф № 2; 

- книжкова виставка «Орфей української естради» (присвячена життю і творчості 

Володимира Івасюка) – б-ф № 2; 

- відео-попурі на пісню «Червона рута» (присвячено життю і творчості 

Володимира Івасюка) – б-ф № 2; 

- слайд-подорож «Необычные театры мира» - б-ф № 2;  

- година мистецтва «Пензлем створена краса» - б-ф № 3; 

- книжкова виставка «Література, як мистецтво» - б-ф № 3; 

- літературна зустріч «Щирим серцем поезія лунає» - б-ф № 4; 

- музично-поетична акварель «Магія музичної краси» - б-ф № 4;  

- книжна виставка-експозиція «Визначні пам’ятки світової культури» - б-ф № 4; 

- вечір всіх закоханих «Миром правит любовь» - ЦМБ; 

- виставка «Метаморфозы любви» - ЦМБ. 

 

В листопаді в бібліотеці-філії № 4 (м. Білицьке) відбулася літературна зустріч 

«Щирим серцем поезія лунає» з поетами міста Білицького. Усі запрошені співці 

дзвінкого слова та гості заходу зібралися в затишній, дружній атмосфері бібліотеки, що 

сприяло корисному та цікавому спілкуванню. 

З присутніми на зустрічі поділилися новими 

віршами Копцов Анатолій Дмитрович, Бахтін 

Євген Миколайович, Курилюк Світлана Єгорівна, 

Васильєв Сергій Федорович, Заварзін Григорій 

Іванович, Мельник Надія Петрівна, Новописний 

Микола Сергійович, Плетень Анатолій 

Григорович, Чала Алла Іванівна, Овчаренко 

Антоній Ігоревич. Усім гостям цікаво було почути 

про події, які траплялися з поетами за рік минулий, 

про конкурси і фестивалі, в яких вони брали 

участь. 

Теплу атмосферу підтримали презентації «Як 

все починалось» та «Сторінками поетичної природи», створені Піщенко Н.В. Музичне 

супроводження та використання комп’ютера було в умілих руках Краснопольського 

Артема Володимировича, який завжди радий допомогти бібліотеці – осередку так 

необхідного у наш час дружнього спілкування. 

Заварзін Г.І. виконував пісні на гармоні, які заволоділи увагою слухачів своєю 

гармонійністю та щирістю.  
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Гостям вдалося також порадувати поетів декламуванням віршів зі збірок «Чувства 

вслух», «На крыльях надежды» та «Обретение крыльев».  

Усім поетам бібліотекарі побажали творчої наснаги, вічної музи та легкого пера!  

До цієї зустрічі в бібліотеці була підготована музично-поетична акварель «Магія музичної 

краси», та оформлена книжкова виставка-експозиція «Визначні пам’ятки світової 

культури». 
http://biblio-bel.at.ua/news/shhirim_sercem_poezija_lunae/2013-11-29-85 

 

В приємній затишній атмосфері пройшов у 

Центральній міській бібліотеці вечір всіх 

закоханих «Миром правит любовь». Ініціатором 

цього заходу була Світлана Іонасівна Грибаускас 

(начальник відділу сім’ї та молоді Добропільської 

міської ради). Залюбки приєдналися до такої 

співпраці ЦМБ, музична школа № 1 та громадська 

організація «Творці історії». 

На захід була запрошена працююча молодь 

нашого міста. Метою зустрічі було залучення 

молоді до бібліотеки як культурного центру нашого 

міста, популяризація духовних та сімейних 

цінностей, організація дозвілля молоді. На вечері було багато цікавих та веселих 

конкурсів, у яких молодь активно брала участь. А музичні номери, які виконували вчителі 

та учні музичної школи викликали неймовірне захоплення. Також на вечорі були присутні 

учні гімназії, вони представили два святкові номери – гумористичну сценку та 

літературну композицію на вірші добропільських поетів. Усіх присутніх зі святом 

закоханих авторською піснею привітав Президент громадської організації «Творці історії» 

Владислав Бурховецький. В кінці вечора було влаштоване чаювання з цукерками та 

печивом. Всі гості свята щиро дякували організаторам за прекрасний вечір. 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/mirom_pravit_ljubov/1-1-0-387 

 

Напередодні свята всіх закоханих на абонементі Центральної міської бібліотеки 

була організована виставка «Метаморфози любові». 

Виставка поділена на розділи: «Любов за правилами», «Принцип парності», 

«Любов у кишеню не покладеш! А валентинку?», «Вечеря на 

двох». 

Завдяки розділу «Любов за правилами» вам навіть не 

потрібно ставати екстрасенсом, щоб побачити чоловіка і 

все про нього зрозуміти за 60 секунд, ви також можете 

дізнатися і скористатися добрими порадами, як додати 

романтики у стосунки.  

У розділі «Принцип парності» розкривається дуже 

цікаве питання: кому і навіщо потрібна пара? Чи справді 

людина без партнера неповноцінна? І не лукавлять ті, хто 

відмовляється вступати в тривалі стосунки, стверджуючи, 

що їм ніхто не потрібен? 

А у вас є половинка ? Якщо так, то прочитайте для 

неї «100 тисяч слів про любов», де 25 сучасних українських 

письменників намагаються розгадати вічну таємницю 

любові. Прочитайте своїй половинці афоризми і вірші про 

кохання найбільших мислителів і поетів. Відкрийте для себе цікаві історії Джованні 

Бокаччо в його відвертому «Декамероні». Пізнайте справжню любов «Джейн Ейр» 

Шарлоти Бронте. 

http://biblio-bel.at.ua/news/shhirim_sercem_poezija_lunae/2013-11-29-85
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/mirom_pravit_ljubov/1-1-0-387
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І нарешті, в розділі «Вечеря на двох», при свічках. Як це романтично! Які улюблені 

ласощі всіх закоханих? Звичайно, шоколад. У статті «У владі міфів» можна дізнатися про 

любовні зілля (афродизіаки), чи дійсно вони необхідна річ на обідньому столі або 

небезпечна і даремна ? 

Таємні послання, червоні троянди, валентинки, шоколад... Головне - не пропустіть 

можливості сказати найтепліші, бажані слова своїм близьким і рідним. 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/metamorfozy_ljubvi/6-1-0-60 

 

 23 травня учням 11 кл. ЗОШ № 18 бібліотекарі філії № 2 представили музичну 

відео-композицію «Життя моє – обірвана струна», присвячену життю і творчості 

видатного українського композитора і співака Володимира Івасюка. Захід підготували і 

провели спільно зі шкільним бібліотекарем ЗОШ № 18 Філіппенко О.Б. 

 В мультимедійному класі школи оформили книжкову виставку «Орфей 

української естради». Гостям зустрічі 

демонстрували кадри з документального фільму 

«Життя моє – обірвана струна», кадри з передачі 

Оксани Марченко «Імена». Присутні із 

задоволенням послухали пісні В.Івасюка: 

«Водограй», «Балада про мальви», «Я піду в далекі 

гори» у виконанні учениць школи. Представили 

учням відео-попурі на пісню «Червона рута» у 

виконанні співаків різних років, яке підготувала 

Корінецька Н.О. Усім присутнім дуже сподобався 

захід, а завуч школи сказала, що таких заходів треба 

проводити більше. 

 

 
 

В умовах несприятливої екологічної ситуації в країні і світі проблеми екологічної 

освіти населення протягом довгого часу незмінно перебувають в центрі уваги бібліотек 

Добропільської міської ЦБС. Діяльність бібліотек займає активну позицію щодо 

екологічного виховання підростаючого покоління та екологічної просвіти жителів міста. 

Заходи бібліотек спрямовані: на формування розуміння необхідності гармонії людини з 

природою; на засвоєння знань про природу рідного краю; на виховання почуття 

відповідальності за природу як національне багатство, основу життя на землі; на 

формування готовності до активної екологічної діяльності; на формування основ 

глобального екологічного мислення. 

У цьому році бібліотекарями Добропільської міської ЦБС були підготовані і 

проведені: 

 

До Всесвітнього дня охорони довкілля: 

- книжкова виставка «Відкрита долоня моєї землі» - б-ф № 1; 

- відео-огляд «Екологія в художній літературі» - б-ф № 2; 

- цикл «Відвертих бесід з природою» - б-ф № 5; 

- урок екології «Життя у злагоді з природою» - б-ф № 5; 

- книжкова виставка "Чарівні риси природи" – ЦМБ. 

 

До Всесвітнього дня охорони водних ресурсів: 

- книжкова експозиція «Водні ресурси планети» - б-ф № 1; 

- екологічна подорож «Куди ведеш мене, струмочку?» - б-ф № 5; 

 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/metamorfozy_ljubvi/6-1-0-60
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До Дня Чорнобильської трагедії: 

- тематична полиця «Поріс чорнобилем Чорнобиль, бідою нашою поріс» - б-ф № 

1; 

- книжкова виставка «Чорнобиль: два кольори» - б-ф № 3; 

- виставка газетно-журнальних статей «Знайте правду про…» - б-ф № 4; 

- година інформації «Полин – сльозою омивається душа» - б-ф № 4; 

 

До Всесвітнього дня Матері-Землі: 

- екологічна панорама «Пробач нам, Земле!» - б-ф № 2; 

- книжкова виставка «День Землі» - б-ф № 3; 

- книжкову виставку «Захистимо планету разом» - б-ф № 4; 

- екологічний репортаж «Збережемо природу разом» - б-ф № 4; 

- відео-презентація «Тварини, які залишили червону книгу» - ЦМБ  

 

До Міжнародного дня птахів: 

- вікторина «Птахи наші вірні друзі» - б-ф № 2; 

- виставка літератури «Птахи нашого краю» - б-ф № 2; 

 

До Всесвітнього дня навколишнього середовища: 

- інформаційний коктейль «А моя ялинка залишилася в лісі» - б-ф № 1; 

- бібліотечна екотолока «Працею здружені, чистотою нагороджені» - б-ф № 1; 

- гра-«поле чудес» «Квіти — усмішки природи» - б-ф № 2; 

- слайд-презентація «Сонця барви на землі» - б-ф № 2;  

- рекомендаційний еколого-краєзнавчий список літератури «Нас вперед ведуть 

дороги!» - б-ф № 2;  

- книжкова виставка-подорож «Хай квітує наша Земля» - б-ф № 3; 

- урок-здивування «Відгадай по опису» - б-ф № 5; 

 

 

 

В квітні відзначається Всесвітній день 

Матері-Землі. Сьогодні екологічні проблеми нашої 

планети, бережне ставлення до матінки-природи є 

однією із найактуальніших тем сучасного життя. 

Бібліотека-філія № 4 не залишилася осторонь цієї 

проблеми. З учнями спеціального класу і 3-х класів 

ЗОШ № 10 бібліотекарі провели екологічний 

репортаж: «Збережемо природу разом», метою 

якого було виховання у школярів любові до 

природи, розуміння необхідності її охорони; 

сприяти вмінню виражати особисте ставлення до природи. Діти зустрілися з лікаркою 

природи, провели чудову подорож лісом та стежками рідного краю. Вони із задоволенням 

читали вірші про природу, відгадували загадки. Запам’ятався дітям і чарівний мікрофон, в 

який вони висловлювали свої побажання всьому людству щодо збереження природи. 
http://biblio-bel.at.ua/news/zakhistimo_prirodu_zemli/2013-04-25-69 

 

http://biblio-bel.at.ua/news/zakhistimo_prirodu_zemli/2013-04-25-69
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В ЦМБ в рамках екологічного тижня проходила 

книжкова виставка "Чарівні риси природи", яка була 

присвячена Року екології, проголошеного Президентом 

України В. Ф. Януковичем. Виставка складалась із 

чотирьох розділів: «Охорона природи – справа кожного», 

«У світі тварин», «Є в травах и квітах цілюща сила», 

«Природні перлини нашого краю». У першому розділі 

були представлені основні закони, в яких відображені 

права і обов'язки громадян щодо охорони навколишнього 

середовища. У другому і третьому розділах виставки увазі 

користувачів були запропоновані книги про таємниці та 

чудеса тваринного і рослинного світу, про рідкісні види 

рослин і тварин, що потребують охорони, про лікарські 

трави. Четвертий розділ називався «Природні перлини 

нашого краю», який демонстрував науково-популярні 

книги та фотоматеріали присвячені природі, рослинам та 

рідкісним тваринам. 

 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/charivni_risi_prirodi/6-1-0-66 

 

 
 

Здоров'я - одна з головних цінностей людського життя. Важливе значення в питанні 

його підтримки має спосіб життя людини і її ставлення до власного здоров'я. Зараз 

здоров'я населення, насамперед молоді, залишає бажати кращого. Культура здорового 

способу життя поки що не отримала поширення серед населення. Велику роль у його 

пропаганді, в популяризації культури здорового способу життя грають бібліотеки. 

У цьому році бібліотекарями Добропільської міської ЦБС були підготовані і 

проведені: 

 

До Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз: 

- тематична полиця «Туберкульоз – наш спільний ворог, ми подолаємо його» – б-

ф № 1; 

- виставка-застереження «Життя на кінцівки гілки» - б-ф № 3; 

- інформаційний стенд «Твоє здоров’я у твоїх руках» - ЦМБ. 

 

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом: 

- відверта бесіда «Про ВІЛ /СНІД: ще раз і відверто» - б-ф № 3; 

- інформаційно-публіцистична програма «СНІД – загроза людству» - б-ф № 4; 

- вікторина «Запам’ятай та передай іншим» - б-ф № 4; 

- бібліографічний огляд літератури біля виставки-перегляду «Знай, щоб 

захиститись» - б-ф № 4; 

- виставка-добірка «Інформований, значить захищений» - ЦМБ. 

 

До Року фізичного здоров’я та екології (2013): 

- інформ-виставка «Звички шкідливі, а тенденції...» - б-ф № 1; 

- тест для молоді «Твоє здоров`я в твоїх руках» - б-ф № 1; 

- яблуневий банкет «Здорова молодь – успішна, процвітаюча країна» - б-ф № 1; 

- слайд-лекції «Уроки Мийдодира» - б-ф № 2; 

- літературний огляд книг та журналів «Азбука здоров`я» - б-ф № 3; 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/charivni_risi_prirodi/6-1-0-66
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- бесіда та слайд-виставка для підлітків та молоді «Ми не палимо!» - б-ф № 3; 

- книжкова виставка «Вірусні захворювання» - б-ф № 3; 

- інформаційний круїз «Молодь обирає спорт» - б-ф № 4; 

- інформаційна година «Спортивні пріоритети Донбасу» - б-ф № 4; 

- книжкова виставка-порадниця «Україна – спортивна країна» - б-ф № 4; 

- урок здоров’я «Якщо хочеш бути здоровим…» - б-ф № 4; 

- судове засідання «Скажи – НІ» - б-ф № 4; 

 

В рамках загальнодержавної соціальної програми «Здорова нація»: 

- виставка-попередження «Кожен обирає сам» - б-ф № 5; 

- дискусія «Не будь собі ворогом» - б-ф № 5 

 

Пропагуванню здорового способу життя, 

виховання національної самосвідомості та 

духовності – такою була головна ідея яблуневого 

банкету «Здорова молодь – успішна, процвітаюча 

країна», проведеного серед молоді, в бібліотеці-

філії № 1 14 серпня. Під час проведення заходу 

пройшло відтворення прадавніх звичаїв, конкурсів 

та розваг. Особливої неповторності святу надало 

частування присутніх на заході медовими напоями 

та трав’яними чаями. «Дітей потрібно змалку 

привчати до духовності, виховувати у них високі 

моральні цінності та любов до ближнього, - 

зауважила завідуюча бібліотекою Гончарова Л.А. 

Будемо сподіватися, що даний захід не пройде для них безслідно, а залишиться доброю 

згадкою з дитинства». До уваги молоді була представлена виставка  «Палітра планети 

Земля». 

 

 До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом в 

Білицькому професійному училищі спільно з 

міською бібліотекою-філією № 4 була проведена 

інформаційно-публіцистична програма «СНІД – 

загроза людству». На захід були запрошені 

директор училища Басова В.В., Баркар В.І., 

Мєдєляєва В.К., Бесонова Е.В., Ремінна С.Г. та 

групи студентів (1, 3, 9, 31). Ведучі заходу 

Булатова Олена Григорівна та Піщенко Наталія 

Володимирівна розповіли студентам про історію 

виникнення та розповсюдження СНІДу, провели 

вікторину «Запам’ятай та передай іншим». Присутні подивились відео-кліпи «Береги 

любовь» й «Живи» (у виконанні І. Дубцової і В. Романченко) та презентації «Пам’ятники 

жертвам СНІДу» й «Згаслі зірки», підготовлені бібліотекарем Піщенко Н.В. 

 На прикладі знаменитих людей, загинувших від СНІДу, молоді було доведено, що 

ані гроші, ані знаменитість не врятують, якщо необережно поводитись із своїм життям. 

Булатова О.Г. провела бібліографічний огляд літератури з виставки-перегляду «Знай, щоб 

захиститись». Детальніше про засоби захисту від СНІДу розповіла медсестра Мельник 

Надія Петрівна,вона також прочитала власний вірш «Захистись!». Цікавим гостем заходу 

стала реперша-любителька, яка виконала пісню «СПИД – это смерть». Молодь позитивно 

сприйняла корисну інформацію, метод відкритого мікрофону дав зрозуміти, що подібні 

заходи дуже необхідні. 
http://biblio-bel.at.ua/news/snid_zagroza_ljudstvu/2013-12-05-86 

http://biblio-bel.at.ua/news/snid_zagroza_ljudstvu/2013-12-05-86
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 Завдання духовно-морального виховання підростаючого покоління має сьогодні 

надзвичайну значимість. Його, без перебільшення, необхідно осмислити як одне із 

пріоритетних завдань у справі забезпечення національної безпеки країни. Тільки 

спільними зусиллями суспільства, держави, зацікавлених організацій і установ, церкви 

можна впоратися з негативними тенденціями нинішнього розвитку нашої країни. 

Духовність - основа всього найкращого, що є в людині, тому можна сказати, що 

виховання духовності - це суть виховання. Бібліотеки постійно турбуються про духовний 

світ юного користувача, тому що саме молодь є майбутнім нашої нації, рушійною силою, 

яка спроможна вирішити проблеми держави. Від її ставлення до надбань культури 

залежить духовне оновлення нашого суспільства. 

У 2013 році бібліотекарями Добропільської міської ЦБС в цьому напрямку були 

підготовані і проведені: 

 

До Дня Хрещення Київської Русі: 

- година цікавого повідомлення «День хрещення Русі православної» - б-ф № 1; 

- перегляд періодичних видань «1025-летие Крещения Руси» - б-ф № 2; 

- усний журнал «Перші християни Київської Русі» - б-ф № 2; 

- книжно-ілюстративна композиція «День православ’я, день Божої благодаті» - б-

ф № 3; 

- книжкова виставка «Прихід Русі до християнської віри!» - ЦМБ; 

- інформ-година «Це цікаво знати!» - ЦМБ. 

 

 

До святкування 1025-річчя Хрещення Русі, в 

Центральній міській бібліотеці для широкого кола 

користувачів була презентована книжкова виставка 

«Прихід Русі до християнської віри!» Виставка висвітлює 

історичну знакову подію для всього українського народу, 

містить багато православних книжок з матеріалами 

першоджерел. Історичні відомості бібліотекарі також 

знайшли в книжках по історії України та в багатьох 

православних журналах. Не оминули цю тему й в художній 

літературі. Багато українських та зарубіжних письменників 

описали цю тему у своїх творах. Ці твори досі 

експонуються на виставці, і сьогодні мають неабиякий 

попит у користувачів. 

 

 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/vidrodzhennja_dukhovnosti_v_den_khreshhennja_rusi/1-1-0-447 

 

До інших православних свят: 

- пасхальний калейдоскоп «Пасхальне яєчко лежить недалечко» - б-ф № 2; 

- перегляд літератури «Великодній сувенір» - б-ф № 2; 

- свято хліба «Хліб – усьому голова» - б-ф № 2;  

- книжкова виставка однієї книги (Троєпольського «Білий Бім Чорне Вухо») 

«Бійся байдужості» - б-ф № 3; 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/vidrodzhennja_dukhovnosti_v_den_khreshhennja_rusi/1-1-0-447
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- свято «Славимо Великдень» - б-ф № 4; 

- урок народознавства «Зацвіла у лузі червона калина» - б-ф № 4; 

- година спілкування «Віночок народних символів» - б-ф № 4; 

- свято Миколая «Він вночі мандрує, сном і казкою чарує» - б-ф № 4; 

- свято калинове: «Ой у лузі червона калина» - б-ф № 4; 

- калейдоскоп народних традицій «Святкова круговерть» - б-ф № 5;  

- урок духовності до Світлого Христового воскресіння «День святих чудес» - б-ф 

№ 5;  

- фото-презентація «Чарівна ніч» - б-ф № 5; 

- слайд-меню «Запрошуємо за святковий стіл» - б-ф № 5; 

- свято до Дня Святого Миколая «Чекає подарунків дітвора» - б-ф № 5; 

- ілюстративна виставка-святкування «Прийшли до тебе три празники в гості» 

(до Різдвяних свят) - ЦМБ; 

- пізнавальна виставка «Гуляй, широка Масляна!» - ЦМБ; 

- книжково-журнальна виставка «Великодні дзвони дзвонять» - ЦМБ; 

- виставка «Зелена Трійця вінчає літо» (до свята Трійці) – ЦМБ; 

- книжкова виставка «Прийшов Спас у гості до нас!» - ЦМБ; 

- виставка «Діво пресвята – матір матерів, пригорни до серця всіх своїх синів» 

(До свята Покрови Пресвятої Богородиці) – ЦМБ; 

- пізнавальна вікторина «Козацькі забави» (До свята Покрови Пресвятої 

Богородиці) – ЦМБ; 

- свято Миколая «По країні, з краю в край, ходить Святий Миколай!» - ЦМБ. 

 

Одним з заходів в напрямку духовного 

виховання дітей в ЦМБ була пізнавальна 

вікторина «Козацькі забави», присвячена святу 

Покрови Пресвятої Богородиці та Дню 

Українського Козацтва. Вікторина проходила в 

читальному залі ЦМБ для учнів 3-4-х класів ЗОШ 

№ 7. Бібліотекар Воронцова В.В. розповіла дітям 

про історію українського козацтва, потім 

запропонувала переглянути відео-ролик про кінний 

театр «Козаки поділля», в якому учнів зацікавило 

вміння козаків виконувати акробатичні трюки на 

конях. Після перегляду мультфільму «Як козаки куліш варили», діти жваво змагалися за 

звання кращої козацької команди, відповідаючи на питання вікторини, яку підготували 

бібліотекарі. Свято проходило в теплій, дружній атмосфері. Метою свята було – привити 

школярам інтерес до історії традицій українського козацтва. 

 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/quot_kozacki_zabavi_quot/1-1-0-469 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/quot_kozacki_zabavi_quot/1-1-0-469
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23 листопада для вихованців гуртка 

«Сувенір» Білозерського ЦДЮТ та їхніх батьків 

бібліотекарі філії № 2 провели свято хліба «Хліб 

– усьому голова».  

На початку зустрічі гості познайомилися з 

виставкою хлібо-булочних виробів, з виставкою 

дитячих малюнків про хліб та з переглядом 

літератури «Його величність Хліб». 

Ведучі познайомили присутніх з народними 

традиціями та звичаями України пов’язаними з 

хлібом, розповіли про тяжку працю хліборобів, 

згадали голодні роки 1932-1933 рр. та роки війни. 

Діти разом з батьками відгадували кросворд, головним словом якого було слово 

«хлібороб». При проведенні заходу використовували проектор та мультимедійний екран. 

А присутнім продемонстрували презентації: «Хліб – усьому голова», «Солёное тесто», 

«Музеи хлеба». 

http://bilozer-biblio.ucoz.ua/publ/bibliotechni_viziti/vrozhajnij_listopad/3-1-0-2 

Про те, що Великдень - це найбільше 

православне релігійне свято, дізналися діти на 

святі «Славимо Великдень», яке для них провели 

працівники бібліотеки-філії № 4. Учні 

спеціального (кл. керівник Гапон В.Д.) і 3 класів 

ЗОШ № 10 підготували пасхальні вірші, заспівали 

веселі пісні, а також продемонстрували власноруч 

виготовлені писанки. Діти подивилися слайд-шоу 

«Пасхальні крашанки і писанки, звідки дізналися 

що на Україні існує два види фарбованих яєць. 

Бібліотекарі провели цей захід з метою, щоб 

розширити та поглибити знання дітей про 

Великодні свята, показати красу і значущість одного з найвеличніших християнських 

свят, ознайомити з історією виникнення писанки, із символікою знаків на писанках. 

http://biblio-bel.at.ua/news/velikodnij_peredzvin/2013-04-30-70 

У бібліотеці-філії № 4 відбулося свято 

калинове: «Ой у лузі червона калина», на яке 

були запрошені учні 2 класу (кл. керівник Кічма 

Н.А.). Напередодні свята діти добре 

підготувались: намалювали калину, вивчили 

вірші і пісні про неї. Працівники бібліотеки Гук 

Л.П. і Піщенко Н.В. запропонували дітям цікаві 

відомості з історії походження цієї рослини. З 

особливою увагою школярі слухали легенду про 

калину, яка була вірною супутницею людини від 

народження до останніх днів, вона відігравала 

роль святкового дерева. На зустрічі учні 

дізналися про те, що саме калина є чи не 

найважливішим для українців рослинним символом, про її цілющі властивості, а також 

яке значення має калина в житті українців. 

http://biblio-bel.at.ua/news/bez_verbi_i_kalini_nema_ukrajini/2013-01-29-61 

http://bilozer-biblio.ucoz.ua/publ/bibliotechni_viziti/vrozhajnij_listopad/3-1-0-2
http://biblio-bel.at.ua/news/velikodnij_peredzvin/2013-04-30-70
http://biblio-bel.at.ua/news/bez_verbi_i_kalini_nema_ukrajini/2013-01-29-61
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19 грудня, в день Святого Миколая, у святково 

прикрашеному читальному залі ЦМБ бібліотекарі 

зустрічали своїх маленьких друзів - учнів 4-А та 4-

Б класів ЗОШ № 7 та їх класних керівників - Лейбу 

Віру Павлівну і Арісмятову Ларису Миколаївну. 

Дітей чекала святкова програма «По країні, з краю 

в край, ходить Святий Миколай!», конкурси, 

маса поздоровлень, ну, і, звичайно ж, солодкі 

подаруночки. Урочисту частину свята разом з 

бібліотекарем Воронцовою В. В. відкривали учні 4-

А класу. У віршованій формі хлопці розповіли 

глядачам легенду про Святого Миколая, про історію 

походження свята, про традиції цього всіма улюбленого дня. Як і на будь-якому дитячому 

святі, не обійшлося без конкурсів. На завершення свята діти сказали один одному дуже 

багато теплих слів, красивих побажань і отримали цукерки «від Святого Миколая». 

 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/po_krajini_z_kraju_v_kraj_khodit_svjatij_mikolaj/2013-12-19-56 

  

 

 Привернення уваги до проблем сім’ї, пошуки шляхів співробітництва з кожною 

сім’єю, удосконалення виховних можливостей батьків і сьогодні залишається одним із 

надзвичайно важливих завдань сучасних бібліотек. Як своєрідні соціальні інститути вони 

мають підвищити роль бібліотекаря і книги в сімейному вихованні, в інтелектуальному 

розвитку і духовному збагаченні. Бібліотекарі спрямовують зусилля на підвищення 

загальної і педагогічної культури батьків, їх літературної і бібліотечної грамотності. 

 У бібліотеках проходить багато цікавих заходів, свят, присвячених книзі, читанню. 

У 2013 році бібліотекарями Добропільської міської ЦБС були підготовані і 

проведені: 

- виставка-хобі «Добрих рук творіння» - б-ф № 3; 

- розмова «Сім’я. Книга. Бібліотека» - б-ф № 5; 

- виставка-колекція нових книг «Школа юного читача» - б-ф № 5; 

- театралізована-ігрова програма «Сонцю і квітам всміхаються діти» - ЦМБ 

  

 До міжнародного дня сім’ї: 

- тематична викладка літератури «Родина – це вся Україна з глибоким корінням, з 

високим гіллям» - б-ф № 1; 

- виставка малюнків «Моє родинне дерево» - б-ф № 3; 

- родинне свято «Тепло родинного вогнища» - б-ф № 4; 

- виставка-перегляд «З родини йде життя людини» - ЦМБ 

 До Всесвітнього Дня Матері: 

- виставка репродукцій картин українських художників «Постать матері 

незабутня» - б-ф № 3; 

- свято "Мамо рідненька, голубка свята" – б-ф № 4; 

- свято «Найсвятіша в мене ти» - б-ф № 5. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/po_krajini_z_kraju_v_kraj_khodit_svjatij_mikolaj/2013-12-19-56
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 Напередодні Всесвітнього Дня Матері в 

бібліотеці-філії № 4 було проведено свято 

"Мамо рідненька, голубка свята". На цей захід 

були запрошені: ансамбль бандуристів 

«Криниченька» музичноі школи № 2 (керівник 

Леонова О. В.), музичний працівник Нестеренко 

А. М., керівник Станції Юних техніків Кузьміна 

В. В., депутат міської ради Чала А. І ., поет – 

композитор Заварзін Г. І., учні ЗОШ № 10, інші 

гості. Ведуча Алтанець В. І . звернулася до 

присутніх з щирим вітанням зі святом, а хлопчик 

Сашко, на фоні гри бандури, прочитав молитву за 

рідну матусю. Про матір можна розповідати нескінченно. А скільки складено пісень про 

святу материнську любов. У виконанні бандуристів та солістів ансамблю пролунали пісні 

«Чорнобривці» та «Чебриці». Дует Чала А.І. та Заварзін Г.І. виконали такі пісні: 

«Приїздіть до рідної мами» та «Живе матуся на селі». Рушник… Він символізує чистоту 

почуттів, глибину любові до своїх дітей. Щиро постелений близьким людям, оздоблений 

квітами, птахами, калиною та колосками - все це вишито руками матері. Тому на свято ми 

запросили Кузьміну В., яка розповіла про рушники - святиню та берегиню роду. 

Бібліотекар Алтанець В. І. побажала присутнім на святі добра, злагоди та миру. І 

закінчила свято такими словами «Щасливі ми, що народилися і живемо в такій чудовій 

країні – багатій, мальовничій землі – нашій славній Україні». 

http://biblio-bel.at.ua/news/mamo_ridnenka_golubka_svjata/2013-05-08-71 

З 2013 року в бібліотеці-філії № 5 при 

підтримці працівників школи-інтернату 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 місяці 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 думку про 

те, що вечірня казка разом з малюками дуже зблизить батьків та дітей, і що протягом 

всього життя дитина буде пам’ятати оті сімейні затишні вечори разом з мамою і татом та 

цікавою книгою.  

 

 

Сьогодні значна частина населення відчуває свою незахищеність в соціальному 

сенсі. Де знаходять душевну рівновагу і заспокоєння літні люди - пенсіонери, ветерани 

війни та праці? Найчастіше в бібліотеці. Бібліотека сьогодні - той заклад, який залишає за 

собою виконання соціальних послуг і додає максимум зусиль для створення умов по 

організації обслуговування людей з обмеженими можливостями та людей похилого віку. 

http://biblio-bel.at.ua/news/mamo_ridnenka_golubka_svjata/2013-05-08-71


48 
 

Коротко про діяльність бібліотек Добропільської міської ЦБС в цьому напрямку. 

Протягом року бібліотека-філія № 1 

продовжувала подальший розвиток координаційних 

зв’язків з громадськими організаціями міста, з 

територіальним Центром соціального захисту людей 

похилого віку, міською радою ветеранів. Цікавими і 

змістовними були заняття в Університеті Третього 

віку, які вирішують головну проблему літніх людей 

- отримання спілкування та відчуття себе 

потрібними для суспільства. В бібліотеці проходять 

заняття з викладання комп'ютерних технологій та 

популяризації краєзнавчої літератури.  

 У людей похилого віку є величезне бажання 

навчатися, орієнтуватися у сучасному світі. 

«Університет третього віку» допомагає громадянам 

адаптуватися до тих умов, в яких вони опинилися 

при виході на пенсію. Бібліотека-філія № 1 

пройшла відкритий конкурсний відбір і стала 

однією із переможців п’ятого раунду конкурсу 

«Організація нових бібліотечних послуг з 

використанням вільного доступу до Інтернету», 

склавши програму навчання в Університеті 

«Перший раз WWW клас» і отримала додаткове 

комп′ютерне обладнання від програми «Бібліоміст». Широкого розголосу набуло 

проведення 16 квітня зустрічі з журналістами газети Верховної Ради України «Голос 

України», на якій було презентовано успіхи користувачів бібліотеки, слухачів 

Університету третього віку. 

Протягом року бібліотека активізувала 

інформаційну роботу назустріч ювілею нашого 

міста. Так, 26 вересня в читальному залі 

бібліотеки-філії № 1 пройшло розширене засідання 

краєзнавчого факультету Університету Третього 

віку. Напередодні Міжнародного дня людей 

похилого віку, а також в рамках заходів 

присвячених 60-річчю міста Добропілля, відбулася 

творча зустріч «Дзвони душі людської» з 

викладачем та співаком музичної школи № 1 м. 

Добропілля - Очередько Дмитром Павловичем.  

3 грудня - Міжнародний день інвалідів. 

Мета, заради якої цей день був проголошений, - це дотримання прав людини і участь 

інвалідів в житті суспільства. «Добро і милосердя в нас і поруч з нами» - під такою назвою 

3 грудня з нагоди Міжнародного дня інвалідів в 

приміщені територіального Центру соціального 

обслуговування (м. Добропілля) спільно з 

працівниками бібліотеки-філії № 1 було проведено 

благодійний захід. 

У місті Білицьке діє громадська організація 

«Джерело», яка об’єднує інвалідів-мешканців 

міста. Бібліотекарі бібліотеки-філії № 4 виконують 

запити таких користувачів по телефону, 
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обслуговують читачів на дому, проводять літературні зустрічі, вечори. Це стало 

традиційною роботою бібліотекарів, але час не стоїть на місці, й розвиток інформаційних 

технологій потребує освоєння та здобуття нових знань, в особистості для людей з 

обмеженими можливостями. Для того, щоб розширити спектр послуг для користувачів, 

надавати інформацію про вакансії, навчальні заклади, зміни в законодавстві саме 

безкоштовні ресурси Інтернет і самостійна робота з комп’ютером стали справжньою 

допомогою в житті таких людей.  

Обслуговування соціально незахищених груп 

населення, інвалідів та людей похилого віку 

сьогодні є пріоритетним напрямком діяльності 

бібліотеки. 

Милосердя й увагу до похилих людей 

необхідно виявляти не тільки під час проведення 

певних заходів, а й щодня. І хоча діють в нас 

спеціальні служби й заклади, в обов’язки яких 

входить турбота про літніх людей, тепле слово і 

піклування оточуючих ніколи не будуть зайві. 

Бібліотека-філія № 4 за допомогою своїх 

бібліотечних форм і методів роботи привертає 

загальну увагу до потреб та проблем людей похилого віку. 

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 бібліотекарі використовують нестаціонарні форми, зокрема книгоношення. 

Книгоношення діє на основі побажання людей-

інвалідів та договору про творчу співпрацю між 

бібліотекою та громадською організацією 

«Джерело». Обслуговування користувачів 

здійснюється в громадській організації «Джерело», 

в будинку інвалідів та на дому. Людей з 

обмеженими фізичними можливостями обслуговує 

бібліотекар відділу обслуговування 2 рази на місяць. 

З кожним роком збільшується кількість 

користувачів, які потребують уваги і підтримки 

бібліотекарів. Якщо в 2009 році було обслуговано 48 

користувачів, то в 2013 році – 140 осіб. Користувачів 

цікавить різноманітна література: пригоди, подорожі, жіночі романи, історія, радіотехніка, 

декоративне в’язання, рукоділля та періодичні видання. Для людей з обмеженими 

фізичними можливостями бібліотекарі підготували інформаційну годину «Сильні 

прославляють Україну», день відчинених дверей «Інтернет в бібліотеці», виставку 

періодичних видань «Цікаві сайти», вечір доброти «Велич 

душі людської». Бібліотекарі підготували виставку 

творчих робіт «Світ твоїх захоплень». Автори цієї 

виставки – люди з обмеженими фізичними 

можливостями. 

До Дня людей похилого віку бібліотекарі 

завітали на літературно-музичну кав’ярню до 

Білицького будинку-інтернату для громадян похилого 

віку та інвалідів. Бібліотекарі провели захід «Подорож 

до країни Фармії», який пройшов у теплій, дружній 

обстановці. Кожен день на своєму шляху ми зустрічаємо 
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безліч лікарських рослин,які допомагають під час застуд (чаї з калини, липи, шипшини) та 

інших хвороб, які і попереджають їх, і лікують. Про лікарські властивості рослин відомо 

ще з кам’яного віку, наприклад, про протизапальну дію ягід черемшини. Складено велику 

кількість легенд, написано багато пісень, присвячених корисним рослинам: «Ландыши», 

«Белая черёмуха», «Одуванчики». Саме ці пісні звучали на заході. 

Натомість психолог будинку-інтернату Бойко А. А. подарувала присутнім масове 

оздоровче заняття з цікавими формами роботи: арома-, арт- та музикотерапією. Анжеліна 

Олександрівна поділилась своїм досвідом роботи і продемонструвала позитивний вплив 

масажу на загальний стан людини Після такого масажу, приємного аромату та музики 

відчуваєш себе оновленим і здатним на великі дії! Одна з 

підопічних, Благодаренко Олександра Кузьмінічна, якій 

виповнилося 88 років, підняла настрій артистично 

продекламованими гуморесками різних авторів. 

Психологом були продемонстровані нові роботи Юрія 

Кузьмича, які він присвятив захоплюючому світу 

квітів. Бібліотеці будинку-інтернату були подаровані 

книжки, які дбайливо збиралися читачами та 

працівниками міської бібліотеки. Закінчилася зустріч 

гарячим чаєм і розмовами про цілющу силу рослин. 

Спільний захід залишив всім приємні спогади та 

корисну інформацію. 

http://biblio-bel.at.ua/news/podorozh_do_krajini_farmiji/2013-09-05-78 

Робота Центральної міської бібліотеки у 

напрямку соціальної підтримки населення 

проводиться у співпраці з Управлінням соціального 

захисту населення та Територіальним центром 

соціальної допомоги. 

Травневі свята цього року співпали з 80-

річчям з дня створення УТОС – всеукраїнської 

добровільної громадської організації інвалідів по 

зору, яка діє на території України відповідно до 

Конституції України, чинного законодавства та 

свого Статуту. В зв’язку з цим 8 травня 2013 в 

Добропільській центральній міській бібліотеці відбулася перша в цьому році зустріч 

людей з вадами зору. Люди з обмеженими фізичними можливостями разом зі своїми 

близькими і рідними, які їх супроводжували, розташувалися в затишному читальному залі 

бібліотеки.  

Привітати інвалідів прийшли заступник Добропільського голови Чех Віктор 

Іванович, начальник відділу культури і туризму 

Білоус Людмила Миколаївна, начальник 

управління праці та соціального захисту 

населення Ширина Ірина Володимирівна. Ведуча 

зустрічі, бібліотекар відділу обслуговування, 

розділила з присутніми гостями приємні моменти 

свят, на який виявився щедрий місяць травень. 

Згадали все – Перше травня, Великдень, День 

перемоги та історію створення УТОС. За 

підтримки Добропільської міської ради було 

організовано солодкий стіл. Всі запрошені 

залишилися дуже задоволені зустріччю. Щиро 

http://biblio-bel.at.ua/news/podorozh_do_krajini_farmiji/2013-09-05-78
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дякували працівникам бібліотеки за теплий прийом і приємне проведення часу.  
http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/ty_v_ehtom_mire_ne_odin/2013-05-19-51 

На протязі року ЦМБ продовжувала активну діяльність у напрямку 

обслуговування людей з вадами зору відповідно до бібліотечної програми «На хвилі 

життя». Для цієї категорії читачів в читальному залі щорічно до Дня Білої тростини 

проходять години спілкування. Цей рік не став виключенням.  

5 листопада «з добрим словом, з відкритим 

серцем» співробітники бібліотеки приймали у 

себе інвалідів по зору та людей похилого віку. У 

теплій, дружній атмосфері проходила зустріч 

незрячих людей. В адресу гостей пролунало 

багато теплих слів і щирих привітань. Вніс 

гумористичну ноту в програму заходу 

невичерпний оптиміст і життєлюб Гвоздіков 

Леонід Георгійович. Незважаючи на поважний 

вік, він з юнацьким азартом читав вірші, 

гуморески, експромти і навіть гімн України 

власного складання.  

Серед тих, хто прийшов привітати 

інвалідів, була і викладач Добропільської музичної школи № 1 Каширська Світлана 

Володимирівна, яка подарувала всім гарний і святковий настрій виконанням своїх пісень. 

На цій зустрічі відбулася прем'єра її пісні «Васильки».  
http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/s_dobrym_slovom_s_otkrytym_serdcem/2013-11-06-54 

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.  

 

 

Профорієнтаційна робота з юнацтвом - один з важливих напрямків роботи 

бібліотек сьогодення. Правильний, грамотний вибір професії визначає все подальше 

життя людини. Вдало обрана професія - це не тільки щасливе особисте щастя, а й велика 

користь для суспільства. Бібліотеки протягом року проводять досить різноманітні за 

формою та змістом заходи. Ознайомити учнів зі світом професій, виховувати у молодого 

покоління повагу до праці – це основна мета бібліотечної праці в роботі з учнями старших 

класів. 

У 2013 році бібліотекарями Добропільської міської ЦБС в цьому напрямку роботи 

були підготовані і проведені: 

- огляд літератури «Навчайся добре, а ми тобі допоможемо» - б-ф № 1; 

- бесіда-диспут за темою «Успіх у майбутній професії» - б-ф № 3; 

- книжкова виставка-консультація «На світі тисяча професій – одна із них твоя» - 

б-ф № 3; 

- інформ-уроки:«Куди піти навчатись?», «Який вибрати для себе шлях?», «Як 

цікаво та змістовно провести своє дозвілля?», «Як не загубитися у цьому світі?» 

- б-ф № 4; 

- інформаційні хвилинки «Світ професій» - б-ф № 4; 

- ярмарок професій «Назустріч мріям і майбуттю» - б-ф № 4; 

- година інформації «Всі професії важливі – вибирай на смак» - ЦМБ; 

- експрес-виставка «Новини з Вишів» - ЦМБ; 

- буклет «На допомогу абітурієнту» - ЦМБ. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/ty_v_ehtom_mire_ne_odin/2013-05-19-51
http://dobro-biblio.ucoz.ru/blog/s_dobrym_slovom_s_otkrytym_serdcem/2013-11-06-54
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Бібліотека-філія № 5 допомагає читачу 

сформувати активну самооцінку, виробити 

правильний погляд на самого себе, що являється 

головним в підлітковому віці і позитивно впливає на 

майбутнє людини. 

Форми профорієнтаційної роботи в бібліотеці 

різноманітні: бесіди, книжкові виставки, 

консультації, зустрічі з представниками різних 

професій, диспути, вікторини, конкурси, Інтернет-

уроки, вечори запитань і відповідей, спеціалізовані 

ігри: «Дороги, які ми обираємо», «Познайомтесь з 

професією», «Моя мрія бути…», «Справа життя», «В пошуках майбутнього», «Ким 

бути?», «Хто я є?», «Чому я обрав цю професію», «Людина — праця — професія», «Якою 

ви бачити свою життєву перспективу», «Моя професія — моя гордість», «На шляху до 

професії». 

Зорієнтувати старшокласників у виборі професії, 

допомогти знайти своє покликання, яке б відповідало їхнім 

нахилам і здібностям, допомагали такі заходи, як інтернет-

подорожі, інтернет-пазли та інтернет-уроки «У світ 

нових професій», «Сто доріг», «Угадай професію», 

«Професії нашого міста» та інформ-коктейль «Професій 

безліч є цікавих». 

 

Бібліотека-філія № 1 розташована в оточенні 

багатьох навчальних закладів та жилих багатоповерхівок, 

вона ніколи не мала проблеми з відвідуваністю. Робота по 

профорієнтації – пріоритетний напрямок роботи бібліотеки, 

і її задача в цьому напрямку – допомогти старшокласникам 

зорієнтуватися в великому виборі професій. Питання 

профорієнтації – актуальне питання, тому своїм користувачам 

бібліотекарі філії № 1 провела огляд літератури з виставки «Навчайся добре, а ми тобі 

допоможемо», який дав конкретну інформацію щодо правил вступу до навчальних 

закладів. 

 

 

До знаменних і пам’ятних дат у 2013 році бібліотекарями Добропільської міської 

ЦБС були підготовані і проведені: 

До Всесвітнього дня авіації і космонавтики: 

- тематична викладка «Крізь терни до зірок» - б-ф № 1; 

- тематична викладка «Гордість України - Леонід Каденюк» - б-ф № 1; 

До 100-річчя Миколи Амосова: 

- бесіда «Лікар від Бога» - б-ф № 4; 

- виставка-надія «Эпоха Амосова. Слово о незабвенном человеке в год его 

столетия» - ЦМБ 
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6 грудня 2013 Миколі Амосову виповнилося 

100 років від дня народження. Центральна міська 

бібліотека не могла залишитися осторонь від такої 

події. Для своїх користувачів співробітники 

бібліотеки підготували виставку-надію «Эпоха 

Амосова. Слово о незабвенном человеке в год его 

столетия». Це – виставка праць геніального хірурга, 

на якій представлені такі роботи: «Книга о счастье и 

несчастьях», «Записки из будущего», «Мысли и 

сердце», «Голоса времен. Избранное», «Роздуми про 

здоров’я», «Физическая активность сердца». Все це 

не просто книги - це скарбниця знань, в цих книгах надії тисяч людей на одужання. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/ehpokha_amosova/6-1-0-69 

 

До літературних дат у 2013 році бібліотекарями Добропільської міської ЦБС були 

підготовані і проведені: 

До 95-річчя від дня народження Л. Забашти (1918-1990), української поетеси: 

- тематична викладка «А серце нести високо» - б-ф № 1; 

До 90-річчя від дня народження Г.П. Бойка: 

- голосні читання «Смішинки-веселинки» - б-ф № 2; 

- брейн-ринг «Майстер веселого цеху» - б-ф № 2; 

- інформаційна хвилинка «Відданий дітям» б-ф № 2; 

- книжкова виставка «Творець дитячих посмішок» - б-ф № 2; 

З 17 по 20 вересня, спільно зі шкільним бібліотекарем 

ЗОШ № 18 Філіппенко О.Б., бібліотекарі філії № 2 провели 

тиждень, присвячений 90-річчю від дня народження Г.П. Бойка.  

17 та 18 вересня з учнями 1-х класів провели голосні 

читання «Смішинки-веселинки». Малеча із задоволенням 

слухала веселинки та вірші про ледарів, боягузів, хвальків, ябед, 

брехунів, замазур та симулянтів. Діти дуже сміялися над 

персонажами творів і кожен говорив, що він не такий. 

19 вересня на початку зустрічі бібліотекарі 

продемонстрували дітям презентацію про життя та творчість 

письменника. Потім провели брейн-ринг «Майстер 

веселого цеху». Питання до брейн-рингу підготували 

із загадок Г.Бойка. На загадки діти відповідали 

швидко, іноді навіть не дослухавши до кінця 

питання і тому виникав фальстарт.  

20 вересня на інформаційній хвилинці 

«Відданий дітям» учнів 2-х класів познайомили з 

життям та творчістю нашого земляка. А діти 

підготували інсценівки творів Г. Бойка.  

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/ehpokha_amosova/6-1-0-69
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Кожен захід супроводжувала книжкова виставка «Творець дитячих посмішок». 

Біля виставки бібліотекар проводила інформаційний огляд літератури. Вся література на 

виставці з міської бібліотеки-філії № 2, і учні молодших класів ЗОШ № 18 одразу після 

заходів розбирали книжки читати додому. 

 

До 185-річчя від дня народження французького письменника Жуля Верна: 

- огляд «Великий мрійник і мандрівник» - б-ф № 1; 

До 100-річчя від дня народження С. В. Міхалкова:  

- літературний портрет «Талант добрий і веселий» - б-ф № 1;  

- літературно-музичне шоу «Веселий день з С. Міхалковим» - б-ф № 2; 

- голосні читання творів С. Михалкова – б-ф № 2; 

- мультимедійний бенефіс «А що у вас? А у нас казки, вірші та байки С. 

Міхалкова» - б-ф № 5; 

На мультимедійний бенефіс «А що у вас? А у 

нас казки, вірші та байки С. Міхалкова» до 

бібліотеки-філії № 5 завітали учні 3-Б класу НВК № 4 

(Керівник Оліяр Олена Дмитрівна, бібліотекар - 

Булавіна Любов Іванівна). Бенефіс 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. І як завжди, щоб зацікавити учнів творчістю ювіляра та залучити їх до читання книг, 

була запропонована мульт-вікторина «Відгадай героя». Кращі знавці творчості отримали 

пам’ятні медалі. А щоб зустріч запам’яталася надовго, всі присутні разом заспівали 

чудову дитячу пісеньку на вірші С. Міхалкова «Песенка друзей». Думаємо, ця зустріч 

надовго запам’ятається відвідувачам бібліотеки. 

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/quot_a_shho_u_vas_a_u_nas_virshi_ta_bajki_mikhalkova_quot/1-1-0-80 

До 110-річчя від дня народження французького письменника Жоржа Сіменона: 

- огляд книг «Адвокат людських душ» - б-ф № 1;  

До 110-річчя від дня народження Юліуса Фучіка (1903 – 1943): 

- виставка-портрет «Дорогою безсмертя» - б-ф № 1;  

До 80 років від дня народження Бориса Натановича Стругацького (1933): 

- огляд літератури «Горизонти фантастики»  

До 140-річчя від дня народження Сергія Рахманінова: 

- нотна викладка «Знайдіть красу у кожній ноті» - б-ф № 1; 

До 95-річчя від дня народження Олеся Гончара: 

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/quot_a_shho_u_vas_a_u_nas_virshi_ta_bajki_mikhalkova_quot/1-1-0-80
http://lib-kinder.ucoz.ru/_pu/0/18379155.jpg
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- тематична викладка «Олесь Гончар – яскравий виразник українського 

національного характеру» - б-ф № 1; 

- книжна виставка «Злети і вершини Олеся Гончара» - ЦМБ 

До 90-річчя від дня народження Василя Земляка: 

- тематична викладка «Я поведу Вас у вічність» - б-ф № 1; 

До 100-річчя від дня смерті Михайла Коцюбинського: 

- книжна виставка «Золотий посів на вселюдському полі» - б-ф № 1; 

До 157- річниці від дня народження Тараса Шевченка: 

- виставка-персоналія «Аристократ духу» - б-ф № 1; 

- літературна поличка «Стежки творчості генія» - б-ф № 3; 

- бібліографічний огляд «Наш любий Кобзар» - б-ф № 3; 

До 75-річчя від дня народження Василя Стуса: 

- краєзнавча довідка «Велетень духу і таланту» - б-ф № 2; 

- тематична полка «Із забуття –в безсмертя» - б-ф № 2; 

До 95 річчя від дня народження В. О. Сухомлинського: 

- голосні читання «Казки Школи під голубим небом» - б-ф № 2; 

Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського – 

це джерело мудрості й любові, яке здатне об’єднувати 

людей різного віку і професій, об’єднувати одним – 

любов’ю до дитини. 25 вересня в бібліотеці 

Білицького професійного ліцею № 83 на ярмарку 

педагогічних ідей «Василь Сухомлинський у діалозі 

з сучасністю» зібралися викладачі ліцею та 

бібліотекарі, які підтримують методику виховання 

В.О.Сухомлинського. Бібліотекар Булатова О.Г. 

розповіла присутнім про цікаві факти з історії життя і 

творчості видатного вихователя, а також презентувала 

брошуру «Педагог-новатор». Бібліотекар міської бібліотеки-філії № 4 Піщенко Н.В. 

продемонструвала відео «Живе слово вічне», підготувала інформаційний лист 

«Педагогічно-меморіальний музей Павлиської школи». 

Кожен викладач отримав завдання прочитати і проаналізувати книгу В.О. 

Сухомлинського. Поділилися своїми враженнями від прочитаного Мельник А.Г. ( «Як 

виховати справжню людину» ), Менделеєва В.К. ( «Сердце віддаю дітям» ), Фурсова О.І. ( 

«Павлиська середня школа» ), Лукашина Ю.В. ( «Листи до сина») та Русанова Н.В. ( «Сто 

порад учителеві» ). Директор ліцею Басова Л.І. висловила подяку всім присутнім за 

ретельну підготовку та пізнавальний захід. Наше майбутнє - у власних руках, і , якщо 

нести дітям лише світло знань, як це робив В.Сухомлинський, результати будуть значущі! 

Педагоги запропонували проведення свят, які б допомагали і ліцеїстам, і їхнім батькам, і 

педагогам знаходити спільну мову, а для цього частіше звертатися за порадами до книг 

Василя Олександровича Сухомлинського , які можна знайти на полицях Білицької міської 

бібліотеки-філії № 4 та бібліотеки ліцею. 

http://biblio-bel.at.ua/news/garjache_serce_pedagoga/2013-09-26-81 

http://biblio-bel.at.ua/news/garjache_serce_pedagoga/2013-09-26-81
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До 100-річчя від дня народження П. Воронька: 

- поетичний серпантин «Вірші читаємо, пам’ять розвиваємо» - б-ф № 2;  

До 150-річчя від дня народження О. Кобилянської: 

- мультимедійна година та огляд літератури «Пишна троянда в саду української 

літератури» - б-ф № 2; 

До 175-річчя від дня народження I. Нечуй-Левицького:  

- пам’ятка «Співець душі народної» - б-ф № 2;  

До дня народження Лесі Українки: 

- бібліографічний огляд «І квітнуть мрії поетеси» - б-ф № 3; 

- перегляд літератури «Творча спадщина Лесі Українки» - б-ф № 4; 

- слайд-шоу «Життя відомої української жінки» - б-ф № 4; 

- літературна година «Я в серці маю те, що не вмирає…» - б-ф № 4; 

На літературній годині «Я в серці маю те, 

що не вмирає…», присвяченій життю та творчості 

відомої української поетеси Лесі Українки, були 

присутні учні 9-11 класів ЗОШ № 10 та постійні 

відвідувачі дорослого абонементу бібліотеки-філії 

№ 4. Відкрив захід Кубанський козачий хор 

виконанням пісні за словами Лесі Українки «Рання 

весна». Перегляд слайд-шоу «Життя відомої 

української жінки» з коментарями Піщенко Н.В. дав 

можливість подивитись на життя поетеси дещо під 

іншим кутом зору, адже, по-перше, вона була 

слабкою фізично жінкою через тяжку хворобу, але настільки душевно сильною, вольовою, 

відповідальною, що сила її характеру може бути кращим прикладом для майбутніх 

поколінь. Учасники зустрічі поперегортали сторінки життя та творчості Лесі Українки, 

подивились, як бережуть пам'ять про неї, втілену у камені, за допомогою слайд-шоу 

«Музеї, пам’ятники і пам’ятні дошки, присвячені великій поетесі». Прослухали її вірші у 

виконанні учнів 9 класу, здійснили тематичний перегляд літератури «Творча спадщина 

Лесі Українки», провели обговорення за методом мікрофону «Що нового я дізнався?» 

Бібліотекар Гук Л.П. провела з юнацтвом вікторину за творчістю письменниці «Знай і 

пам’ятай». Є багато імен, викарбуваних золотом у пам’яті народу, і одне з них – Леся 

Українка. І саме завдяки таким невимушеним бібліотечним заходам сила її слова була 

доведена до сердець майбутнього покоління. 

 

До 185 річчя геніального російського письменника Л. М. Толстого: 

- книжкова виставка «На все времена и эпохи» - ЦМБ 
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Зустріч бібліотекарів з журналістами газети «Голос України».  

Історії успіху користувачів мережі Інтернет в бібліотеках 

15 квітня 2013 р. в приміщенні бібліотеки-

філії № 1 м. Добропілля відбулася зустріч з 

журналістами газети «Голос України». 

Журналісти познайомилися з досвідом роботи 

бібліотек, які надають інноваційні послуги 

мешканцям міста та міст-супутників, 

поспілкувалися із читачами і дізналися про те, як 

опановують нові технології школярі, вчителі 

музичної школи та люди похилого віку. 

На зустрічі були присутні: представники 

влади міста Добропілля - Маслюков Михайло 

Семенович – заступник Добропільського міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Білоус Людмила Миколаївна – 

начальник відділу культури і туризму Добропільської міської ради; Бойцова Світлана 

Георгіївна – регіональний представник програми «Бібліоміст» в Донецькій області, 

Соколова Олена Андріївна – координатор Донецького регіонального тренінгового центру 

(РТЦ). Від газети «Голос України» до бібліотеки-філії № 1 завітали: власний 

кореспондент газети Ліна Кущ та фотокореспондент газети Олег Толстов. Також були 

присутні кореспонденти добропільських міських газет: Юлія Луніна (газета «Доброполье 

на ладонях») і Ольга Супрядкіна (газета «Нових шлях») та працівники і користувачі 

бібліотек Добропільської міської ЦБС. 

Завдяки участі і перемозі в конкурсі проектів від програми «Бібліоміст» в чотирьох 

бібліотеках Добропільської міської ЦБС в 2011 році відкрилися Інтернет-центри 

безкоштовного користування мережею Інтернет для всіх мешканців міста Добропілля і 

міст-супутників. Кожна бібліотека отримала комп’ютери, сканери, принтери та 

відеокамери для роботи і обслуговування користувачів. Це дало можливість значно 

поповнити комплекс бібліотечних послуг для міської громади. Бібліотекарі також 

пройшли навчання в регіональному тренінговому центрі м. Донецьк, що дало їм 

можливість стати тренерами і організувати навчання користувачів.  

Головними розповідачами на зустрічі, звісно ж, були бібліотекарі та відвідувачі 

бібліотек, які розповіли про роботу в Інтернет-центрах та свої історії успіху. Ліна Кущ, 

власний кореспондент газети «Голос України», щиро дякувала всім учасникам 

зустрічі за цікаві розповіді, відповідальне ставлення до теми розмови та 

допомогу у наданні матеріалу для газети «Голос України».  

Зустріч в літературно-музичному салоні 

«Натхнення» 

Вже стало традицією в травні місяці 

підбивати підсумки творчого конкурсу, який 

організовує студія «Рожевий слон» в номінаціях 

«Перо десятої музи» - юні поети, «В об’єктиві – 

школа» - юний фотограф, «Самий рейтинговий 

журналіст» - юний журналіст. Участь у ньому 

приймали обдаровані діти великого Добропілля, а 

також працівники бібліотеки-філії № 5, яким 
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випала велика місія - оцінювати роботи вихованців студії. 

Захід проходив у формі літературно-музичної вітальні: поети читали вірші, 

фотокореспонденти представляли свої роботи, вихованці центру дитячої та юнацької 

творчості виконували пісні і танці. Шановне журі конкурсу – заслужений журналіст 

України, редактор газети «Новий шлях» Алла Сергіївна Мостова, начальник відділу у 

справах сім’ї та молоді Світлана Іпполітова, завідувач дитячою бібліотекою-філією № 5 

Оксана Іванівна Рябовол та заступник директора Добропільської міської ЦБС Козачук 

Ірина Олександрівна. Кожен член журі висловив свою думку з приводу прекрасних 

конкурсних робіт в різних номінаціях, та нагородив переможців.  

На закінчення свята керівникам студії «Рожевий слон» та її вихованцям гості 

побажали творчої наснаги, глибини почуттів, великої любові та постійного гарного 

настрою. У кожну дитину закладено зернину творчості. І кожному дорослому хочеться 

виростити з цього зерна повний колос. Цьому сприяють конкурси дитячої творчості, 

інформація про які подається до місцевих ЗМІ.  

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/konkursi_proekti/zustrich_v_literaturno_muzichnomu_saloni_natkhnennja/2-1-0-88 

Хочеться зауважити, що без працівників бібліотек не проходить майже не одне 

міське свято. Бібліотекарів запрошують до співпраці працівники багатьох установ міста. 

Але найбільшу радість приносить зустріч з дітьми, які потребують особливої уваги, які 

чекають на свято, радіють від зустрічі і так щиро виконують всі творчі завдання, 

підготовлені бібліотекарями. Це – вихованці центру реабілітації дітей-інвалідів.  

31 травня в центрі соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів відбулося свято, присвячене дню 

захисту дітей. Організували його працівники 

центру, а провели бібліотекарі дитячої 

бібліотеки-філії № 5 м. Добропілля. Музичну 

підтримку свята організував Артем Пасічник - 

технік музичної школи № 1. 

Від щирого серця дітлахів привітали 

замісник міського голови - Чех Віктор Іванович, 

начальник управління соціального захисту 

населення - Ширина Ірина Володимирівна. Ведучі 

щиро вітали дітлахів зі святом літа, канікул. 

Читали вірші, знайомилися з діточками, 

підспівували та танцювали разом. Випускників центру поздоровила та вивела в добрий 

шлях директор закладу Мігуля Наталя Павлівна. Вони отримали подарунки – танець у 

виконанні випускника Артура Чайковського та яскравої зіроньки центру Скрипниченко 

Світлани та набір солодощів. Свято закінчилося літньою дискотекою та подарунками для 

всіх дітей центру. 

 

 

У вересні бібліотеки Добропільської міської ЦБС щороку проводять місячник 

популяризації бібліотеки. Для цього бібліотекарі готують цікаві виставки, масові заходи 

та проводять екскурсії по бібліотеці. Так користувачі знайомляться зі скарбами та 

можливостями сучасної бібліотеки. 

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/konkursi_proekti/zustrich_v_literaturno_muzichnomu_saloni_natkhnennja/2-1-0-88
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«Храм Книги запрошує» - так називався місячник популяризації бібліотек в 

бібліотеці-філії № 4. До циклу заходів увійшли книжкові виставки: «Бібліотека – 

джерело мудрості», «Вічне диво, ім’я якому – книга», «Бібліоревю», День відчинених 

дверей «Храм книги запрошує», і екскурсії до бібліотеки «Подорож до Читай-міста». 

Для підлітків бібліотекарі підготували книжкове лото «Бібліотечне дозвілля» та 

запросили колег на книжкову кав’ярню «Зустріч у бібліотеці». 

  До бібліотеки завітала старша група «Сонечко» з 

вихователем Горбань О.Г. дитячого садочку 

«Дзвіночок». Відвідувачів зустріла бібліотекар 

дитячого відділу Гук Л.П., яка на час екскурсії 

перетворилась на БібліоЗнайку. БібліоЗнайка провела 

дітвору чарівними краєвидами бібліотеки. Малеча з 

дзвінкою радістю подивилась і потримала у руках 

дрібні вироби з виставок «Малюнковий калейдоскоп» 

та «Фантазуй і вигадуй», помандрувала книжковими 

поличками інших виставок: «На вітрилах в море 

книжкове», «Бібліотерапія», «Захистимо планету разом», «Корінням давній мій Донбас», 

побувала у народознавчих куточках читального залу: «Україна - мій духмяний дивосвіт», 

«Держави славна назва - Україна», «Мов джерельна вода, рідна мова моя». Діти 

подивились на гаряче серце бібліотеки – алфавітний каталог. Маленькі відвідувачі 

ознайомились з переліком дитячих періодичних видань, які отримує бібліотека, з 

довідковою та художньою літературою відповідно віку. 

http://biblio-bel.at.ua/news/podorozh_do_khramu_knigi/2013-09-20-80 

Місяцем напруженої роботи з реклами бібліотечної діяльності став вересень і для 

бібліотеки-філії № 5. Бібліотека організувала виставку, яка розповідає про бібліотечну 

роботу протягом 2013 року і знайомить наших користувачів з послугами, масовими 

заходами та колективом , який працює для громади міста. Виставка-презентація має 

назву «На сучасній бібліохвилі». Ця назва відображає прагнення йти в ногу з часом і 

бути потрібними своїм читачам та користувачам. В бібліотеці створені всі належні умови 

для культурного дозвілля, доступність інформації та новітніх послуг - один з напрямків 

роботи дитячої бібліотеки. Бібліотекарі чудово поєднують книги та мультимедійні засоби 

в проведенні заходів, використовують як традиційні бібліотечні ресурси, так і можливості 

віртуального інформаційно-освітнього середовища. Все це дає право носити звання 

сучасної бібліотеки, чим можна пишатися.  

Розділи виставки «Сучасна бібліотека – для сучасних людей», «Наші досягнення», 

«А у нас – все для вас», «Родзинки нашої бібліотеки» - познайомили відвідувачів з 

роботою бібліотеки. Фото та портфоліо бібліотеки, тека «Досягнення наших читачів» 

розповіла про успіхи бібліотекарів та дітлахів. Тим, хто захотів написати відгук – 

бібліотекарі були дуже вдячні. 

 

 

 Щороку в березні вся Україна вшановує пам'ять геніального українського поета Т. Г. 

Шевченка. В 2013 році в усіх бібліотеках системи проходив Шевченківський тиждень, 

присвячений 199-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. 

http://biblio-bel.at.ua/news/podorozh_do_khramu_knigi/2013-09-20-80
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 До цієї дати бібліотекарями Добропільської міської ЦБС були підготовані і 

проведені: 

- поетична година «Тарас Шевченко – провісник долі України» - б-ф № 1; 

- літературна поличка «Стежки творчості генія» - б-ф № 3; 

- бібліографічний огляд літератури «Наш любий Кобзар» - б-ф № 3; 

- книжкова виставка «Велич Тарасового слова» - б-ф № 4; 

- літературна вікторина «Стежки творчості генія» - б-ф № 4; 

- літературний вернісаж «На струнах Кобзаревої душі» - б-ф № 4; 

- поетичне свято «Літературними стежками Т. Г. Шевченка» - б-ф № 4; 

- бібліографічний огляд літератури «Вінок великому Кобзареві» - б-ф № 4; 

- виставка – персона «Кольори Шевченкової долі» - ЦМБ. 

З нагоди вшанування пам'яті великого Кобзаря бібліотека-філія № 1 провела 

поетичну годину «Тарас Шевченко – провісник долі України» (до 135-річчя 

кишенькового видання «Кобзаря») та оформила куточок пам'яті Великого Кобзаря - поета, 

драматурга, художника, мислителя, пророка. 

В бібліотеці-філії № 3 була підготована літературна поличка для юнацтва 

«Стежки творчості генія», де юні користувачі бібліотеки більш детально знайомилися з 

автобіографією та творчістю митця. Бібліографічний огляд «Наш любий Кобзар» 

познайомив з літературою, яка найменш відома молодим читачам.  

В рамках тижня бібліотекарі філії № 4 

оформили книжкову виставку «Велич 

Тарасового слова», з учнями 6 класу ЗОШ № 9 

(вчитель Зінкевич Т. М.) провели літературну 

вікторину «Стежки творчості генія», а 

старшокласники ЗОШ № 10 взяли участь у 

проведенні літературного вернісажу «На струнах 

Кобзаревої душі». Вірші Тараса Григоровича 

Шевченка сповнені великої любові до рідного 

народу, до всіх дітей. Високо шанують дорослі і 

малі пам’ять Великого Кобзаря, тому так люблять 

його полум’яне і ласкаве Слово. Багато уривків з 

віршів Т. Шевченка для дітей («Тополя», «Світає», 

«Тече вода з – під явора», «Зоре моя вечірняя») прозвучали на поетичному святі 

«Літературними стежками Т. Г. Шевченка», проведеному в бібліотеці з молодшими 

школярами ЗОШ № 10 (вихователь Дмитрук І. М.). Красиво 

та виразно декламували діти вірші Кобзаря. Школярі з 

великим задоволенням подивилися на комп’ютері дитяче 

відео «Уроки тітоньки Сови», присвячене життю та 

творчості Шевченка. Бібліотекар Гук Л.П. провела 

бібліографічний огляд літератури «Вінок великому 

Кобзареві». Бібліотекарям вдалося розкрити невідомі 

сторінки життя і творчості геніального сина України, 

пробудити любов та шану до народного поета. 

 Традиційно для березня в Центральній міській 

бібліотеці пройшов Шевченківський тиждень. Для 

користувачів бібліотеки у читальному залі експонувалася 

виставка-персона «Кольори Шевченкової долі». Метою 

виставки було розкрити нашим користувачам 
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багатогранний талант великого українського Кобзаря. Кожен розділ виставки розповідав 

читачеві про літературний та мистецький талант українського генія. Багато хто з наших 

користувачів звернулися до цієї виставки. Половина експонованих книжок знайшла свого 

читача. Ми дуже тішимося з думки, що наше славне минуле, в особі великого Тараса 

Шевченка є досі цікавим і актуальним для підростаючого покоління. 

 

 

Щороку в березні бібліотеки країни традиційно проводять Тиждень дитячої та 

юнацької книги, мета якого - популяризація дитячої книги. Всеукраїнський Тиждень 

дитячого читання має багаторічні традиції. Започаткований у 1943 році письменником 

Левом Кассилем під назвою «Книжкові іменини», він і до цього часу лишається святом 

дитини і книги, стверджуючи рядки українського поета Дмитра Чередниченка: «Завжди 

було і буде вічне – дитина з книжкою в руці». Щороку під час весняних канікул бібліотеки 

радо зустрічають гостей: читачів разом з батьками, літературних та казкових героїв. Для 

дітей - це зустрічі з авторами та героями нових і вже давно відомих улюблених книг. 

Цього року в бібліотеці-філії № 1 для учнів міських шкіл в рамках 

Всеукраїнського тижня дитячого читання відбулася екскурсія «Чарівна оселя книжок». 

Девіз нинішнього свята «Чарівну силу має книга – я хочу стати теж чарівником!». 

Екскурсія по бібліотеці, знайомство з цікавими і яскравими книгами з виставки, з 

новинками книжкового фонду залучили юних гостей бібліотеки до книги - джерела знань і 

вражень, всесвітнього досвіду і вселенської мудрості. Презентація книжкової виставки 

«Українська книга – оберіг нації, її гордість, її краса» викликала у хлопців і дівчат багато 

питань і бажання прочитати запропоновані книги. Під час тижня дитячої та юнацької 

книги в бібліотеці-філії № 1 для учнів 5-6 класів були проведені читацькі естафети 

«Прочитав сам – порадь однокласнику». Свято закінчилось записом нових читачів до 

бібліотеки та активним знайомством усіх присутніх із новими книгами, яскравими 

журналами, які були представлені в бібліотеці. 

Бібліотекарі філії № 2 за традицією провели 

Тиждень дитячого читання у співдружності зі 

шкільною бібліотекою ЗОШ № 18 м. Білозерське. 

Відкриття Тижня відбулося 18 березня і 

було присвячене книзі. Учні 4-х класів мали змогу 

здійснити відео-подорож в історію книги «Книга 

– восьме чудо світу». Після презентації відбулася 

гра брейн-ринг «Історія книги». 
У другий день Тижня учні 7-А класу 

подорожували мультимедійним путівником 

«Пам’ятники та пам’ятні місця 

Добропільщини». 
Третій день Тижня бібліотекарі присвятили ювілярам року. Були проведені 

інформаційні хвилинки «Книги – ювіляри» в 5-б класі, на яких діти ознайомилися з 

історією написання казок О. Пушкіна «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой 

царевне», Г.Андерсена «Стойкий оловянный солдатик», «Гадкий утенок», Д. Маміна-

Сибіряка «Серая шейка» та іншими. 
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В 1-х класах були проведені голосні читання 

«Хвилинки для дитинки», на яких бібліотекар 

познайомила учнів з творчістю ювіляра С.В. 

Міхалкова. Були прочитані вірші, поема «Дядя 

Степа», казка «Три поросёнка». Після голосних 

читань учні намалювали героїв С. Міхалкова, які їм 

найбільше сподобалися. 

21 березня учні 9-А класу були присутні на 

екологічній панорамі «Пробач нам, Земле!», на якій 

була представлена презентація «Пробач нам, Земле!» 

проведений відео-огляд «Екологія в художній 

літературі». 

Останній день Тижня був присвячений ювілею 

видатного дитячого письменника С.Міхалкова – 

літературно-музичне шоу «Веселий день з 

С.Міхалковим». Головними героями і ведучими 

заходу були вихованці театрального гуртка 

«Затейники» Білозерського ЦДЮТ (керівник гуртка 

Афонічева А.Л.). Глядачі побували на святі 

неслухняних (за казкою С. Міхалкова «Праздник 

непослушания»), відгадували загадки, відповідали на 

питання вікторини, яку проводили клоун Фантик та 

дядя Стьопа. Ведучі свята читали вірші дитячого поета. 

При проведенні заходу використовувався мультимедійний апарат, діти мали змогу 

подивитися мультфільм «Жадный богач». Була оформлена книжкова виставка «Талант 

добрий і веселий» та виставка малюнків вихованців ЦДЮТ і учнів ЗОШ № 18. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/prazdnik_neposlushanija/1-1-0-400 

В перший день Тижня дитячої і юнацької книги бібліотекарі філії № 3 провели в 

кімнаті школяра віртуальну слайд-екскурсію для дітей та юнацтва «Чудова Країна 

бібліотека». Другий день тижня був присвячений Міжнародному дню Дитячої книги. В 

кімнаті школяра презентувалася слайд-виставка літературних героїв «Подорож 

шляхами маленького читача», де дітлахи з задоволенням впізнавали своїх улюблених 

героїв та згадували твори з їх участю. Третій день пройшов під гаслом «Любов та добро 

серце відкривають і душу зігрівають». В четвер в 6-8 класах ЗОШ № 16 разом зі шкільним 

бібліотекарем пройшла доросла розмова «Бійся байдужості», а в останній день Тижня в 

10 класах ЗОШ № 16 селищна бібліотека разом зі шкільним бібліотекарем диспутувала 

на тему «Книга чи комп`ютер?» Також в останній день Тижня в кімнаті школяра 

пройшла вікторина «Бібліоман», де діти змагалися 

на краще знання літературних творів та героїв 

казок, мультфільмів. На абонементі до 

Міжнародного Дня дитячої книги була 

представлена книжкова виставка «Казка + пригода 

= читаю з насолодою».  

Бібліотека-філія № 4 взяла участь у 

проведенні міських Свят читацьких захоплень 

«Книжковий дивограй», присвячених 

Всеукраїнському тижню дитячої та юнацької 

книги. Свято проводилось в рамках Року дитячої 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/prazdnik_neposlushanija/1-1-0-400


63 
 

творчості з метою сприяння розвитку інтересу до книги і читання у дітей і підлітків. 

Бібліотекою були проведені такі заходи: «Подорож до країни Читалії» у 7 класі ЗОШ № 8 

та «Країна мудрої книги» у 6 класі ЗОШ № 10.  

На захід були запрошені учні 7 класу ЗОШ 

№ 8 та шкільний бібліотекар Міськова Н. В., з 

якими був проведений урок «Подорож до країни 

Читалії». Учні із задоволенням приймали участь у 

цікавих і пізнавальних вікторинах та літературних 

конкурсах: « Дай правильну відповідь», «Доповни 

прислів’я», « Впізнай письменника за портретом», 

«Літературні анаграми". Особливо дітям 

сподобалась «Шутлива вікторина», з якої учні у 

веселій формі дізналися, що критик – це не 

мешканець острова Крит, а людина, яка займається 

оцінкою творів літератури, та багато іншого. Всі школярі були відзначені 

заохочувальними призами. Переможець Мінаков Андрій, який став кращим читачем, 

нагороджений цінною книгою. Також чудово пройшов захід з учнями 6 класу ЗОШ № 10 

(кл. керівник Кривоконь В.Ф.) 

З дітьми було проведено свято «Країна мудрої Книги». Дотепно і кмітливо діти 

відповідали на запропоновані питання вікторини та конкурси: «Відгадай загадку», «У 

країні міфів», «Портрет літературного героя», «Цікаві слова». Заінтригувало школярів 

слайд-шоу «Пам’ятники літературним героям», з якого дізналися, що у Франції є 

пам’ятники відважному Д’Артаньяну, а у Києві – Мальвіні та Пуделю Артемону, П’єро та 

Буратіно, які стоять біля входу до лялькового театру. Найкращим читачем у 6 класі стала 

Штагер Вікторія, яка також отримала цінний приз, а всі учасники були нагороджені 

невеличкими сувенірами. Ось і промайнули веселі свята, але не 

закінчується дружба з книгою, тому що людина, яка вміє і 

любить читати – це щаслива людина. Закінчився перший етап 

Свят читацьких захоплень. Переможці першого етапу 

Мінаков Андрій та Штагер Вікторія прийняли участь у 

другому обласному етапі, он-лайн вікторині.  

В молодшому відділі обслуговування бібліотеки була 

оформлена книжкова виставка-експозиція: «Сторінками 

нових книг». Для дітей молодшого шкільного віку 

бібліотекарі підготували і провели годину корисної поради 

«Поради мудрої тітоньки Сови», та бібліотечний урок 

«Чомуччині книжки”. 

Бібліотекарі філії № 4 відвідали дитячий 

садочок «Дзвіночок». Вони часті гості у цьому 

закладі. Бібліотекарі підготували казковий вернісаж 

«Що за диво ці казки». На святі була і телеграма від 

казкових героїв і багато загадок, в яких персонажі 

самі говорять про себе, а також конкурс казкових 

мультфільмів та вікторина: «В гостях у казки». Цього 

разу працівники бібліотеки завітали у старшу групу 

дитсадка з голосними читками казок А. С. Пушкіна. 

Уважно слухали дітки бібліотекарів, вони поділилися 

розповідями про свої улюблені книжки. Ми гадаємо, 
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що така співпраця з дитячими закладами по розвитку дитячого читання дуже корисна і 

важлива, завдяки якій маленькі читачі в майбутньому не тільки полюблять книжки й 

стануть інтелектуальними і розвиненими в дорослому житті. 

Закінчився книжковий тиждень дитячої та юнацької книги літературною 

подорожжю «Книга – це мудрість століть». На захід були запрошені старшокласники. 

Шкільний бібліотекар Петрова Т. О. вікторину «Що ти знаєш про книгу?». Музичну 

композицію «Музика поряд з книгою» представила вчитель музики Науменко І. В. 

Літературну подорож у книжковий океан здійснила бібліотекар міської бібліотеки 

Алтанець В. І. Активні учасники заходу були нагороджені призами – книгами. Діти 

подякували організаторам за такий чудовий захід. 

В рамках Тижня дитячої та юнацької книги 20 

березня в бібліотеці-філії № 5 відбувся захід, 

присвячений ювілею нашого славного міста 

Добропілля. На творчий портрет-презентацію 

«Добропілля в сузір’ї Донбасу» були запрошені учні 5-

А клас у ЗОШ №19 (класний керівник - Ульєнко 

Наталя Михайлівна, бібліотекар – Сергєєва Людмила 

Федорівна). Під час проведення зустрічі діти дізналися 

про найцікавіші факти і значущі події з життя нашого 

міста; про людей, які прославили Добропілля; про 

громадські об’єднання і волонтерських рух у нашому 

місті; про цікаві події з культурного життя. Цікавою родзинкою заходу став фільм про 

Добропілля, в якому звучав гімн нашого міста. А потім були визначені переможці відео-

вікторини-подорожі по рідному краю.  

В гімназії відбувся літературно-музичний вечір до 

Всесвітнього дня поезії, участь в якому взяли учні 6 класу під 

керівництвом Каплунової Світлани Анатоліївни, завідуюча 

шкільною бібліотекою Ляшенко Лариса Петрівна та завідуюча 

дитячою бібліотекою-філією № 5 Рябовол Оксана Іванівна. 

До поетичної зустрічі була підготовлена тематична поличка 

чудових збірок наших добропільських та білицьких поетів. 

Отже, зібрались всі, кому дороге поетичне слово, і хто цінує 

натхнення. Лариса Петрівна розповіла про те, як було введене 

це свято, коли воно стало святкуватися. Діти читали вірші 

улюблених поетів. Завідуюча бібліотекою поділилися своїми 

думками про поезію і творчість, читала свої вірші. Прикрасою 

зустрічі стала чудова медіа презентація «Поезія – музика 

душі». Катерина Боєва склала чудовий акровірш та 

презентувала його всім присутнім. 

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/kogda_na_serdce_vdokhnovene/1-1-0-82 

 

В Центральній міській бібліотеці Тиждень 

дитячої та юнацької книги відкрило літературне 

свято для дітей молодшого шкільного віку «Дядя 

Стьопа Міхалков». Свято пройшло 26 березня в 

читальному залі центральної міської бібліотеки і 

було присвячене 100-річчю від дня народження 

http://lib-kinder.ucoz.ru/publ/kogda_na_serdce_vdokhnovene/1-1-0-82
http://lib-kinder.ucoz.ru/_pu/0/67166909.jpg
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відомого дитячого письменника Сергія Володимировича Міхалкова. 

Метою бібліотекарів було познайомити маленьких гостей з творчістю великого 

письменника, а також виховати у них позитивні якості: дружелюбність, товариство, 

взаємодопомогу та взаємовиручку. На святі діти, за допомогою бібліотекарів, під звуки 

знаменитої «Пісеньки друзів», на чарівному паровозі відправилися в подорож у поетичний 

світ Сергія Міхалкова. Діти з цікавістю переглянули презентацію по життя та творчість 

Сергія Міхалкова, мультиплікаційні фільми «Дядя Стьопа міліціонер», «Кошенята», «Троє 

поросят». Дітям, а також їх класним керівникам було цікаво почути і побачити на 

великому екрані, як зовсім ще молодий Сергій Міхалков читає уривок з поеми «Дядя 

Стьопа». І самі діти охоче читали уривки з вірша «А что у вас?». Вони виявили велику 

активність і виразність у читанні відомих «міхалковських» рядків. Для закріплення 

транслювався показ вірша з картинками на екрані проектору. 

На зупинці «Шкільна» діти з запалом 

відповідали на запитання вікторини «З якого вірша 

ці рядки?». А вірш «Прогулянка», прочитаний 

бібліотекарем викликав осуд поведінки 

відпочиваючих на річці. За активну участь всі 

хлопці та дівчатка отримали солодкі призи. У цей 

час на абонементі для користувачів бібліотеки була 

організована і барвисто оформлена виставка за 

творами С. Михалкова «Цей різний, різний 

Міхалков», яка познайомила відвідувачів бібліотеки 

з творчістю поета, талант якого був представлений 

байками, п'єсами, віршами і казками. Маленькі 

читачі звісно цікавилися більше казками, а дорослі байками та п'єсами. Всього було 

видано літератури – 8 екземплярів книжок. До ювілейної дати була розроблена і випущена 

персональна пам'ятка «Дядя Стьопа Міхалков». Подорож була доброю та веселою, і такий 

же добрий і веселий настрій отримали всі присутні, а приємна атмосфера дозволила 

хлопцям та дівчаткам ближче познайомитися з творчістю великого письменника і 

відпочити в компанії веселих друзів – героїв творів Сергія Михалкова. 

 

 

Сьогодні бібліотека – це сучасний інформаційний центр з підключенням до мережі 

Інтернет, тобто з доступом до безмежного океану різноманітної інформації. Відвідувачі 

бібліотек активно користуються всіма продуктами Інтернету.  

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 сьогодні 

технічна забезпеченість бібліотек має такий вигляд: комп’ютерів всього – 30 (в 2012 – 26), 

мають доступ до Інтернет – 28 (в 2012 – 23), з них 19 (в 2012 – 15) комп’ютерів для 

користувачів та 9 АРМ (в 2012 – 8) для бібліотекарів, 5 бібліотек мають зону WI-FI. 

Копіювально-розмножувальну техніку мають 5 бібліотек – 10 принтерів, 3 сканери, 3 

ксерокси, 5 БФП (в 2012 р. - 3). Мультимедійне обладнання - проектор, екран, 

відеокамеру, фотоапарат та магнітофон - має лише ЦМБ, але це  обладнання доступне для 

всіх бібліотек-філій. 
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Час одноманітних масових заходів вже минув. Зараз кожен бібліотечний захід 

проводиться з використанням мультимедійних технологій та сучасної комп’ютерної 

техніки. Бібліотекарі навчилися створювати слайдові, озвучені, музичні, відео презентації, 

широко використовуючи їх на бібліотечних, міських та виїзних заходах різної тематики та 

спрямування.  

За допомогою слайд-презентацій захід стає цікавішим, яскравішим, зрозумілішим. 

Презентація дає можливість бібліотекарю донести до уваги глядача ті думки та ідеї, що 

іноді не виразиш словами. Презентація розширює можливості будь-якого заходу, а також 

стирає межі для фантазії бібліотекаря. Найбільш вдалими в 2013 році стали презентації, 

створені: 

- бібліотекарями бібліотеки-філії № 2: «Червона Рута»; «Сонця барви на землі»; 

«Пам’ятники і пам’ятні місця Добропільщини»; «Помним о чистоте»; слайдова 

вікторина «Что за прелесть эти сказки»; «Необычные театры мира»; 

- бібліотекарями бібліотеки-філії № 3: «Бійся байдужості», «Афганістан: Війна 

світів», «День Землі», «Жіночий березень», «Гендерне насильство»; 

- бібліотекарями бібліотеки-філії № 4: «Сторінками життя Лесі Українки», 

«Державна мова сяє навіки», «Як все починалось», «Сторінками поетичної 

природи», «Пам’ятники жертвам СНІДу», «Згаслі зірки», «Щирим серцем 

поезія лунає», бук-трейлер Е. М. Ремарк «Три товариші»; 

- бібліотекарями бібліотеки-філії № 5: «Добропілля в сузір’ї Донбасу» 

Бібліотекарі навчилися наповнювати інформацією, вдосконалювати контент та 

вести бібліотечні сайти, блоги, сторінки бібліотек в соц. мережах, спілкуватися з 

користувачами в соціальних мережах на сторінках «Одноклассників», Facebook, 

ВКонтакте. 

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/ - блог ЦМБ 

Бібліотеки Добропільської міської ЦБС в соціальних мережах: 

ВКонтакте: 

http://vk.com/public63935248 - ЦМБ 

 

Одноклассники: 

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 

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://vk.com/public63935248
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/
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Електронні адреси 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 

 

Відвідуваність 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. Так, на сайті ЦМБ 

в цьому році відкрито розділ «Сторінка методиста», яка містить корисну інформацію для 

роботи бібліотек системи.  

 

 

Робота з ДБА 

В 2013 році 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 тільки процедуру вилучення застарілих 

карток, новими записами не поповнювалась в зв’язку з відсутністю підписних видань 

внаслідок невиділених на періодику коштів з бюджету міста. 

В цьому році було оновлено рекламні плакати та інформацію до головних каталогів 

бібліотек. 

  

Регулярно поповнювались новими бібліографічними записами тематичні картотеки:  

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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- «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» - б-ф 

№ 2; 

- сценаріїв масових заходів – б-ф № 4; 

- «Чомусикам», «Світ професій», «Історія України», «Радимо прочитати», 

«Молодіжна планета» - б-ф № 5. 

Інформування абонентів індивідуальної та колективної інформації 

Протягом року бібліотеки інформували 78 абонента індивідуальної та 21 абонентів 

колективної (групової) інформації. Абонентами індивідуальної інформації є вчителі, 

керівники, представники місцевої влади та пересічні користувачі бібліотек. Теми 

інформацій досить різноманітні. Деякі з них:  

- «Нові освітні технології. Нове в законодавстві про освіту», «Методика викладання 

біології, хімії, анатомії та валеології в ЗОШ. Новини освіти», «Бухгалтерський облік. Нове 

в законодавстві про бухгалтерський обік», «Методика викладання у початкових класах 

ЗОШ. Нові освітні технології», «Нове в законодавстві України», «Нове в бухгалтерському 

та фінансовому обліку», «Нове в податковій системі України. Нове в податковому 

законодавстві», «Нове в законодавстві України про культуру і туризм», «Дозвілля дітей та 

підлітків, Новини книжкового світу»… - ЦМБ; 

- «Народна творчість», «Екологія рідного краю», «Новинки краєзнавчої літератури», 

« Нове в законодавстві України» - б-ф № 1; 

- «Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо»; «Делу – время, потехе - час», 

«Мова – всенародний скарб»; «Ваш малюк – геній» ; «Хочу все знать»; «Сделаем чудо 

своими руками»; «Любимо світ, в якому ми живем» - б-ф № 2; 

- «Моя сім'я, родина, рід», «Краєзнавство», «Екологічні проблеми Украіни», «Рідна 

мова», «Закон та підліток» ... - б-ф № 4; 

- «Сімейне виховання», «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» - б-ф № 5. 

Інформування 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 

датам, ювілеям та ювілярам року. 
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Бібліотекарі намагаються оформити виставки так, щоб вони пробуджували у 

користувачів інтерес до читання і активно використовували як традиційні, так й 

інноваційні форми популяризації літератури, серед яких почесне місце займала наочна 

робота. Експонувалася не тільки література та документи, а й 

залучалися поробки майстрів міста. Дуже часто бібліотекарі 

використовували для оформлення бібліотеки свої витвори 

мистецтва – дрібні вироби з бісеру, солоного тіста, ляльки-

мотанки та м’які іграшки, малюнки, витинанки та інше.  

В кінці грудня та увесь січень-місяць у відділі 

обслуговування бібліотеки-філії № 5 експонувалася 

книжково-ілюстративна виставка "Казковий світ 

зимових свят", а на абонемент завітав на санчатах Дід 

Мороз з ялинкою, подарунками і святковим настроєм. Вже 

стало традиційним в бібліотеці робити виставлення 

літератури, використовуючи різні методи привернення уваги 

відвідувачів до книг. В цьому році це були власні роботи 

бібліотекарів - чудові витинанки з новорічною тематикою: 

ялинки, іграшки, сніжинки, сніговики - все стало прикрасою і 

доповненням до новорічних свят. Розділи "Ніч Святого Миколая - дивна і чарівна", 

"Новорічні витівки зими", "Колядують зорі на Різдво Христове", "Магія зимових свят" 

розкривають зміст і значення народних свят та звичаїв, а також знайомлять з чудовими 

оповіданнями та віршами на тему зими. Отже, і у бібліотекарів і у користувачів протягом 

зимових свят та канікул постійно відчувалося бажання гарно відпочити з книгою та 

бібліотекою! 

http://lib-kinder.ucoz.ru/blog/kazkovij_svit_zimovikh_svjat/2012-12-12-100 

 

Дитяча бібліотека-філія № 5 особливу увагу приділяє 

сімейному вихованню, бажає підтримувати зв’язок з батьками 

дітей. Тому для всіх, кого цікавить ця тема, підготували у 

бібліотеці виставку книг по сімейному вихованню «Сім’я як 

джерело культури». На виставці можна було знайти книги з 

народної педагогіки, праці і рекомендації відомих педагогів 

сучасності, улюблені книги дітей і дорослих, поради домашнім 

майстриням і майстрам. Родзинкою виставки стала колекція 

саморобних іграшок бібліотекаря Ольги Володимирівни 

Шуман – це герої відомих казок К. Чуковського, А. Мілна, О. 

Пушкіна та інші.  

 

http://lib-kinder.ucoz.ru/blog/cim_quot_ja_jak_dzherelo_kulturi/2013-05-24-102 

 

Усе літо в бібліотеці-філії № 2 працювала книжкова 

виставка «Летнее чтение». На ній були представлені 

книжки за шкільною програмою. А з початком навчального 

року підготували книжкову виставку «Для Знайок та 

http://lib-kinder.ucoz.ru/blog/kazkovij_svit_zimovikh_svjat/2012-12-12-100
http://lib-kinder.ucoz.ru/blog/cim_quot_ja_jak_dzherelo_kulturi/2013-05-24-102
http://lib-kinder.ucoz.ru/_bl/1/08835631.jpg
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Незнайок». На виставці представлені енциклопедії за різними темами, а також науково-

популярні книжки.  

В зв’язку з поповненням книжкового фонду, на абонементі Центральної міської 

бібліотеки пройшла виставка-перегляд нових надходжень 

– 2013 року. На виставці були представлені новинки з 

історії, дитячої літератури, життя і творчості українських 

письменників, також були представлені нові книги серії 

«Бібліотека нобелівських лауреатів» та українська історична 

література. Створюючи цю виставку, бібліотекарі врахували 

уподобання читачів різного віку та різних інтересів. 

В червні у відділі абонементу Центральної міської 

бібліотеки презентувалась розгорнута книжно-

ілюстрована виставка "Книги, що читає весь світ". 
Мета виставки – популяризація художніх світових шедеврів 

різних століть. 

Перший розділ виставки «Бестселери ХІХ століття» 

містив твори світових письменників таких як: Г. Флобера, 

Ш. Бронте, Д. Остін, О. Уайльд, Е. Бронте. У другому 

розділі «Бестселери ХХ – ХХ1 століття» користувачі мали 

можливість не тільки прочитати твори письменників минулого століття, а й побачити як 

одягались жінки минулих століть. Увагу привернули мініатюрні ляльки, які представляли 

героїнь експонованих романів. Саме вони стали родзинкою виставки. Третій розділ 

«Книги на всі часи» пропонував користувачам видання, які розкривали силу, велич, 

потужність великих геніїв світового рівня – Т. Г. Шевченка, М. В. Гоголя, У. Шекспіра, О. 

Пушкіна.  

Друга частина виставки була спрямована на юнацьку аудиторію - «Нові книги для 

молоді». В ній експонувалися твори, які складають «золотий фонд» світової літератури - 

М. Рід, Ж. Верн, О. Дюма, Е. Берроуз, В. Гюго, Дж. Лондон, М. Твен, В. Скотт - та які 

захоплюють своїми пригодами, подорожами, незвичайними загадками і страшними 

небезпеками. 
http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/quot_knigi_shho_chitae_ves_svit_quot/6-1-0-61 

За мірою надходження нової літератури в бібліотеках ЦБС проводились огляди 

новинок, готувались виставки нових книг, видавались анотовані списки нових 

надходжень.  

Досить ефективною виявилась в ЦМБ нова форма масового інформування – 

масова розсилка інформації за допомогою електронної пошти. Так, жителі міста 

своєчасно і регулярно отримували інформацію щодо нових надходжень до бібліотеки, 

проведення масових заходів, експонування нових виставок тощо. 

 

Інформаційні стенди в бібліотеках 

Незмінним атрибутом інтер'єру публічних бібліотек є рекламні інформаційні стенди, 

плакати. Серед рекламних плакатів виділимо оголошення, афіші, календарні плани 

проведення масових заходів, інструктивно-методичні плакати та ін. На стендах міститься 

інформація про бібліотеку, її послуги та продукцію з метою оповіщення про неї 

відвідувачів і стимулюванні попиту на ці послуги і продукти. Рекламні плакати можуть 

бути самостійним видом реклами, але найчастіше стають складовою частиною 

інформаційного стенду.  

http://dobro-biblio.ucoz.ru/load/vystavki/quot_knigi_shho_chitae_ves_svit_quot/6-1-0-61
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Регулярно оновлювалась інформація на стендах «Інформаційна панорама» та 

«Бібліотечний простір» в Центральній міській бібліотеці. 

  

 

 

В бібліотеці-філії № 2 теж оновлювали 

інформаційний куточок для читачів. Познайомили 

користувачів з історією свят: День бібліотекаря, День 

вчителя. Для батьків в загальному коридорі створили 

інформаційний пункт «Для, Вас, батьки!». Інформацію 

готують як бібліотекарі, так і керівники гуртків ЦДЮТ.  

 

Довідкова робота 

Основною частиною бібліографічної роботи є виконання запитів користувачів. Їх 

виконання здійснювалося за допомогою мережі Інтернет та за допомогою літератури з 

фондів бібліотек. 

Протягом 2013 року бібліотеками Добропільської міської ЦБС обслуговано 78 

абонентів інформації, з них 21 - колективних та 57 – індивідуальних, бібліотекарями 

виконано 5819 довідок, з них 31 складних.  

Підвищення інформаційної культури користувачів 

Для всіх бібліотекарів самим найактуальнішим завданням завжди було і буде 

формування інформаційної культури читачів. 

З метою популяризації бібліотечно-бібліографічних знань в філії № 1 проводяться 

різноманітні масові заходи. Так, учнів 5 класів ЗОШ № 5 бібліотекарі філії № 1 запросили 

в країну Словарію на бібліографічну гру «За словниками від «А» до «Я», де вони показали 

знання різновиду довідкових видань, їх структури та тематичного різноманіття. 

З метою популяризації бібліотечно-бібліографічних знань спільно зі шкільним 

бібліотекарем ЗОШ № 18 Філіппенко О.Б. бібліотекарі філії № 2 розробили курс із 

підвищення бібліотечно-бібліографічної грамотності юних читачів «Нитка 

Аріадни». Мета курсу: навчити школярів користуватися книгою, фондами бібліотек, 

довідково-бібліографічним апаратом, поглибити знання учнів про різноманітність 

друкованих та електронних джерел інформації. Учасники проекту учні 5-х класів. Термін 
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виконання - 5 років (розпочинається робота з учнями 5-х класів, а закінчиться з ними ж, 

коли вони будуть в 9-х кл.). Шляхи реалізації - бібліотечні уроки, брейн-ринги, вікторини, 

ігри, подорожі та ін. 23 вересня бібліотекарі провели перше засідання, яке пройшло у 

формі презентації. Вони познайомили дітей з проектом, розповіли учням як будуть 

працювати, скільки часу та яку роботу буде відведено. Також повідомили, що 30 вересня 

Всеукраїнський день бібліотек. В жовтні провели бібліотечний урок «Історія книги». В 

листопаді - бібліотечне лото «Основні елементи книги». В грудні – бібліотечний урок 

«Бібліотека та її відділи». 

 Надзвичайно цікаво і жваво пройшов 

бібліотечний урок «Знайомство з бібліотекою» з 

учнями 2 класу ( вчитель Дмитрук І.М. ) Білицької 

ЗОШ № 10 у міській бібліотеці-філії № 4. Маленькі 

відвідувачі поділилися не тільки своїми знаннями про 

книгу та бібліотеку, а й враженнями від улюблених 

прочитаних ними книг. Бібліотекар Гук Л.П. 

доступно розповіла про історію створення книг, 

перші бібліотеки, познайомила з дитячою сучасною 

літературою та періодикою. Кращі читачі були 

відзначені заохочувальними призами. Діти висловили 

побажання і надалі дружити з книгою та бібліотекою. 

http://biblio-bel.at.ua/news/biblioteka_zustrichae_gostej/2013-06-25-75 

Працівники бібліотеки-філії № 5 продовжили відновлювати таку традиційну 

форму роботи, як уроки бібліотечно-бібліографічних знань, намагаючись зробити їх 

послідовними та систематичними. На сайті бібліотеки http://lib-kinder.ucoz.ru є програма 

"Бібліознайка" з виховання інформаційної грамотності для молодшого шкільного віку, 

яка діє в ЗОШ-інтернат. 

Для учнів 4-А класу школи-інтернату (керівник Платова О.І., бібліотекар Папето 

І.О.) пройшов "П'ять хвилин в бібліотеці". Заняття з культури читання проводилися разом 

зі шкільними бібліотеками ЗОШ № 5 та ЗОШ № 7. На цих уроках діти знайомилися з 

роботою бібліотеки, відділами, книжковим фондом, отримували навички самостійної 

роботи з літературою. Окрім традиційних форм (екскурсі, бесід, індивідуальних бесід при 

запису та біля виставок, картотек та каталогів) використовувалися ігрові форми 

бібліотечних занять с методами театралізації.  

Цікавим і змістовним, а також пізнавальним став урок ББЗ "Бібліографічний 

маячок" для учнів 5-а класу ЗОШ № 7. Протягом години діти вивчали пошуково-

пізнавальний апарат бібліотеки, почули поради "Як працювати з книгою", "Як вибрати 

книгу". Чудовим закріплення засвоєних знань стала гра-практикум "Знайди книгу". 

Традиційно для 3-4-х класів, проводяться бібліотечно-бібліографічні уроки 

«Знайомство з бібліотекою», «Світ довідкових видань». В рамках програми «Літо. Сонце. 

Сто фантазій» відбулася літня бібліографічна гра «Детективне казкове лото», а для 

молодшого шкільного віку – в кінці травня на початку червня – екскурсії до бібліотеки. 

 

http://biblio-bel.at.ua/news/biblioteka_zustrichae_gostej/2013-06-25-75
http://lib-kinder.ucoz.ru/
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Фонди займають особливе місце в матеріально-технічній базі бібліотеки, будучи і 

матеріальним, і інформаційним ресурсом одночасно. Вони складають мережу бібліотек як 

установи, 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 2013 року Добропільська міська ЦБС має фонд 215 081 примірників (з 

них 84,8 % книги, 15,1% - періодичні видання, 0,1% - електроні видання). Серед ЦБС 

найбільшим за кількістю фондів є: Центральна міська бібліотека 62 340 прим., бібліотека-

філія № 5 – 40 527 прим., бібліотека-філія № 2 – 32 981 прим., бібліотека філія № 4 – 32 

573 прим., бібліотека-філія № 3 – 31 613 прим. Найменше зібрання документів має 

бібліотека-філія № 1 – 15 047 прим. 

Головна проблема оновлення фонду бібліотек, що стає перед бібліотеками, полягає 

в низькому і нестабільному фінансуванні з міського бюджету, що негативно позначається 

на системі комплектування в складі фонду бібліотек, які переповнені старою, морально 

застарілою літературою. В нашій ЦБС оновлення фонду не піднімається. 

 

Оновлення бібліотечного фонду. 

№ 

з/п 

Найменування 

б-ки 

2011 2012 2013 

1 ЦМБ 825 401 410 

2 Б-ка фил.№1 356 457 174 

3 Б-ка фил.№2 446 171 290 

4 Б-ка фил.№3 431 298 214 

5 Б-ка фил.№4 228 159 133 

6 Б-ка фил.№5 495 614 529 

ВСЬОГО:  2781 2100 1750 

 За звітний рік з різних джерел надійшло – 1750 примірників на суму 41 559 грн. Із 

надходжень:              Книг     - 1652 

Брошур    - 20 

Жур. з обмінного фонду  - 39 

Жур. від спонсорів   - 23 

Інші документи   - 12 

Електроні видання   - 4 

Українською мовою   - 779 прим. (45.4 %) по 

зрівнянню з 2012 р. (30,4%) процентний склад збільшився. 

Формування бібліотечного фонду відбувається при поєднанні традиційних джерел 

комплектування. В формуванні фонду бібліотек велику роль грають обмінно-резервні 

фонди обласних бібліотек: з бібліотеки ім. Н.К. Крупської надійшло 278 прим. на суму 

4512 грн. (при плані 300 прим.). 
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З ООО ІКФ «Альфа» отримано 598 прим. на суму 31790 грн. Від спонсорів 

отримано 35 прим. на суму – 226 грн. В дар від користувачів отримано 622 прим. на суму 

3046 грн., книги прийняті від користувачів замість загублених 157 прим. на суму 935 грн. 

З міського бюджету отримано 60 прим. на суму 1050 грн. 

 

 
Перше місце за величиною при оцінці типового і видового складу бібліотечних 

фондів бібліотек складають книги - 182 394, друга за величиною є періодика - 32 474, а 

потім електроні матеріали - 213. 

Періодичні видання завжди допомагали бібліотекам комплектувати недостатність 

книг актуальної тематики. У багатьох бібліотеках вони є частиною фонду, що найбільш 

користується попитом у користувачів. Проте користувачі не можуть скористатися цим 

ресурсом, оскільки підписна кампанія не фінансується регулярно. На 2 півріччя 2012 р. і 

2013 рік. не було фінансування з місцевого бюджету на періодичні видання. В результаті 

користувачі позбавлені актуальної інформації, а бібліотеки повністю позбавлені 

комплектів періодичних видань, що є великим недоліком формування бібліотечних 

фондів. Щоб ефективно використовувати кошти, що виділялися на підписку, бібліотекарі 

вивчають читацький попит на періодичні видання. Результати досліджень становляться 

основою для підписки періодичних видань для кожної конкретної філії. 

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 старіння фондів бібліотек. Література в основному 70-80-х років минулого 

століття, яка не користується попитом у користувачів, але ці книги стоять на полицях, 

нові надходження мізерні. 

Загальний фонд за рік зменшився на 17 434 документа (при плані 12 000 екз.). 

Із них : книг – 11 194, брошур – 6 240 екз. 

Основною причиною списання документів є висока міра її фізичного зносу. 

Стара література складає 17277 прим., документів прийнятих від користувачів замість 

загублених - 157 примірників. 

Найбільш зменшився фонд у бібліотеках-філіях № 3 (6298 прим.), № 2 (5993прим.), 

№1 (3312 прим.), № 4 (1800 прим.), № 5 (31прим.). 

Ведеться робота з обліковим каталогом. Своєчасно вливаються картки на 

документи, які надійшли за звітний період. Вилучаються картки на списану літературу, які 

були в єдиному екземплярі, і робляться помітки о вибутті документа з бібліотечного 

фонду. 

 

16% 

34% 

2% 

36% 

3% 
9% 

Надходження з джерел в 2013 році 

Обмінно-резерв. фонд ООО "Альфа" 

від спонсорів в дар  

з міського бюджету заміна загублених книг 
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Структура бібліотечного фонду по галузям знань на 2013рік. 

 ВСЬОГО Сусп. Природ. Технічні Мовознавст. Художня 

Надійшло 

за 2013р. 

1750 290 93 24 55 1288 

В %  16,8 5,4 0,9 3,3 73,6 

Вибуло за 

2013р. 

17434 3589 844 801 691 11509 

В %  20,6 4,8 4,6 4,0 66,0 

Стан на 

кінець р. 

215081 42296 15504 21953 12343 122985 

В %  19,7 7,2 10,2 5,7 57,2 

 

 

Результатом руху фонду в звітному році стали незначні зміни в його галузевій 

структурі - суспільного характеру 19,7% ( 2012р. - 19,8%), природознавство 7,2% (2012р. -

7,1%), технічні науки 10,2% (2012р. - 9,8%), мовознавство 5,7% (2012р. - 5,6%), художня 

література 57,2% (2012р. - 57,7%). По галузям знань бібліотечний фонд суспільного 

характеру, природознавства та медицини залишився незмінним, процентний склад 

технічних наук зменшився, а процентний склад художньої літератури збільшився. 

Література, отримана в одному екземплярі, знаходиться в центральній бібліотеці. 

Збереження фондів знаходиться під контролем та регламентується рядом 

нормативних документів. Збереження і безпека бібліотечних фондів здійснюється 

відділом комплектування і обробки документів при надходженні і обробки  документів. 

Всі надходження відображені в облікових документах і розміщені на стелажах згідно з 

прийнятим в бібліотеках порядком. 

При редакції газетного фонду виявлені старі комплекти, які були списані. 

Регулярно всі відділи бібліотек перевіряли правильність розставлення фонду і 

займалися його знепилюванням. 

Всі структурні підрозділи ЦБС забезпечені вогнегасниками. Співробітники 

проходять навчання погашення пожежі за допомогою вогнегасника. Також постійно 

ведеться робота з ліквідації читацької заборгованості. 

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 

17% 
5% 

1% 
3% 

74% 

Надійшло літератури за галузями 
знань в 2013 році  
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вологе прибирання меблів, створення світлових умов. Реставратором постійно 

здійснюється поточний ремонт книг (1000 книг за рік). 

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. 

 

 

Рекламу бібліотеки та бібліотечних послуг бібліотеки-філії Добропільської міської 

ЦБС проводять шляхом індивідуальних та групових бесід з користувачами, шляхом 

наглядної популяризації літератури, видавничої діяльності, інформацією на сайтах 

бібліотек, в соціальних мережах та в ЗМІ.  

Так, бібліотекарі філії № 4 провели День відкритих дверей «Храм книги 

запрошує». Місячник популяризації книги та бібліотечної професії пройшов під гаслом 

«Бібліотека – джерело мудрості». Провели екскурсію по бібліотеці « Подорож до Читай-

міста». Заходи бібліотеки висвітлюються на сторінках газети «Цікава бібліотечна 

сторінка» та на сайтах: «Білицька бібліотека-філія № 4», «Белицкое онлайн», 

«Добропільська міська бібліотека». Завідуюча бібліотекою Краснопольська Т. В. звітує 

про діяльність бібліотеки та її послуги на засіданні міської ради та перед населенням 

міста. Вона була запрошена на зустріч з журналістами газети «Голос України» до 

бібліотеки-філії № 1 Добропільської міської ЦБС м. Добропілля. Бібліотекарі також 

складають та розповсюджують в бібліотеці та поза її межами наочної реклами: рекламні 

буклети та оголошення. 

Рекламна діяльність Центральної міської бібліотеки полягає у популяризації 

своєї роботи та послуг, які надаються всім користувачам. Протягом року ЦМБ вела 

активну рекламну діяльність на власному офіційному сайті, а також в соціальних 

мережах. За допомогою цих сервісів, якими користується кожна друга людина, 

поширюється інформація про послуги, заходи, іде діалог з читачем. 

В рамках тижня популяризації бібліотеки та бібліотечних послуг, який проходив в 

вересні цього року, співробітниками бібліотеки було виготовлено та розповсюджено 

рекламну продукцію. Так, листівки з рекламою безкоштовного Інтернету в бібліотеці були 

опущені у поштові скриньки мешканців міста. Реклама безкоштовного Інтернет-центру та 

Wi-FI не обмежилась тільки листівками. Були створені та розміщенні при вході в 

бібліотеку рекламні стенди.  

Також було розповсюджено візитні картки з контактами та адресою сайту ЦМБ 

серед гостей та учасників заходів, які проходили в нашій бібліотеці. 

В зв’язку з відкриттям в ЦМБ виставкового залу «Твоя АРТерриторія», бібліотека 

активно рекламувала свою нову послугу. Серед населення міста розповсюджувались 

візитні картки з контактами та адресою сайту, бібліотеки, де можна дізнатися докладну 

інформацію про мету і завдання проекту «Твоя ARTерріторія».  
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Завдяки сумлінній праці співробітників ЦМБ рекламну продукцію бібліотеки 

(оголошення, листівки, візитівки) можна зустріти в навчальних закладах міста, 

партнерських організаціях, у міському транспорті, на зупинках та дошках оголошень. 

Така діяльність сприяє зростанню популярності бібліотеки та її послуг серед мешканців 

міста та району.  

 

Методами анкетування та аудіювання бібліотекарями філії № 4 проведені 

дослідження читацької активності та читацьких інтересів учнів школи різних вікових 

категорій. Результати цієї роботи показують, що для більшості учнів молодшого та 

середнього шкільного віку читання книг є улюбленою справою. Але не все так добре. 

Значна частина школярів захоплюється розважальними, фантастичними романами. Значно 

менше читають науково – пізнавальної літератури, творів про війну. А поезію та твори 

класиків української та зарубіжної літератури діти читають тільки в рамках шкільної 

програми. На питання «Наскільки змінилося ставлення до книги з розвитком Інтернету? 

65 % опитаних відповіли, що істотно. Тому дуже важливо приділяти багато уваги 

керівництву читанням молодших школярів, пробуджувати інтерес старшокласників до 

довідкової та науково – популярної літератури. За результатами опитування можна 

зробити висновок, що читання посідає не останнє місце в житті учнів. Бібліотекарі, 

застосовуючи інноваційні підходи до роботи з учнями школи, передають молодому 

поколінню багатство культури народу, його національну ментальність. 

 

 

Істотні зміни в житті сучасного суспільства 

зумовили потребу на випуск в бібліотеці-філії № 

1 друкованої продукції різноманітної тематики - 

це саме те, що найбільше потрібно 

користувачам. Бібліотекарем Сафоновою Г.В. 

проведено роботу із складання 

рекомендаційного списку: «Знатні і знані мої 

земляки», з нагоди 60-річчя утворення м. 

Добропілля. Впродовж останніх років значно 

урізноманітнився репертуар підготовлених 

бібліотекою бібліографічних покажчиків, 

списків, прес-дайджестів тощо. Популярністю у 

читачів користуються пам'ятки, бесіди про книги, 

закладки, презентації. 

Читати можна не лише захоплено, а й яскраво, стильно та з «родзинкою». У цьому 

на допомогу приходить розмаїття оригінальних та дуже креативних книжкових закладок 

виготовлених працівниками бібліотеки.  

Видавнича продукція бібліотеки-філії № 2 кожен рік стає кращою, цікавішою та 

більш естетично приваблюючою. Всю створену продукцію бібліотекарі використовують 

при проведенні заходів, при оформленні книжкових виставок та тематичних полок.  

  В січні відзначали 75-річчя від дня народження нашого земляка - Василя Стуса. І 

до цієї дати розробили та підготували краєзнавчий посібник «Велетень духу і таланту». В 
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посібнику висвітлюється життєвий та творчий шлях поета. Для більш кращого 

осмислення поданого матеріалу до інформації додаються фото з архіву сім’ї Стус.  

Бібліотека-філія № 2 дуже тісно співпрацює з театральним гуртком ЦДЮТ. У 

фонді знаходиться велика кількість матеріалів, які стануть або вже ставали в нагоді 

керівнику цього гуртка Афонічевій А.Л. Тому для полегшення бібліотекарем пошуку 

інформації з діяльності театрального світу, а також для надання можливості користувачеві 

самостійно обирати необхідний матеріал, бібліотекарі випустили рекомендаційний список 

літератури: «Театральними стежинами». В виданні мова йде про всю підготовчу та 

методичну роботу гуртка, програми занять, тренінги, розвиваючі курси, проекти. Цей 

список стане в нагоді не лише викладачам спеціалізованих гуртків, а й батькам, які 

самостійно хочуть творчо розвивати свою дитину. 

Для керівника туристичного гуртка Мирної Г.Й. підготували рекомендаційний 

список літератури: «Нас вперед ведуть дороги!». Література в цьому списку допоможе 

зорієнтуватися в морі екологічних громадських організаціях та в гуртках екологічного 

туризму Донеччини. Дізнатися про досягнення членів цих організацій та гуртків. Цей 

список може бути корисним як старшокласникам, так і більш дорослій молоді, якій не 

байдуже екологічне становище Донбасу. 

В серпні 2013 р. хутору Біла Зірка (зараз м. Білозерське) 

виповнилося 100 років. До цієї дати колектив бібліотеки-філії № 2 

випустив брошуру «Зорепад талантів Білозерського». До неї 

увійшла інформація про видатних жителів Білозерського, які 

прославили рідне місто далеко за його межами і навіть за межами 

країни. Тут є розповідь про відомого шахтаря-альпініста Віталія 

Кутнього, який став єдиним гірником, що зійшов на Еверест, 

розповідь про життя відомої поетеси та композиторки Лариси 

Новосьолової, вірші якої навіки увійшли в історію міста, а також 

про барвисті картини почесного мешканця міста Білозерське 

Марини Нестерової та оповідь про їх створення.  

Хоча місто Білозерське невелике за розмірами, однак багате на 

талановитих людей. Про всіх них хочеться сказати, але одного 

видання буде замало. Тому колектив бібліотеки-філії № 2 вирішив 

щорічно випускати інформаційну брошуру про життєвий шлях 

талантів рідного міста. 

Спільно зі шкільним бібліотекарем ЗОШ № 18 Філіппенко О.Б. 

бібліотекарі розробили і випустили пам’ятки:  

 - до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка «Сузір'я слави Кобзаря». 

 - до 175-річчя від дня народження I. Нечуй-Левицького пам'ятку «Співець душі народної. 

Цікаві факти з життя письменника». 

В 2013 році бібліотекарі філії № 3 видали 

листок-сигнал серії «На крилах фантазії», бібліо-

дайджест «Знайомтесь: нові професії», закладка 

маленькому читачу «Абетка грамотного читання». 

Бібліотека-філія № 4 підготувала: «Живе 

слово Кобзаря», «Літературний світ Н. Забіли» 

(рекомендаційний список літератури), (інформ-
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закладка) «Білицьке – моє рідне місто», ((інформ-буклет) «На хвилях інформаційних 

технологій!», (пам'ятку) «Вчись і ти, як книгу берегти!». 

Протягом року видавнича продукція Центральної міської бібліотеки складалася із 

наступних матеріалів: «Новинки дитячої літератури» (анотований список нових 

находжень дитячої літератури); «Книжкові новинки з історії України» (анотований список 

нової літератури для широкого кола читачів); «Вересневі новинки» (анотований список 

літератури для всіх читачів бібліотеки); «Українська історична література» (анотований 

список нової літератури для широкого кола читачів); Новинки серії «Бібліотека 

нобелівських лауреатів» (анотований список всеосяжних творів, відмічених чуттєвим 

інтелектом і гуманістичною цілісністю). 

 

 

 В 2013 році бібліотека-філія № 4 організувала читальний зал на свіжому повітрі 

в парку культури та відпочинку. Жителям міста були запропоновані періодичні видання, 

книги та ноутбук. 

 У бібліотеці-філії № 4 з 28 лютого 2013 р. експонувалась виставка, присвячена 400 - 

річчю Дому Романових. Виставку-експозицію презентував учень 8 класу ЗОШ № 19 міста 

Добропілля Орищенко Богдан. Протягом багатьох років збирав Богдан фотографії та 

ілюстрації з журналів та календарів, щоб потім показати і розказати жителям міста історію 

дома Романових. 

 

http://biblio-bel.at.ua/news/domu_romanovykh_400_let/2013-03-06-65 

http://biblio-bel.at.ua/news/domu_romanovykh_400_let/2013-03-06-65
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  Інноваційною формою роботи та спілкування для 

Центральної міської бібліотеки можна вважати 

відео-конференцію (за допомогою Skype-зв’язку) 

«Пізнаємо Україну через діалог». Цей захід був 

присвячений Дню Соборності України. В конференції 

брали участь представники заходу України – м. 

Львова, центру – м. Кіровограда, а представниками 

сходу були міста Добропілля і Краматорськ. Учасники 

конференції з різних регіонів продемонстрували 

відеоролики та презентації про свої міста, про 

організації, де проходила конференція. Перший досвід з такою формою роботи став 

цікавим не тільки для організаторів цього заходу, але й для його учасників. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/news/piznaemo_ukrajinu_cherez_dialog/2013-01-22-158 

 Інноваційною та цікавою для співробітників ЦМБ стала перша спроба створити 

буктрейлер. Бібліотекарі освоїли роботу з відео-редактором «MovieMaker», за допомогою 

якого можна створювати слайд-шоу або відеофільми професійної якості. Ці нові знання 

бібліотекарі і далі будуть активно впроваджувати в роботі.  

  Новою стала для бібліотекарів ЦМБ і робота за 

проектом «Твоя ARTерріторія». Громадська 

організація «Добропільський центр молоді «ДОБРО» 

у партнерстві з Комунальної організацією 

«Добропільська міська централізована бібліотечна 

система» стали одними з переможців у конкурсі 

проектних заявок на отримання міні-гранту від 

проекту « Розвиток культури - джерело процвітання 

місцевої громади», який реалізується Донецьким 

міським молодіжним центром мистецтв «ЕкоАрт» у 

партнерстві з Херсонським міським Центром молодіжних ініціатив «Тотем» та 

Асоціацією журналістів «ПостФактум» (Тбілісі) та фінансується Європейським Союзом в 

рамках Програми Східного Партнерства «Культура». Проект під назвою «Твоя 

ARTерріторія» - це можливість для творчих людей м. 

Добропілля продемонструвати свою майстерність 

широкій аудиторії шляхом організації стаціонарних і 

мобільних виставок робіт. В ЦМБ проходять 

персональні виставки майстрів-умільців міста. МБВ 

Добропільської міської ЦБС створив сайт «Мастера 

Доброполья», на якому можна слідкувати за подіями 

і виставками в виставковому залі ЦМБ - 

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

 

 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/news/piznaemo_ukrajinu_cherez_dialog/2013-01-22-158
http://master-dobropol.ucoz.ua/
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 Основне завдання методичної служби спрямовано на те, щоб діяльність бібліотек 

ставала більш професійною і грамотної, щоб кожна бібліотека прагнула підійти до справи 

творчо і набувала «своє обличчя», а головне, щоб інформаційні послуги, що надаються 

бібліотеками, стали більш якісними і доступними населенню, а бібліотеки - життєво 

необхідними місцевій громаді. 

Немає нічого нового в твердженні про те, що для того, щоб відповідати часу, 

бібліотекар повинен вчитися і постійно підвищувати професійний рівень знань, 

вдосконалювати вміння. 

Враховуючи зміни в суспільстві, методична служба спрямована на навчання 

бібліотекарів правильно сприймати ці зміни, своєчасно і ефективно реагувати на них, 

змінювати плани протягом своєї роботи на динамічні перетворення, відповідно до запитів 

користувачів і часу. 

Персонал ЦБС, при активній підтримці адміністрації, приймає активну участь у 

регіональних, обласних і всеукраїнських семінарах, конференціях, конкурсах. Семінари 

для бібліотечних фахівців області дають можливість не тільки зустрітися з колегами з 

різних регіонів області, але і обмінятися досвідом роботи, поділитися своїми 

досягненнями та обговорити наболілі проблеми, звірити плани на майбутнє, а також 

повчитися бібліотечної майстерності у досвідчених фахівців. 

Кожен раз, після відвідування заходів з підвищення кваліфікації в області, 

організовуються інформаційні години, де фахівці, які побували у відрядженнях, 

інформують колектив про нове і цікаве, що побачили у колег. Разом обговорюємо 

програму семінару, проводимо аналіз. 

Методична служба продовжує роботу з організації залучення бібліотекарів до участі 

в конкурсах. Намагаємось не залишати без уваги жодного оголошеного конкурсу для 

бібліотек. Щомісяця надається розсилка бібліотекам про можливість участі у конкурсах. 

Цього року спробували свої сили в конкурсі від програми «Бібліоміст» 3 бібліотеки нашої 

ЦБС. Активну допомогу в складанні та написанні заявки надали саме працівники 

методичного відділу. Як результат – перемога в 5 раунді від програми «Бібліоміст» 

(бібліотеки-філії № 1, 2 отримали по 3 комп’ютери та набору обладнання).  

Окрім того, методичною службою ЦБС в 2013 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.  

З лютого до квітня 2013 року серед бібліотек Добропільської міської ЦБС (на 

міському рівні) проводився фотоконкурс «Портрет читача в інтер’єрі бібліотеки», 

присвячений Всеукраїнському дню працівників культури. Метою фотоконкурсу було: 

Формування позитивного іміджу бібліотек Добропільської ЦБС, як сучасних закладів 

культури, стимулювання прагнення бібліотекарів до професійного зростання та 

популяризація сучасної бібліотеки за допомогою засобів візуальної культури. На конкурс 

були представлені фотографії повсякденної тематики, які відображають моменти 

відвідування бібліотеки людьми різного соціального статусу, віку, статі, національності, з 

особливими потребами і демонструють толерантність, відкритий, безперешкодний доступ 

до інформації в бібліотечних закладах; які демонструють змістовне проведення часу в 

бібліотеках з метою спілкування, відпочинку, навчання, відвідування соціокультурних 
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заходів тощо; які розкривають використання читачем ДБФ, ДБА, роботу бібліотеки у 

напрямку ББЗ. 

Підведення підсумків міського конкурсу дитячого малюнка «Бібліотека очима 

дітей» відбулося у травні. Роботи були виставленні в Центральній міській бібліотеці. 

Кращі роботи представлені на творчій виставці «І це - Добропілля моє» в рамках заходів 

до загальноміського свята, присвяченому 60-річчю м. Добропілля. Переможців 

нагородили грамотами та призами. Оргкомітет надав подання керівництву ЦБС про 

заохочення керівників бібліотек-філії № 2, 3, 4 за сумлінність та успішність у роботі. 

До атестації, що пройшла цього року методичний відділ розробив документи про 

проведення атестації, надав консультації щодо питань атестації, рекомендації письмові та 

усні щодо створення портфоліо бібліотекарів. Робота проведена масштабна, кожен 

працівник відчув свій рівень на професійній сходинці. Одночасно мали змогу вивчити 

технологію складання портфоліо та відчути його значущість для сучасного працівника.  

На атестацію в березні 2013 р. майже всі бібліотечні працівники ЦБС представили 

професійні портфоліо. Вимоги до їх наповнення і оформлення заздалегідь не визначалися, 

було надано тільки рекомендації щодо створення. Використання технології портфоліо 

допомогло адміністрації здійснювати моніторинг професійного розвитку співробітників, 

получити інформацію про результати діяльності працівників, об'єктивно оцінювати 

професійний рівень фахівців. Кожен співробітник отримав індивідуальний аналіз свого 

портфоліо.  

Атестацію у 2013 проходили 21 бібліотечних працівника ЦБС, з них 10 - 

відповідають займаній посаді, 8 відповідають за умови виконання рекомендацій комісії з 

повторною атестацією через рік, 3 - дано рекомендації на переведення на іншу посаду, у 

зв'язку з невідповідністю займаній посаді. Планова атестація цього року і дані 

рекомендації атестаційної комісії дозволить провести повторну атестацію через рік на 

більш високому рівні. 

Протягом року було надано більше 20 консультацій та рекомендацій за темами: 

Бібліотека як ресурсний центр соціокультурної реабілітації, Облік складних довідок, 

Бібліотечна документація, Відзначення знаменних дат в бібліотеці, Інноваційні форми 

роботи в бібліотеці, Методичні поради з надання бібліотечних послуг користувачам з 

особливими потребами та інші. 

Для бібліотекарів системи на сайті ЦМБ створена «Методична сторінка», де 

працівники відділу надають оперативну інформацію про зміни в бібліотечному 

законодавстві, цікаві розробки, акценти в бібліотечній справі. Відповіді на проблемні 

питання бібліотечної діяльності бібліотекарі міста отримують з допомогою електронної 

пошти та телефонного зв'язку з співробітниками МБВ. 

Щомісяця виходить друкована газета «ЦБС - Цікава бібліотечна сторінка».  До 

Дня міста створений буклет «Бібліотеки Добропільської міської ЦБС» з короткою 

рекламною інформацією та фото про бібліотеки. 

За рік було надано 35 інформацій за запитами установ і організацій міста та інших 

відомств різної спрямованості: виконання програми бюджету міста, складання програми 

розвитку бібліотек міста, проведення заходів в рамках міських програм, відзначення 

визначних літературних дат, державних свят в бібліотеках, святкування 60-річчя дня 

міста, моніторингу проектної діяльності бібліотек та інше.  
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В 2013 році НПБУ провела моніторинг діяльності та технічного стану бібліотек 

України. З цього приводу в квітні працівники методико-бібліографічного відділу провели 

комплексні перевірки бібліотек ЦБС. Було здійснено 6 виїздів до бібліотек.  

В травні бібліотеки ЦБС відвідали спеціалісти з НМВ Донецької обласної бібліотеки 

ім. Н.К. Крупської. За висновками: «Бібліотеки м. Добропілля активно розвиваються, 

постійно розширюють послуги для мешканців міста, у т.ч. з використанням сучасних 

інформаційних технологій, бібліотеки мають комп’ютери, копіювально-розмножувальну 

техніку, 5 – підключені до Інтернету і надають користувачам відповідні послуги, 

організовано 4 Інтернет-центри. Бібліотеки розширюють доступ до інформації, для чого 

організовано веб-сайти ще у 3-х бібліотеках системи, мають власні сторінки у соціальних 

мережах. Книгозбірні активно займаються проектною діяльністю, є переможцями у 

конкурсах програми «Бібліоміст». Вони мають підтримку місцевих органів влади, активну 

участь у роботі бібліотек бере начальник відділу культури Л. М. Білоус. У 2013 р. 

рішенням міської ради затверджена міська програма розвитку публічних бібліотек на 

2013–2015 рр., що дозволить вирішити проблемні питання і сприятиме подальшому 

розвитку публічних бібліотек міста відповідно по потреб громади». 

«Бібліосейшн 2013» року торкнувся тем: «Як подружити дітей з бібліотекою?», 

«Бібліотекар та соціальні мережі. Успіх чи небезпека?», «Бібліотечний ребрендінг», 

«Дитячі конкурси, як засіб залучення дітей до читання», «Буктрейлери: технологія 

створення», «Сучасні інформаційні ресурси бібліотек на допомогу молоді». Зустрічі 

проходили жваво з висловлюванням особистої думки бібліотекарів, бачення їх в сучасній 

бібліотеці та застосування на практиці. 

Хронологія семінарів 2013 року: 

26 квітня в Центральній міській бібліотеці м. 

Добропілля відбувся семінар для працівників бібліотек 

Добропільської міської ЦБС за темою «3D» в 

бібліотеці: документ, дозвілля, діалог». Термін «3D» 
- який для багатьох звучить магічно, розшифровується 

дуже просто: документ, дозвілля, діалог. Всі процеси в 

бібліотеці, пов'язані з цими трьома складовими, 

вимагають сьогодні переосмислення, як кажуть 

«перезавантаження». З цікавими змістовними 

доповідями на семінарі виступили бібліотекарі ЦБС. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/seminar_bibliotekariv_quot_3d_quot_v_biblioteci_quot/1-1-0-411  

4-5 червня в Центральній міській бібліотеці м. 

Добропілля пройшла дводенна обласна творча 

лабораторія «Методична діяльність: пріоритети 

подальшого розвитку» для методистів міських та 

районних ЦБС Донецької області. Творча зустріч 

методичних працівників бібліотек області, яких 

цього року зібралося майже 50 осіб, вже вдруге 

відбувається в ЦМБ м. Добропілля (перша творча 

лабораторія була в 2010 році). Методисти бібліотек 

обговорювали важливі питання сучасного кадрового 

та іміджевого розвитку бібліотек, ділилися власним досвідом роботи та пропонували свої 

творчі доробки для втілення в роботу з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників 

в бібліотеках області.  

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/tvorcha_laboratorija_2013/1-1-0-430 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/seminar_bibliotekariv_quot_3d_quot_v_biblioteci_quot/1-1-0-411
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/tvorcha_laboratorija_2013/1-1-0-430


84 
 

27 вересня в читальному залі Центральної 

міської бібліотеки пройшов семінар бібліотекарів 

ЦБС - «Бібліотечні інновації: створюємо 

майбутнє». Невипадково методист МБВ ЦБС 

запропонувала саме цю тему для обговорення, адже 

інноваційне перевтілення бібліотек вже досить 

тривалий час турбує бібліотекарів. Ідеями 

бібліотечних інновацій, відео-роликами, 

слайдовими презентаціями на професійній зустрічі 

поділилися молоді бібліотекарі Добропільської 

міської ЦБС. Бібліотекарі з досвідом були не тільки 

приємно вражені ентузіазмом, активністю, 

креативним підходом до бібліотечної справи, 

професіоналізмом молодих бібліотекарів, але й неабиякою здібністю зацікавити слухачів, 

вмінням вести бесіду та орієнтуватися в сучасному трансформаційно-неспокійному 

бібліотечному житті.  

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/majbutne_za_molodimi_bibliotekarjami/1-1-0-457 

 

1 листопада в читальному залі Центральної 

міської бібліотеки відбулась підсумкова зустріч 

бібліотекарів «Звітність - 2013. Перспективні 

напрямки роботи у 2014 році». Цього разу йшла 

мова про підсумків роботи бібліотек в 2013 році, 

акценти, рекомендації та нові можливості бібліотек 

у 2014 році. 

 

 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/storinka_metodista/seminari_cbs/profesijna_zustrich_bibliotekariv_cbs/43-1-0-474 

29 листопада бібліотекарі Добропільської 

міської ЦБС (8 осіб) та шкільних бібліотек міста (8 

осіб) відвідали міжвідомчий семінар 

«Християнська просвіта та школа» в місті 

Красноармійськ. В програмі проведення: 

презентація практично-методичного посібника 

«Школьный праздник: православный взгляд». В 

бесіді за чашкою чаю продовжили обмін думками 

та пропозиціями на підтримку спільних 

бібліотечних заходів, з духовного виховання на 

основі християнської моральності 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/khristijanska_prosvita_i_shkola/1-1-0-487 

Корисної та необхідної для роботи бібліотекарів інформації багато. Тож, 

залишається тільки невпинно йти вперед, працювати на благо громади міста, щоб 

бібліотеки стали місцем не тільки спілкування, але й місцем активної дії задля кращого 

розвитку кожної особистості окремо й громади в цілому. 

http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/majbutne_za_molodimi_bibliotekarjami/1-1-0-457
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/storinka_metodista/seminari_cbs/profesijna_zustrich_bibliotekariv_cbs/43-1-0-474
http://dobro-biblio.ucoz.ru/publ/meroprijatija/khristijanska_prosvita_i_shkola/1-1-0-487
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Методико-бібліографічний відділ продовжив випуск друкованої продукції на 

допомогу бібліотекарям системи. В 2013 році були випущені наступні матеріали: 

№ Назва Форма Зображення 

1 «Співець українського 

степу» 

краєзнавчий посібник серії 

«Письменники 

Донеччини»: до 145-річчя 

від дня народження М.Ф. 

Чернявського (1868-1938) 

 

 
2 «Мо Янь – лауреат 

Нобелевской премии по 

литературе» 

листок-сигнал серії 

«Нобелевские лауреаты», 

для широкого кола читачів 

 
3 «Новинки січня» анотований список нових 

надходжень, для широкого 

кола читачів 

 
4 «Громадянин української 

мови» 

листок-сигнал серії 

«Письменники української 

діаспори» : до 95-річчя від 

дня народження Яра 

Славутича (1918-2011) 

 
5 «Я не хвилинками – 

століттями я жив!» 

листок-сигнал серії 

«Письменники української 

діаспори», до 100-річчя від 

дня народження Федора 

Лазорика (1913-1969) 
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6 «Левкові «Журавлі» листок-сигнал серії 

«Письменники української 

діаспори», до 125-річчя від 

дня народження Левка 

Лепкого (1888-1971) 

 
7 «Сергій Жадан» листок-сигнал серії 

«Сучасні українські 

письменники», для 

широкого кола читачів 

 
8 «Українське слово з 

австралійської землі» 

листок-сигнал серії 

«Письменники української 

діаспори», до 110-річчя від 

дня народження Лідії 

Далекої (1903-1981) 

 
9 «Людина найширших 

обдарувань і талантів» 

листок-сигнал серії 

«Письменники української 

діаспори», до 105-річчя від 

дня народження 

Володимира Яніва (1908-

1991) 

 
10 «Прасковья Ангелина» краеведческое 

веблиографическое пособие 

серии «Наші земляки», к 

100-летию со дня рождения 

Прасковьи Никитичны 

Ангелиной (1913-1959) 
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11 «Моїй вербі розтяли 

душу…» 

листок-сигнал серії 

«Письменники української 

діаспори», до 70-річчя від 

дня народження Йосипа 

Терелі (1943-2009) 

 
12 «Доля і шлях Володимира 

Біляїва» 

персональна пам’ятка серії 

«Письменники української 

діаспори», для широкого 

кола читачів 

 
13 «Добропольский лётчик-

герой» 

персональная памятка 

серии «Наші земляки», к 

90-летию со дня рождения 

Г.М. Прощаева 

 
14 Один із «золотих». Андрій 

Кокотюха. Творче досьє 

письменника 

біобібліографічний 

посібник серії «Сучасні 

українські письменники», 

для широкого кола читачів 

 
15 «Поспішайте прочитати!»  

Увага! Нові книжки! 

анотований список нової 

літератури, для всіх читачів 

бібліотеки 
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16 «Дивний світ Наталени 

Королевої» 

листок-сигнал серії 

«Ювіляр року», до 125-

річчя від дня народження 

Наталени Королевої 

 
17 «Українські газети в 

Інтернеті!» 

вебліографічний посібник 

сайтів українських та 

міських газет, для широкого 

кола користувачів 

 
18 «Книги, подарившие 

мечту» 

веблиографический 

аннотированный 

рекомендационный список 

литературы, для широкого 

круга пользователей 

 
19 «Новинки краєзнавчої 

літератури» 

анотований список нової 

літератури з краєзнавства, 

для широкого кола читачів 

 
20 «Травневі новинки» анотований список нової 

літератури, для широкого 

кола читачів 
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21 «Читай нове!» анотований список нової 

літератури, для широкого 

кола читачів 

 
22 «Вічна класика!» анотований список нової 

літератури, для широкого 

кола читачів 

 
23 «Книжні новини для 

кожної дитини» 

анотований список нової 

літератури, для дітей та 

батьків 

 
24 Буклет бібліотек ЦБС буклет, для широкого кола 

читачів 

 
25 «Книга как лекарство» веблиографический 

аннотированный 

рекомендационный список 

литературы, для широкого 

круга пользователей 

 
26 «На стремнині століття» персональна пам’ятка (серія 

«Письменники Донбасу»), 

до 95-річчя донецького 

письменника Г.Г. Володіна 
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27 «Вадим Пеунов» персональна пам’ятка (серія 

«Письменники Донбасу», 

до 90-річчя донецького 

письменника В.К. Пеунова 

 
28 Элис Энн Мунро - 

лауреат Нобелевской 

премии по литературе  

2013 года 

листок-сигнал серии 

«Нобелевские лауреаты», 

для широкого круга 

читателей 

 
29 Книжные путешествия аннотированный 

веблиографический 

список книг о 

путешествиях, для всех, 

кому интересно 

путешествовать 

и читать о путешествиях 

 
 

 

 

 

На початок 2014 року штат бібліотеки складає 34 працівника,  22 з них бібліотекарі. 

63,6 % бібліотекарів мають вищу та базову вищу освіту і є фахівцями бібліотечної справи. 

У відділах обслуговування працюють 16 працівників і мають повний робочий день. 

Колектив бібліотеки відзначається стабільністю, так 63,6 % від основного персоналу 

мають стаж роботи понад 10 і 20 років і належать до вікової групи від 30 до 55 років. 

18,2% від основного персоналу – люди пенсійного віку і 18,2 % – молодь до 30 років. 

На кінець звітного періоду 2 працівника продовжують навчання в училищі 

культури, в 2014 р. ще 2 – планують вступити до навчального закладу за спеціальністю. 
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В 2013 році було проведено атестацію персоналу ЦБС. За результатами були 

зроблені кадрові перестановки для збільшення мотивації працівників до плідної роботи. 

В професійних заходах, організованих залученими організаціями, або поза межами 

бібліотеки, спеціалісти Централізованої бібліотечної системи в 2013 році прийняли участь 

27 разів і відвідали їх 17 бібліотекарів:  

17.01.13 - Семінар 1 - заняття, «Підготовка проектів і програм розвитку місцевого 

самоврядування» ( Донецьк);  

28.01.13 - Семінар 2 - заняття, «Підготовка проектів і програм розвитку місцевого 

самоврядування» ( Донецьк);  

11.02.13 - Семінар 3 - заняття «Підготовка проектів і програм розвитку місцевого 

самоврядування» ( Донецьк);  

Березень 2013 - Дистанційне навчання «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі 

проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек» 

7-9.04.13 - Навчальний візит у межах проекту «Розвиток культури - джерело процвітання 

громади» ( м. Пирятин Полтавської області);  

17.04.13 - Семінар. Національна парламентська б-ка України. Презентація досвіду роботи 

з волонтерами. (Київ);  

17.04.13 - Творча майстерня «Місце читання в структурі дозвіллєвої діяльності дитини» 

(Донецьк);  

17-18.04.13. - Тренінг «Моніторинг та оцінка діяльності сучасної бібліотеки» ОУНБ ім. 

Горького. (м. Луганськ);  

24-28.04.13 - Навчальний візит у межах проекту «Розвиток культури-джерело процвітання 

громади» (Болгарія);  

11.06.13 - Тренінг «Зв’язки з мас-медіа та основи піару для публічних бібліотек» 

(Донецьк);  

14.06.13 - Тренінг для IТ спеціалістів бібліотек з технічних питань роботи обладнання, що 

постачаються в рамках програми «Бібломіст» (Донецьк);  

7 

1 

7 

7 

Бібліотечні працівники  

до 3-х років 
3-9 років 
10-20 років 
понад 20 років 
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20-22.06.13 - Навчальний візит у межах проекту «Розвиток культури-джерело процвітання 

громади» (Львів);  

25-27.06.13 - Тренінг «Створення мультимедійних презентацій і відео-роликів» (Донецьк);  

15-16.08.13 - Тренінг з адвокації (Донецьк);  

28-29.08.13 - Тренінг з стратегічного планування (Донецьк);  

5-6.09.13 - Тренінг «Орієнтація на клієнта» (Донецьк);  

13-14.09.13 - Обласний семінар по роботі з дітьми (Старобешево);  

24-25.09.13 - Ярмарок бібліотечних інновацій (Київ);  

8-10.10.13 - Форум молодих бібліотекарів (Луганськ);  

9-10.10.13 - Обласний семінар по роботі з юнацтвом (Харцизськ);  

10.10.13 - Інформаційно-методичний семінар з питань розробки проектів і програм 

(Донецьк);  

14-18.10.13 - Тренінг «Школа АХАЛАР: я і громада» (Чернігів).  

18-22. 11. 2013 - Тренінг РТЦ (Донецьк);  

15.11. 13 - Конгрес роботодавців (Донецьк); 

29.11.13 - Міжвідомчий семінар «Християнська просвіта та школа» в місті 

Красноармійськ; 

04.12.13 - Обласний семінар бібліографів (Донецьк);  

05-07.12. 2013 - Тренінг «Як привернути увагу громадськості та організувати громадську 

підтримку» (Донецьк), міська організація «Альянс»;  

09-13.12. 2013 - Тренінг РТЦ (Донецьк). 

Мета цих занять: навчання і розширення знань з новітніх технологій і втілення їх в 

своїй роботі. 

Методико-бібліографічний відділ продовжує проведення семінарів для бібліотечних 

працівників з метою підвищення професійного рівня бібліотекарів та розвитку 

бібліотечної справи та більш якісного обслуговування користувачів. Так, протягом року 

біли проведені наступні семінари: «3D» в бібліотеці: документ, дозвілля, діалог»; обласна 

творча лабораторія «Методична діяльність: пріоритети подальшого розвитку» для 

методистів міських та районних ЦБС Донецької області; «Бібліотечні інновації: 

створюємо майбутнє»; «Звітність - 2013. Перспективні напрямки роботи у 2014 році».  

Історія успіху пересічного бібліотекаря. У стрімкому розвитку Інтернет 

технологій бібліотекам вдалося зайняти своє місце і стати частиною інформаційного 

простору. Цьому, безумовно, сприяла участь у конкурсах від програми «Бібліоміст», що 

дало можливість у багатьох бібліотеках України відкрити Інтернет-центри та надати 

користувачам нові послуги. Не стала винятком і бібліотека філія № 1 Добропільської 

міської ЦБС.  
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Наявність техніки та Інтернету – це лише половина справи, помічником та 

провідником у світі інформації залишається бібліотекар. Тому бібліотекарі повинні 

постійно підвищувати рівень власних знань. Велику допомогу у цьому напрямку 

бібліотекарі отримали від РТЦ ДОУНБ ім. Крупської. Навчальні тренінги дали змогу 

згадати все, що вже вміємо, отримати нові знання та ознайомитись з досвідом колег. Після 

проходження навчання та отримання нових знань у бібліотекарів зміцнилась думка про 

створення власного сайту бібліотеки-філії №1. За підтримки колег з Добропільської ЦМБ 

та безпосередньої активної участі бібліотекаря бібліотеки-філії № 1, Сафонової Г.В., було 

створено бібліотечний сайт бібліотеки-філії № 1 http://dobr-bib-fil1.ucoz.ua/. Цей продукт 

ще далекий від досконалості, але бібліотекарі самотужки його адмініструють, 

поповнюють новою інформацією та розмірковують над подальшим вдосконаленням 

сайту. 

Кожна нова зустріч в тренінговому центрі, спілкування з колегами дають поштовх 

до нових ідей, які ми прагнемо втілювати у життя. Дякуємо за можливість навчатися, 

спілкуватися та зростати професійно. 

 

 

Основним джерелом доходу Добропільської ЦБС в 2013 році було бюджетне 

фінансування –  _________ грн., на: 

 

- Заробітну плату. 

-  Підключення до мережі Інтернет бібліотека-філія № 2. 

- Забезпечення оплати каналу доступу до мережі Інтернет. 

- Оплату комунальних і інших послуг. 

- Поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією. 

- Проведення обласної творчої лабораторії. 

- Підвищення кваліфікації бібліотекарів (відрядження).  

Із обласного бюджету надійшло - 2512.00 грн., на: 

- Поповнення бібліотечних фондів. 

 

Доходи від проектної, фандрейзингової діяльності і з інших джерел склали –  

_________ грн., на: 

- Отримання грантів. 

- Від надання платних послуг. 

- Поповнення бібліотечних фондів. 

- Підвищення кваліфікації. 
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- Проведення обласної творчої лабораторії. 

Підсумки 2013 року свідчать про зростання інформаційного і кадрового потенціалу 

нашої бібліотеки, іі готовність і спроможність працювати на новому сучасному рівні. 

Цьому також буде сприяти подальша наша участь у програмах місцевого і регіонального 

рівнів, реалізація проектної  і партнерської діяльності. 

Плануючи свою діяльність на 2014 рік ЦБС має намір  продовжувати роботу по 

програмам і проектам, зберегти мережу бібліотек і штат, підвищувати професійний рівень 

бібліотекарів, покращувати матеріально – технічне забезпечення бібліотек та іншу 

діяльність згідно місцевої програми «Розвитку публічних бібліотек м. Добропілля на 

2013-2015 рр.». 

 

 

 

 

 

 

 


