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Бібліотечно-інформаційне обслуговування
юнацтва та молоді в Дніпропетровській області

2014 року

Інформаційно-бібліотечне обслуговування юнацтва 2014 року на
Дніпропетровщині здійснювали 590 юнацьких структурних підрозділів, а
саме:

* окрема бібліотека-філія для юнацтва та молоді м. Жовті Води;
* 4 юнацьких відділи, у тому числі:

- 3 у містах Дніпродзержинську, Кривому Розі, Новомосковську;
- 1 в Томаківському районі;

* 12 юнацьких абонементів, у тому числі:
- в містах – 8;
- в районах – 4;

* 35 юнацьких кафедр, у тому числі:
- в містах – 24;
- в районах – 11;

* 538 юнацьких груп, у тому числі:
- в містах –55;
- в районах – 483.

Послугами книгозбірень області скористалися 136315 юнаків та дівчат.
Слід зазначити позитивну динаміку збільшення кількості користувачів
юнацького віку (на 2 130 осіб) у порівнянні з показниками 2013 року.

2014 рік був надзвичайно важким і напруженим як для всієї України,
так і для публічних бібліотек Дніпропетровщини. Події, що відбувались
в суспільстві: Революція Гідності, окупація Криму, військові дії на Сході,
– не могли не вплинути на роботу бібліотечних закладів.

Публічні бібліотеки області, що працюють з юнацтвом, велику увагу
приділяли роботі з вирішення актуальних соціальних та духовних потреб
молодих громадян, формуванню національної свідомості, підвищення рівня
інформаційної культури користувачів, розширення соціокультурного
простору читання, соціалізації мешканців громади, залучення їх до
загальнокультурного життя і цим самим зниженню соціальної напруги в
суспільстві.

Діяльність публічних бібліотек Дніпропетровщини минулого року
базувалася на реалізації державної політики в галузі культури, розвитку
бібліотечної справи та виконання державних, обласних і міських/районних
програм: “Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку
читання на період до 2015 року”, Державної цільової соціальної програми
“Молодь України” на 2009-2015 роки, Регіональної програми “Молодь
Дніпропетровщини на 2012-2021 роки”, “ Програми розвитку культури у
Дніпропетровській області до 2016 року тощо.
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Над реалізацією міських програм працювали бібліотеки КЗК
«Жовтоводська ЦБС»: «Молодь міста Жовтих Вод» (2010-2015 рр.),
«Попередження девіантної поведінки підлітків та молоді, запобігання
суіцидальних проявів» та власних цільових програм «Читання – це
престижно» (бібліотека-філія №1 для молоді) та «Надія майбутнього:
соціалізація та адаптація молоді Жовтих Вод» (юнацька кафедра Центральної
бібліотеки КЗК «Жовтоводська ЦБС»).

Юнацький абонемент Центральної бібліотеки м. Нікополя продовжував
роботу за цільовою програмою «Юність з книгою».

За останній час стиль життя молоді суттєво змінився, і відповідно
змінилися вимоги до бібліотек, які адаптуються до використання у своїй
роботі нових інформаційних технологій. Крім того, молоді необхідний
простір для різних видів діяльності, щодо відповідності їх ритму і стилю
життя.

Головне завдання бібліотеки – знайти своє місце в житті молоді та
стати її невід'ємною частиною.

Прагнення бібліотекарів зробити книгозбірні цікавими для молодих
користувачів виявляється, в першу чергу, у створенні вільного майданчику
для цікавого і змістовного спілкування, в реалізації просвітницьких програм
та акцій, у проведенні заходів, спрямованих на формування соціально
активної особистості.

Дніпропетровська центральна міська бібліотека першою в Україні
запустила мобільний додаток, доступний для скачування в App Store. Проект
«Мобільна бібліотека для мобільних людей» розраховано, у першу чергу, на
молодь. Додаток DneprLibrary надає можливість власникам смартфонів та
планшетів через мобільні платформи Android market та App Store дізнатися
інформацію про заходи ЦМБ та інших закладів культури. Також за
допомогою програми можна поставити будь-яке запитання бібліотекарю і
отримати відповідь у режимі он-лайн, читати електронні книжки,
переглянути ТОП-десятку книг, яку працівники бібліотеки складають
щомісяця, і навіть почитати уривки з топових видань.

У час збройного конфлікту на сході країни бібліотекарі виявляли
свідому активність, спрямовану на допомогу українським патріотам, які
воюють за незалежність, мир і спокій в Україні, на інформаційну та
психологічну підтримку вимушено переселених осіб. Залучали до надання
психологічної допомоги висококваліфікованих фахівців, практичних
психологів, психотерапевтів, волонтерів.

У всіх публічних бібліотеках Дніпропетровщини проводились
благодійні акції зі збору коштів та необхідних речей для бійців АТО,
поранених військових.

Так, бібліотеки КЗ «Централізованої бібліотечної системи
м. Дніпродзержинська» запросили городян приєднатися до благодійного
марафону «Україна починається з тебе» для підтримки земляків, які беруть
участь у бойових діях на Сході, захищаючи рідну Батьківщину. Акція
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тривала з 12 по 30 вересня в усіх публічних бібліотеках міста. Під час
благодійного марафону відбувся перший у Дніпродзержинську благодійний
розпродаж. Завдяки підтримці громади благодійний внесок склав 14 519 грн.

Закінчився марафон патріотичним флешмобом «Читай заради миру»,
учасниками якого були студенти, учні, бібліотекарі, читачі, які своїми
віршами закликали до миру:

Настане сонячна година,
Коли закінчиться руїна…
Розквітне вмить моя єдина
Моя прекрасна Україна.

В публічних бібліотеках Дніпропетровської області були організовані
майстер-класи з виготовлення захисних оберегів для солдат зони АТО,
відвідувались поранені бійці в госпіталях. Крім того, бібліотеки разом зі
своїми користувачами, волонтерами проводили збір коштів, речей, продуктів
харчування для бійців АТО; плели маскувальні сітки.

Пам'ять Героїв небесної сотні, загиблих воїнів АТО бібліотеки
вшановували організацією куточків героїзації та тематичних поличок: «Герої
не вмирають», «Майдан… з Героями іде прощання…», «Воїни АТО –
захисники суверенітету України».

У центральній міській бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка (КЗ «ЦБС
м.Дніпродзержинська») відбувся вечір спогадів «Обличчя свободи. Майдан»
за участю учасників Майдану Олександра Скорика, Олега П’ятака,
Володимира Широкого, Олександра Троця, Олега Петика і Костянтина
Писаренка.

Інформаційна підтримка здійснювалась шляхом створення експрес-
виставок-публікацій «Схід у вогні. Хроніка АТО», «Вісті із зони АТО».

Робота з внутрішньо переміщеними особами стала важливою
складовою діяльності кожної бібліотеки. В бібліотеках створені зони
інформаційної підтримки, де представлені законодавчі акти та розроблені
працівниками бібліотек інформаційно-бібліографічні буклети, листівки,
пам'ятки з відомостями про адреси, телефони, інтернет-ресурси, потрібні
ВПО, блоки відповідної інформації представлені на сайтах бібліотек.

Оперативне задоволення інформаційних потреб користувачів
юнацького віку є головним пріоритетом довідково-бібліографічної та
інформаційної діяльності книгозбірень області.

Зі звітів публічних бібліотек області зрозуміло, що формування
інформаційної культури користувачів було спрямоване не лише на
отримання традиційних бібліотечно-бібліографічних знань, а й вміння
оперувати інформацією з використанням сучасних комп'ютерних технологій.
В бібліотечних закладах проходили заходи, спрямовані на традиційне
знайомство з бібліотеками (екскурсії, віртуальні і в реальному часі),
бібліографічне навчання (бібліотечні уроки), навчання користуванню
інформацією на електронних носіях, електронними базами даних (навчальні
курси з основ комп’ютерної та інтернет-грамотності). Навички інформаційної
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культури прищеплювалися користувачам диференційовано через
інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування – шляхом
проведення бесід, консультацій, практичних занять, знайомства з
рекомендаційними бібліографічними посібниками.

У Центральній районній бібліотеці Верхньодніпровського району
пройшли бібліотечні уроки «Читання для серця і розуму», «Книжковий рай –
бібліотека», «Людина – Книга – Бібліотека», «Словник – підмога, грамотних
дорога», спрямовані на пробудження інтересу у юних користувачів
бібліотеки до самостійного пошуку необхідного документа, їх навчання
основам бібліотечно-бібліографічної грамотності для здійснення цього
пошуку.

Одною із найяскравіших подій бібліотечного життя 2014 року стала
Всеукраїнська молодіжна бібліоніч «Книгою призначена зустріч»,
спрямована на підтримку читання та інтелектуального розвитку
молодого покоління. Всеукраїнська бібліоніч з успіхом пройшла у багатьох
публічних бібліотеках Дніпропетровщини.

Так, КЗ «Павлоградська міська ЦБС» провела маштабну міську акцію
«БібліоPrimochka». Всі, хто відвідав бібліотеки цього вечора, стали
учасниками яскравого «Мексикано-паті» у Центральній міській бібліотеці,
вечірки «Бібліотека замість дискотеки» у бібліотеці-філії № 2. Гості
бібліотек цього вечора взяли участь у майстер-класах з паперопластики,
малювання, гри на гітарі та складання віршів, танцювали та дефілювали у
чудернацьких капелюхах, були учасниками молодіжних перфомансів,
музичних та поетичних квартирників, ігроманили у різноманітні квест-ігри,
інтернет-вікторини, літературні лото, відвідали нічні кіносеанси,
фотографувалися у прерії серед велетенських кактусів, запускали ліхтарика у
нічне небо, куштували страви національної мексиканської кухні,
пригощалися смаколиками з чаєм та кавою.

А Юр’ївська центральна районна бібліотека КЗ «Юр’ївської РЦБС» в
рамках бібліоночі запропонувала своїм відвідувачам цікаві заходи:
літературно-краєзнавчий квест «Історія, закарбована в книзі», демонстрацію
фільму «Обитаемый остров», знятий за сценарієм наших українських
письменників Марини та Сергія Дяченків. Любителі співу мали змогу
продемонструвати свою майстерність на майданчику караоке “Пісенний
зорепад”. Для тих, хто любить власноруч створювати гарні речі, проводився
майстер-клас «Подарунок власноруч», в якому учасники навчилися
виготовляти квіти з цукерок. Завершилась бібліоніч флешмобом «Ми за мир».

Вперше у Жовтих Водах жителі міста мали змогу відвідати незвичайне,
фантастичне дійство – бібліоніч. Бібліотека-філія №1 для молоді КЗК
«Жовтоводська ЦБС» підготувала різноманітну креативну і веселу програму
бібліоночі: літературний перфоманс від міської літературної студії
«Горицвіт», що працює при міській Центральній бібліотеці КЗК
«Жовтоводська ЦБС» під керівництвом відомого жовтоводського
письменника Комара С. Г., музичне антре «Зорепад талантів». Із захватом
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сприйняла аудиторія яскраві виступи молодіжного рок-гурту «Ret Rock».
Любителі сучасної літератури оцінили «книжковий делікатес» (новинки
літератури), який продегустували разом з бібліотекарем Стороженко А.
Кожний бажаючий зміг взяти участь у фотосесії та відчути себе справжньою
зіркою. Фіналом заходу стала кава-паті «У колі друзів», під час якої
досвідчені майстри поетичного пера поділилися з молоддю своїми творчими
надбаннями. «Бібліоніч» припала до душі, і молодь гідно оцінила новий
формат проведення бібліотечних заходів.

Безсумнівно, що ці та подібні заходи є помітною подією в житті місцевих
громад. Вони не лише залучають да бібліотек нових користувачів, а й
формують позитивну громадську думку про бібліотеки. Доказом тому є і
численні публікації про публічні бібліотеки Дніпропетровщини в місцевих
ЗМІ.

Інтерес молоді до історії Великої Вітчизняної війни пов'язаний з
людьми, які були її учасниками. Тому серед найцікавіших заходів
патріотичної тематики юнаки та дівчата відзначають зустрічі з
ветеранами. Сьогодні такі зустрічі – велика рідкість і вдача, адже з кожним
роком все менше залишається з нами учасників тих давніх подій.

Синельниківська центральна районна бібліотека провела для молоді вечір-
зустріч «Встеляйте квітами дороги бійцям, що мир нам принесли». Виступи
ветеранів Великої Вітчизняної війни чергувалися з піснями, уривками
документальної кінохроніки, фотографіями з архівів. На закінчення заходу
пролунав заклик жити в дружбі, мирі, пам'ятати, якою великою ціною він
дістався для всіх юдей.

З нагоди 70-річчя визволення України від фашистських загарбників
працівниками бібліотеки-філії № 29 КЗК «Міська бібліотека для дорослих» м.
Кривого Рогу було підготовлено літературно-поетичну композицію «Гімн
солдату-переможцю». Ведучі ознайомили присутніх з історією визволення
України, розповіли про найзапекліші бої за рідну землю. Запрошений поет,
учасник Великої Вітчизняної війни Ликов А. Н. декламував власні вірші та
поділився своїми спогадами про війну. Упродовж заходу лунали пісні та
вірші воєнної пори.

Темі пам'яті, відповідальності перед тими, хто не повернувся з війни,
були присвячені заходи в публічних бібліотеках області: година історичної
пам’яті «Велику Перемогу у 45-му буде пам’ятати вся земля» (юнацький
відділ центральної міської бібліотеки КЗ «Новомосковська міська ЦБС»),
літературно-музична композиція «Ми йшли до тебе, Перемого!» (бібліотека-
філія №1 для молоді КЗК «Жовтоводська ЦБС»), вечір-меморіал «Ми знову
прийдемо до вічного вогню, рокам ніколи пам’яті не стерти» (юнацька
кафедра центральної бібліотеки КЗК «Жовтоводська ЦБС»), день інформації
«Імена героїв-визволителів будуть палко полум'яніти» (Центральна районна
бібліотека Новомосковського району), літературно-поетичний альманах
«Переправа, переправа! Берег лівий, берег правий» (КЗК «Криничанська
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центральна районна бібліотека для дорослих»), літературне панно «Весняні
громи Перемоги» (РКЗК «Широківська районна бібліотека»), відео-година
пам’яті «Вклонімося величним тим рокам» (юнацька кафедра КЗК
«Апостолівська районна бібліотека»).

2014 рік – Рік учасників бойових дій на території інших держав,
тому для юнацтва та молоді та за їх активної участі проводилися заходи
з вшанування воїнів-афганців та військових, які виконували
інтернаціональний обов’язок в інших країнах світу.

Гідними послідовниками військових традицій і прикладом мужності для
молодого покоління є воїни-інтернаціоналісти, учасники бойових дій
недавнього минулого. Зустрічі з ними допомагали формувати у молоді
почуття гордості за свою країну та вірності героїчним традиціям її минулого,
поняттю військової честі.

До Року вшанування учасників бойових дій на території інших держав
та 25-річчя виведення радянських військ із Афганістану були присвячені
вечір пам’яті «Афганістан болить в моїй душі» (юнацький відділ центральної
міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка КЗ «ЦБС м. Дніпродзержинська»),
вечір афганської пісні «Время выбрало нас, закружило в афганской метели»
(бібліотека-філіал №1 для молоді КЗК «Жовтоводська ЦБС»), година
мужності «Афганістан – мій біль, моя пекуча пам’ять» (юнацька кафедра
центральної бібліотеки КЗК «Жовтоводська ЦБС»), літературно-музичний
журнал «Афган, прописаний у серці» (РКЗК «Широківська районна
бібліотека»), літературно-музичний вечір «Ти – вічний біль, Афганістан»
(Центральна міська бібліотека м. Дніпропетровська), урок мужності «Слава
і біль України: воїнам-афганцям присвячено» (РКЗК «Межівська ЦБС»).

У центральній міській бібліотеці ім. М.Островського Марганецької
міської ЦБС відбулася зустріч «Афганістан – ти серця мого біль», з головою
марганецької Спілки ветеранів війни в Афганістані Ткачуком Віктором
Анатолійовичем та учнями професійного ліцею.

2014 рік був знаковим для України. Це був Рік Тараса Шевченка.
Вся бібліотечні заклади області широко відзначали 200-річчя від дня
народження Великого Кобзаря.

Бібліотечні фахівці Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді ім.
М. Свєтлова та юнацьких структурних підрозділів Апостолівського,
Межівського, Широківського, Криворізького, Новомосковського,
Солонянського, Томаківського районів і міст Орджонікідзе, Марганця
долучились до акції «Сфотографуй та розкажи про пам’ятник Тарасу
Шевченку», оголошеної ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва».

З метою виховання патріотичних та громадянських почуттів, поваги до
української історії, культури та літератури у травні відбулася урочиста
церемонія нагородження переможців та учасників обласної творчої
конкурсної лабораторії «Як далі жить, підкаже нам Тарас», присвяченої 200-
річному ювілею Кобзаря за підтримки департаменту фізичної культури і
спорту, сім’ї та молоді Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
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Журі конкурсу розглянуло роботи 71 учасника з Васильківського,
Верхньодніпровського, Павлоградського, Межівського, Криворізького,
Криничанського, Томаківського, Широківського, П’ятихатського,
Покровського, Петропавлівського районів та міст Дніпропетровска, Жовтих
Вод, Новомосковська, Першотравенська, Нікополя, Марганця, Орджонікідзе.

У номінації “Літературна” найкращими були визнані прозові твори
Ібрагімової Уляни, учениці 8 класу Михайлівської ЗОШ Томаківського
району; Пробийголови Наталії, учениці 10 класу ЗОШ № 2 смт. Покровка;
Євсюкової Юлії, учениці 8 класу КЗ «Ліцей» м. Орджонікідзе; Шкуропат
Анастасії, учениці 10 класу Лозуватської ЗОШ№ 2 Криворізького району.

У змаганні на кращий поетичний твір перемогли Гончаренко Катерина,
учениця 10 класу ЗОШ № 1 смт. Широке; Сорочинська Юлія, учениця 11
класу ЗОШ № 2 м. П´ятихатки; Зінченко Анастасія, студентка ІІ курсу
інституту підприємництва «Стратегія» м. Жовті Води.

Схвальні оцінки журі у номінації “Мистецька” отримали роботи
Оніщенка Павла, учня 11 класу Томаківської ЗОШ № 2; Куценко Марини,
учениці 9 класу СЗШ№ 15 м.Новомосковська; Мимрікова Михайла, студента
1-го курсу Промислового коледжу ДНУ ім.О.Гончара м. Жовті Води.
Родзинкою Шевченківського свята стала виставка вишитих портретів
Кобзаря майстра Василя Демидовича Кандели.

З метою вшанування ювілейного дня народження Великого Кобзаря,
вивчення та популяризації кращих надбань його літературної спадщини були
проведені: літературна година «Шевченкові думки переживуть віки»
(Юр’ївська центральна районна бібліотека КЗ «Юр’ївської РЦБС»), круглий
стіл «Тарас Шевченко – апостол Правди і Науки» (Центральна міська
бібліотека ім. Г. П. Світличної КЗ «Павлоградська МЦБС»), літературно-
мистецький конкурс «Вінок пам’яті Кобзареві» (Синельниківська центральна
районна бібліотека), конкурс на краще художнє читання творів Тараса
Григоровича Шевченка «Безсмертне слово Кобзаря» (РКЗК «Межівська
ЦБС»), фольк-вечірка «Вінок слави Кобзарю» (Центральна міська
бібліотека ім. М. Островського Марганецької міської ЦБС), рок-урок «Нова
пісенна шевченкіана» (Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка КЗ
«ЦБС м. Дніпродзержинська»).

Для старшокласників ЗОСШ № 9 працівники бібліотеки-філіал № 3 КЗ
«Павлоградська міська ЦБС» провели унікальний майстер-клас
«Шевченкіана в екслібрисі». На майстер-класі бібліотекарі разом з учнями
образотворчого відділення Дитячої музичної школи надали можливість
молоді познайомитися з унікальною графічною спадщиною – екслібрисами
шевченківської тематики та самим навчитися створювати їх.

На честь святкування 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка
управління культури Дніпродзержинської міської ради спільно з міською
бібліотекою ім. Т. Г. Шевченка, Дніпродзержинською благодійною
організацією «Центр культури і мистецтв «Златоуст», міським клубом
молодих літераторів «Віварт» оргінізували і провели поетичний батл
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«Шевченко the best», котрий зібрав понад 100 учасників від 10 до 68 років.
Переможець батлу Бараник Марія взяла участь в загальноміському
шевченківському віче з віршами «Катерина», «Пророк».

Користувачі публічних бібліотек Дніпропетровщини долучилися до
участі у Всеукраїнському опитуванні молоді «… Знаю його, знаю!»,
присвяченому 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. Було опитано
1603 респонденти Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді
ім. М. Свєтлова та 6 центральних публічних бібліотек міст Жовті Води,
Орджонікідзе, Марганця, Кривого Рогу, Тернівки, Першотравенська і 14
центральних бібліотек Апостолівського, Васильківського, Петриківського,
Верхньодніпровського, Криворізького, Криничанського, Магдалинівського,
Дніпропетровського, Межівського, Павлоградського, Покровського,
Софіївського, Юр`ївського, Синельниківського районів. Результати
опитування показали, що інтерес до життя та творчості Т. Г. Шевченко не
згасає навіть через 200 років після його народження. Молоді люди і зараз
читають та поважають чудові твори великого митця.

Популяризація кращих зразків світової та вітчизняної літератури та
культури – невід'ємна частина роботи бібліотечних закладів
Дніпропетровщини. Організовуючи роботу з популяризації читання серед
молоді, бібліотекарі області намагалися привернути увагу юних користувачів
до класичної та сучасної української літератури, допомогти їм побачити її
актуальність, навчитися цінувати красу і багатство рідної мови.

Особлива увага зверталася на популяризацію в молодіжному середовищі
життя і творчості Василя Симоненка до 80-річчя від дня народження
Великого Українця. Протягом року бібліотеками проведено: поетичний вечір
«Дивосвіт поезії Василя Симоненка» (Центральна районна бібліотека
Верхньодніпровського району), усний журнал «Василь Симоненко у житті,
творчості, спогадах» (Центральна районна бібліотека Синельниківського
району), вечір співаної поезії «Упаду я зорею, мій вічний народе, на
трагічний і довгий чумацький твій шлях» (РКЗК «Широківська районна
бібліотека»), літературний портрет «Світлий талант, трагічна доля»
(Центральна районна бібліотека Васильківського району).

120-річчю від дня народження українського письменника і драматурга
О. Довженка були присвячені: інформ-досьє «Життя та творчість
О. Довженка» (юнацький абонемент центральної районної бібліотеки
Верхньодніпровського району), літературний вечір «Співець гуманності й
краси» (юнацький відділ центральної районної бібліотеки Томаківського
району), вечір-портрет «Син зачарованої Десни» (бібліотека-філіал №17
Дніпропетровського МКЗК «Централізована система публічних бібліотек
для дорослих»), літературно-біографічний екскурс «Син «зачарованої»
Десни» (юнацький відділ центральної бібліотеки КЗК «Міська бібліотека для
дорослих» м. Кривого Рогу), літературний вечір «Український митець, яким
пишається світ» (Центральна міська бібліотека ім. М. Островського
Марганецької міської ЦБС).
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До 125-річчя від дня народження українського письменника, майстра
сатири й гумору Остапа Вишні в бібліотеках проводились літературні
читання «Трагічний сміхотворець» (юнацький відділ центральної міської
бібліотеки КЗ «НовомосковськаМЦБС»), гуморина «Жарти, сміх – це для
всіх» (Центральна районна бібліотека «Юр’ївської РЦБС»), хіт-парад
українського гумору «Літературними стежками Остапа Вишні» (бібліотека-
філіал № 29 КЗК «Міська бібліотека для дорослих» м. Кривого Рогу).

Центральна міська бібліотека м. Дніпропетровська провела захід «На
гостини до Гоголя», присвячений 205-річчю від дня народження
письменника. Бібліотека підготувала тематичну виставку «Гоголь та
мистецтво», вікторину, міні-виставу «В гостях у Солохи», майстер-клас з
розпису пляшок, з витинанки, літературний кросворд. Старшокласники
знайомилися з експозицією книг «Книжкові вареники», присвяченою
різноманітним рецептам приготування цієї традиційної української страви. У
відділі Biblioplay гості із захопленням поринули у світ «гоголівських розваг»
(із задоволенням грали у рухливі ігри на платформі Xbox+Kinekt), в
абонементі познайомилися з літературними новинками, присвяченими
особистості Гоголя, а в інтернет-центрі бажаючі взяли участь у конкурсі на
знання кіноекранізацій відомих творів Миколи Васильовича Гоголя.

У пам'яті читачів зберігаються яскраві враження про вечори за
творчістю М. Коцюбинського, П. Загребельного, М. Лермонтова,
Г. Ахматової.

Краєзнавча робота завжди була одним із пріоритетних напрямів
діяльності публічних бібліотек Дніпропетровщини. Її зміст обумовлений
стійким інтересом до історії краю, розвитком громад, збереженням
культурної спадщини.

Працівники бібліотек області ведуть пошукову роботу серед мешканців
населених пунктів, збирають матеріали про цікаві факти з історії конкретної
місцевості, формують альбоми, портфоліо. Використовуючи цей арсенал,
бібліотеки популяризують свій рідний край (історію, традиції, обряди,
пам’ятні місця) через призму його туристичної самобутності.

Так, КЗ «ЦБС м. Дніпродзержинська» розробила культурну мапу та
туристичні маршрути містом та областю. Під час пішохідних екскурсій
бібліотечні гіди знайомили відвідувачів з історією міста, яскравими подіями,
відомими людьми краю. Розроблені тематичні екскурсії: «Сім чудес
Дніпродзержинська», «Дніпродзержинськ в роки окупації» «Кращими
місцями Дніпродзержинська», «Дніпродзержинська Шевченкіана» тощо.

У Центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка КЗ «ЦБС
м. Дніпродзержинська» всі бажаючі мали змогу поділитися знаннями про
свій регіон у всесвітньо відомій онлайн-енциклопедії в рамках конкурсу
WikiDay, оголошеного програмою «Бібліоміст». Бібліографічний відділ
підготував виставку «Дніпродзержинськ – Придніпров’я перлина», де
користувачі мали змогу познайомитись з історією міста, цікавими фактами та
подіями. Протягом 6-ти годин команда з відвідувачів бібліотеки і
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бібліотекарів плідно працювала. Результатом роботи дніпродзержинської
команди стали статті: «Пам'ятники м. Дніпродзержинська», «Олексій Сокіл»,
«Слово о великом тренере», «Обратная сторона жизни художника Сергея
Бабича», «Свято-Миколаївський собор (Дніпродзержинськ)», «Анатолій
Жежер», «Адольф Медведський». Учасники конкурсу Срельник Л. М. (зав.
філією №7) та Кубанов Д. В. (користувач бібліотеки) стали призерами
конкурсу та отримали подарунки.

Активна молодь міста Орджонікідзе за підтримки центральної міської
бібліотеки ЦБС провели міський пригодницький квест «Ordzho-Quest». Квест
включав в себе ланку завдань, підпорядкованих єдиній меті – знайти
«зашифровані» пам’ятні знаки міста Орджонікідзе та виконати запропоновані
логічні завдання, пов’язані з його історією. І хоча перше місце дісталося
тільки одній команді, але головне те, що кожен з учасників дізнався щось
нове про місто, в якому він живе.

Бібліотеки області регулярно проводять заходи, присвячені історії своїх
районів, міст та сіл.

230-річчю заснування м. Павлограда бібліотекарі КЗ «Павлоградська
МЦБС» присвятили краєзнавчий марафон «І знову зізнаюсь тобі в коханні,
рідний Павлоград!». В ході марафону проходили година історії
«Павлоградщина – земля героїчного народу», урок мужності «Їх імена
ввійшли в безсмертя», заочна екологічна відео-експедиція «Зелена перлина
Павлограда», фотовиставка «Життя міста у фотооб’єктиві».

До 70-річчя визволення Кривого Рогу бібліотекою-філіал № 26 КЗК
«Міська бібліотека для дорослих» було проведено віртуальну подорож
«Місто моєї любові».

У центральній районній бібліотеці Новомосковського району відбувся
День краєзнавства «Батьківщина – нива неоглядна, найсвітліша спадщина
віків», присвячений 250-річчю заснування м. Перещепине.

Бібліотеки КЗ «Нікопольска МЦБС» взяли активну участь у святкуванні
375-річчя міста. Рейдер-тусовку «Бібліотека для тебе, бібліотека для всіх»
провела Центральна бібліотека. Увагу городян привертали яскраво
оформлені книжкові виставки «Нікополь – місто моєї мрії», «Літературне
розмаїття», виставки робіт бібліотечних майстринь. Мешканців та гостей
міста зацікавили фотосушка «Бібліотечні будні», вони активно залишали
свої думки про місто-ювіляр на стенді «Побажання рідному місту».
Фішкою тусовки були: безпрограшна лотерея, вікторини на знання історії
Нікополя і краю, малюнки на асфальті, безліч солодких призів та, звичайно ж
– буккроссинг, який став дуже популярним.

Один із провідних напрямків в роботі публічних бібліотек області
відводиться літературному краєзнавству. Бібліотекарі використовують
різноманітні форми роботи, розраховані на молодь: літературно-краєзнавчі
читання, конференції, поетичні свята, презентації поетичних збірок місцевих
авторів тощо.
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У центральній міській бібліотеці ім. М. Островського Марганецької
міської ЦБС м. Марганця відбувся літературно-музичний вечір «Я душу Вам
ранимую открою, поплачьте и порадуйтесь со мною…», присвячений 60-
річчю відомого марганецького поета, співака Юрія Тимофійовича Третяка.

Юнацька кафедра центральної бібліотеки КЗК «Жовтоводська ЦБС»
провела для учнів старших класів ЗОСШ №12 літературну годину «Зігріває
душу поетичне слово молодих жовтоводців», присвячену творчості юних
поетів та прозаїків Жовтих Вод. Упродовж заходу запрошені молоді автори
декламували власні поетичні та прозові твори, які вони присвятили Україні,
рідному місту, друзям.

РКЗК «Межівська ЦБС» Межівського району організувала і провела
творчий вечір поетеси з села Преображенка – «Поетична мозаїка Валентини
Самотуги». На заході були присутні начальник відділу культури, туризму
національностей та релігій Межівської райдержадміністрації Л. І.
Кропив’янська, член Національної спілки журналістів України Олександр
Винник, краєзнавці, друзі, колеги, рідні поетки, громадськість району.

2014-й рік був оголошений ООН «Міжнародним роком сім’ї».
Публічні бібліотеки області приділяли велику увагу пошуку нових форм
роботи, організації дозвілля молодих сімей. Основні акценти в роботі
бібліотек з молодими сім'ями були зроблені на підвищення престижу читання,
залучення нових користувачів, відродження традицій сімейного читання.

Працівники центральної бібліотеки спільно з дитячою бібліотекою
Новомосковського району провели літературно-музичний вечір «Родина, рід
– які слова святі. Вони потрібні кожному в житті», на який були запрошені
багатодітні сім’ї, родини, де виховуються прийомні діти.

Центральна міська бібліотека м. Дніпропетровська спільно з
громадською оргнанізацією «Дніпропетровська психологічна кризова
служба» організувала клуб «Сімейний ресурс» для родин військових АТО та
за допомоги Управління молоді і спорту міської ради провели сімейний
тренінг «Залучення фінансів у родину».

Правова просвіта молоді – один з найбільш складних напрямків
бібліотечної роботи. Труднощі, насамперед, полягають у слабкій мотивації
молоді до отримання знань та інформації правової тематики. У зв'язку з цим,
на бібліотекарів лягає завдання правильної подачі матеріалу, пошуку таких
форм роботи, які реально демонструють важливість формування
громадянської активності особистості.

Підвищенню правової культури юнаків та дівчат сприяли година
юридичних знань «Закон і право для всіх єдині» (центральна міська
бібліотека ім. М. Островського Марганецької міської ЦБС), правовий
орієнтир «Юридичний семафор» (Юр’ївського центральна районна
бібліотека «Юр’ївської РЦБС»), інформіна «Права підлітка» (юнацький
відділ центральної бібліотеки КЗК «Міська бібліотека для дорослих»
м. Кривого Рогу), вікторина «Знання від Феміди» (РКЗК «Широківська
районна бібліотека»).
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Заходи з правознавчої тематики книгозбірні області проводили в тісній
співпраці з управліннями юстиції, соціальними службами в справах сім’ї,
дітей та молоді, навчальними закладами. Так у центральній міській
бібліотеці ім. С. М. Євдокимова КЗ «Нікопольська міська ЦБС» відбулась
правова година «Молодь і право: розуміти, знати, дотримуватися», за участю
оперуповноваженого сектором кримінальної міліції у справах дітей.

До Всеукраїнського тижня права Дніпропетровського міського КЗК
«Централізовна система публічних бібліотек для дорослих» організувала
цикл заходів. Протягом тижня для юнаків та дівчат були проведені круглий
стіл «Протидії торгівлі людьми» за участю представників управління молоді і
спорту міської ради, вечір запитань і відповідей «Як важливо знати свої
права», зустріч з юристом «Молодь: уроки права, уроки життя», години
права «Я маю право», «Підліток та правова відповідальність», «Декларація
прав людини і громадянина», інформаційна година «Закони України –
громадянам України».

Низка заходів відбулась під час Тижня права у бібліотеках РКЗК
«Межівська ЦБС»: правовий діалог «Права, свободи та обов'язки громадян»,
правознавча вікторина «Є права у кожного із нас», година права «Я маю
право на любов і ласку», правовий ринг «Кращі знавці права», .

РЦБС Новомосковського району запросили юнаків та дівчат до участі у
конкурсі правознавців «Підліток. Право. Закон», правовому калейдоскопі
«Жити в злагоді з законом», годині правових знань «Молодь і право:
розуміти, знати, дотримуватись».

Профорієнтація – один з найважливіших напрямків роботи з молоддю,
тому що правильний, грамотний вибір професії багато в чому визначає все
подальше життя людини. Щоб зробити правильний вибір професії, необхідно
володіти інформацією. У цих умовах бібліотеки є важливою ланкою в
системі профорієнтаційної просвіти та психологічної підтримки
самовизначенню молоді.

Старшокласникам зробити нелегкий вибір професії допомогли: ярмарок
професій «Вибір професії: хочу, можу, треба» (Верхньодніпровська
центральна районна бібліотека), усний журнал «Чоловічі професії» (КЗ
«Дніпропетровська центральна районна бібліотека» Дніпропетровської
районної ради), аукціон професій «Знайди себе у професії» (КЗ
«Криничанська сільська бібліотека Олександропільської сільської ради
Солонянського району Дніпропетровської області»), профорієнтаційний
навігатор «Вибір професії – дорога в самостійне життя», (юнацька кафедра
центральної бібліотеки КЗК «Жовтоводська ЦБС»),).

Щорічно у квітні-травні бібліотека-філіал №2 Дніпропетровського
міського КЗК «Централізована система публічних бібліотек для дорослих»
проводить Місячник старшокласника профі-старт «Юні обирають майбутнє»,
протягом якого для юнаків та дівчат були підготовлені виставка-порада «На
допомогу старшокласнику», виставка-рекомендація «На світі тисячі професій,
одна із них – твоя», інформ-рев’ю «В світ знань – через бібліотеку»,
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мультимедійна презентація «Професії ХХІ століття» та працівником
інтернет-центру надавалась допомога в он-лайн реєстрації до ЗНО.

Велика робота бібліотек з профорієнтації спрямована в основному на ту
молодь, яка тільки стоїть перед вибором майбутньої професії. Однак, надалі
слід звернути увагу на тих, хто вже отримує або отримав спеціальність і
відчуває труднощі при працевлаштуванні. Зокрема, бібліотекарі можуть
більше уваги приділити інформації про можливості розвитку власного
бізнесу, реалізації оригінальних проектів, поповнення своїх знань і
здібностей в найбільш затребуваних галузях економіки.

Популяризація здорового способу життя, сприяння збереженню та
зміцненню здоров'я юнаків та дівчат є важливим напрямком діяльності
публічних бібліотек Дніпропетровської області.

Форми і тематика проведених у цьому напрямку заходів дуже
різноманітна – акції, дні інформації, круглі столи, книжкові виставки, бесіди,
уроки та години здоров'я, конкурси тощо. Робота ведеться у двох основних
напрямках – популяризація здорового способу життя та протидія соціально
небезпечним звичкам. Головний орієнтир у діяльності бібліотеки – молодь,
яка вимагає активних емоційно насичених форм роботи.

До Міжнародного дня боротьби з наркотиками у юнацькому відділі
центральної міської бібліотеки м. Новомосковська була проведена година
здоров'я «Скажи «ні» наркотикам!», під час якої відбулася розмова про
проблеми поширення небезпечної звички в молодіжному середовищі,
бібліотекарі дали рекомендації, як не допустити наркотики в своє життя.
Молодь віддає перевагу інтерактивним формам спілкування, тому на заході
були застосовані елементи тренінгу.

Молодь Покровського району взяла участь у круглому столі «Молодь
проти наркотиків», організованого центральною районною бібліотекою.

Працівники юнацької кафедри Центральної бібліотеки КЗК
«Жовтоводська ЦБС» провели для старшокласників ЗОСШ №12 День
здоров’я «Я – моє здоров’я – моє життя». Великий інтерес у присутніх
викликав виступ лауреата національної премії «Гордість країни», абсолютної
чемпіонки Національного Кубка з легкої атлетики серед ветеранів, ветерана
спорту Жовтих Вод Владилени Яківни Кокіної, яка розповіла про ставлення
до власного здоров’я, про свої досягнення у спорті, відповіла на чисельні
запитання юнаків та дівчат.

Публічними бібліотеками області спільно з медичними працівниками
проведено низку заходів щодо популяризації здорового способу життя,
профілактики ВІЛ/СНІДу, запобігання поширенню шкідливих звичок, а саме:
інформ-застереження «За хмарою тютюнового диму» (юнацький абонемент
бібліотеки-філії №2 Марганецької міської ЦБС), експрес-вікторина «Нікотин:
міфи та дійсність» (Центральна районна бібліотека Юр’ївської РЦБС), урок-
застереження «Про СНІД треба знати заради життя» (Центральна районна
бібліотека Васильківського району), шок-урок «Зупинимо СНІД, доки він не
зупинив нас» (КЗК «Апостолівська районна бібліотека»).
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Бібліотечні працівники бібліотеки-філії № 2 КЗК «Міська бібліотека для
дорослих» м. Кривого Рогу спільно з Благодійним фондом допомоги ВІЧ-
інфікованим провели урок-застереження «СНІД: біда одна, проблема
спільна». Бібліотекар висвітлила історію виникнення ВІЛ/СНІДУ, звернула
увагу на шляхи передачі цієї страшної хвороби, методи профілактики та
фактори ризику. На підтримку людей, які живуть з ВІЛ, молоді люди
одягнули червону стрічку – міжнародний символ обізнаності про ВІЛ-
інфекцію.

Юнацький абонемент КЗ «Дніпропетровська центральна районна
бібліотека» спільно з районною дитячою бібліотекою провели флешмоб
«Червона стрічка», присвячений Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом.

Привертаючи увагу до своєї діяльності, бібліотекарі йдуть назустріч
своїм громадам, працюють поза стінами бібліотек, беруть участь у
масштабних акціях і програмах.

У квітні, в Міжнародний день книги та авторського права, юнацький
відділ Центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка (КЗ «ЦБС
м. Дніпродзержинська») провів арт-рандеву «День книги і троянд». В
програмі рандеву були виступи відомих в місті літераторів і молодих поетів
Марії Дружко, Катерини Кравченко, Поліни Карамушко тощо.

До Дня міста Дніпропетровська центральна міська бібліотека у парку
Лазаря Глоби організувала великий літературний марафон «Дніпропетровськ
читає! Центральна міська бібліотека запрошує» за участю молодих
дніпропетровських поетів.

Для користувачів публічних бібліотек області, учнів шкіл, студентів
постійно проводились заходи дозвіллєвого спрямування. 2014 року
відзначали новорчні свята, День святого Валентина, День студента, Тиждень
дитячої та юнацької книги, Всеукраїнський день бібліотек тощо

До Дня закоханих Дніпропетровська центральна міська бібліотека
запросили юнаків та дівчат на романтичне побачення «Хай славиться любов».
Гостей бібліотеки чекали книжкові виставки до Дня закоханих, розповіді про
любов, відеоісторії кохання, театральні мініатюри, любовна лірика,
літературна кав’ярня, психологічна гра «Роздуми про любов», караоке,
музичні дарунки.

9-е вересня – День краси, особливий день у календарі бібліотек КЗ
«Централізована бібліотечна система м. Дніпродзержинська». Бібліотекарі
намагалися разом з користувачами створити красу власноруч, прикрасити
бібліотеку, себе, друзів і подруг. Для студенток медичного училища
бібліотекарі юнацького відділу Центральної міської бібліотеки
ім. Т. Г. Шевченка подарували три майстер-класи косметолога-візажиста від
професійної студії Ірини Коваленко та салону «Акварель», майстер-клас
візажу «Краса врятує світ». Дівчата вчились створювати фантазійні зачіски,
знайомились з правилами догляду за волоссям, шкірою тощо.
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30 вересня, до Всеукраїнського дня бібліотек, працівники Центральної
районної бібліотеки Покровського району провели вуличне свято
«Бібліотек@ – територія єдності». В програмі заходу відбулась акція
«Напиши листа солдату», фуршет-вікторина «Розумна кава», благодійний
ярмарок «Інтелектуальна барахолка». Благодійні внески, зібрані учасниками
свята, були передані на лікування пораненого бійця Віктора Легкодуха.

У молодіжному середовищі користуються популярністю
інтелектуальні, дискусійні клуби, різноманітні аматорські об’єднання.
Клуби за інтересами згуртовують юнацтво та молодь, поєднують особисті і
громадські інтереси, розвивають творчу активність, читацьку ініціативу,
сприяють становленню особистості.

Цікаво та змістовно працювали клуб творчо обдарованої молоді «Vivart»
(Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка КЗ «ЦБС
м. Дніпродзержинська»), «Тинейджер» (Центральна районна бібліотека
Томаківського району), молодіжна культурологічна студія «АРТ-толока»,
інтелектуальний клуб «КРИТики» (Центральна міська бібліотека
ім. Г. П. Світличної КЗ «Павлоградська міська ЦБС»), літературна студія
«Горицвіт» (Центральна міська бібліотека КЗК «Жовтоводська ЦБС»),
«Козацька криниця» (Слов’янська сільська бібліотека РКЗК «Межівська
ЦБС»), клуб англійської мови «Open borders» (юнацький відділ Центральної
міської бібліотеки КЗ «Новомосковська міська ЦБС»).

З 2006 року в Орджонікідзевській міській бібліотеці плідно працює
молодіжний клуб «Бібліотека. Книга. Молодь». Теми для зустрічей
різноманітні: «Моя любимая книга» (зустріч з цікавою книгою»), «Hitеch и
модные гаджеты» (огляд ресурсів Інтернет), «Культура спілкування в
соціальних мережах» (клуб ділових зустрічей), «Класичні твори і музика»
(музично-поетичні міркування).

Активну роботу в юнацькому відділі Центральної міської бібліотеки
КЗ «Новомосковської міської ЦБС» проводить юридична агенція «Феміда».
За участю юристів та правоохоронців проведені вечір правової культури
«Основа життя – мій Закон основний», правовий брейн-ринг «Думай! Дій!
Вибирай!» , правовий спринт-конкурс «Знавці прав та обов’язків», майстер-
клас «Конфлікти: як уникнути насильства у школі».

У рамках клубу з профорієнтації «Порадник» Центральної районної
бібліотеки Верхньодніпровського району відбулись цікаві засідання у формі
дискусії «Побудуй свою стратегію пошуку роботи», тренінгу «Вдалий старт»,
години спілкування «Стратегія вибору професії». На засідання клубу
запрошуються спеціалісти-консультанти районного Центру зайнятості,
працівники соціальної служби для молоді та фахівці-професіонали, які
досягли певного успіху в своїй професійній діяльності.

Сьогодні абсолютно очевидно: домогтися підвищення ефективності
та якості бібліотечної роботи неможливе без соціологічної діяльності.
Результати досліджень допомагають успішно окреслювати напрямки
розвитку бібліотечних послуг, задовольняти інформаційні запити молоді,
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урізноманітнювати форми масової роботи, дозвілля юнаків та дівчат,
вивчати фонди бібліотек, піднімати їх престиж.

Анкетування «Що для вас література: необхідність чи хоббі?» серед
юнацтва м. Кривого Рогу виявило, що читання для молоді – один із засобів
отримання нової інформації, розширення світогляду, пізнання світу та
джерело естетичної насолоди та задоволення.

Бібліотека філія №1 для молоді КЗК «Жовтоводська ЦБС» провела
анкетування «Книга та Інтернет у сучасному і майбутньому?». Результати
анкетування підтверджують, що дедалі більше молодь звертається до
електронної книги та пошукових систем Інтернету. Анкета була корисною
бібліотекарям тим, що дозволила краще пізнати читацькі запити та
вподобання юнаків та дівчат, виявити популярні сайти та форуми, шукати
нові форми та методи популяризації читання серед молоді.

Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка (КЗ «ЦБС м.
Дніпродзержинська») провела з молоддю експрес-опитування «Бібліотека
очима користувача». Аналіз анкет показав, що, на думку користувачів, у
сучасній бібліотеці обов'язково повинні бути нові періодичні видання,
безкоштовний Інтернет, місце для прослуховування аудіокниг або музики,
простір для спілкування з друзями, настільні ігри, спортивний куточок.

Публічні бібліотеки області приділяють значну увагу рекламі
інформаційних послуг на власних веб-сайтах, блогах; демонструють свою
присутність в соцмережах, створюючи сторінки у Facebook, Одноклассники,
Вконтакте, Twitter, YouTube.

Пріоритетними напрямками діяльності організаційно-методичної
роботи є постійне оновлення і поліпшення якості бібліотечного
обслуговування юнацтва та молоді.

«Правова освіта молоді в бібліотеках Дніпропетровщини: завдання та
напрямки» – під такою назвою відбувся обласний семінар для бібліотекарів,
які обслуговують юнацтво у Дніпропетровській обласній бібліотеці для
молоді ім. М. Свєтлова за участі фахівців міського управління юстиції.

20 листопада у Дніпропетровській обласній бібліотеці для молоді
ім. М. Свєтлова відбувся семінар-тренінг «Сучасні бібліотеки та юнацтво:
пошуки оптимальної моделі взаємодії» за участі представників
Дніпропетровської міської соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді,
Сергія Кривогуза, голови Дніпропетровської обласної молодіжної
адміністрації, співголови Молодіжної ради та психологів міста.

Досвідом соціального партнерства бібліотек та молоді, реалізації
актуальних проектів та програм в онлайн-режимі поділилися директор
Львівської обласної бібліотеки для юнацтва Ярослав Степанович Коцур та
Віра Борисівна Тарчевська, заступник директора Хмельницької обласної
бібліотеки для юнацтва.

Ефективною формою надання консультативно-методичної і
практичної допомоги по роботі з юнацтвом та молоддю була участь фахівців
ДОБМ ім. М. Свєтлова у районних семінарах публічних бібліотек області.
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Фахівці ДОБМ ім. М. Свєтлова проводили тренінги та практикуми зі
створення буктрейлерів серед працівників публічних бібліотек ЦБС
м. Павлограда, м. Новомосковська, Петриківського та Широківського
районів. Колеги були ознайомлені з принципами створення буктрейлерів, з
ентузіазмом вивчали етапи і прийоми редагування і монтажу зображень,
аудіо- та відеофайлів у програмі «Кіностудія Windows».

Оскільки найважливішою функцією методичної роботи бібліотеки в
цілому є виявлення проблем і надання відповідних методичних рекомендацій
та адресної консультаційної допомоги під час виїздів на місця, протягом року
здійснено експертно-діагностичні аналізи публічних бібліотек м.
Орджонікідзе, Апостолівського та Томаківського районів.

Відділом методико-соціологічної роботи та сприяння соціалізації
молоді було підготовлено методичні поради щодо проведення 2014-го в
Україні Року учасників бойових дій на території інших держав «Вклонімося,
моя Україно, тим людям великим і мужнім», розрахованих на працівників
публічних бібліотек області, що обслуговують юнацтво, та викладачів
закладів освіти. Також було розроблено методичні рекомендації для
публічних бібліотек області «Права людини – твої права» по проведенню
Всеукраїнського тижня права.

Центральні бібліотеки Дніпропетровщини як організаційно-методичні
центри в регіонах, спрямовували роботу на впровадження в бібліотеках
інноваційних ідей, безперервної освіті бібліотекарів, узагальненні і
поширенні передового досвіду по роботі з молоддю. Підвищення фахового
рівня здійснюється різними формами та методами навчання: майстер - класи,
практикуми, тренінги, семінари.

У Дніпропетровськії центральній міській бібліотеці успішно працювала
школа професійної майстерності «Вектор успіху» з підвищення кваліфікації
працівників, які працюють у відділах обслуговування.

Досить актуально для методичних заходів, що проводились
центральними бібліотеками, є використання інформаційних технологій та
співпраця з програмою "Бібліоміст".

Цікаву форму підвищення кваліфікації запропонувала Центральна
міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка (КЗ «ЦБС м. Дніпродзержинська»), яка
проводила для бібліотечних фахівців тренінг-апробацію «Інновації по колу:
створюємо цифрові історії» та тренінг-практикум «Зв’язки з засобами
масової інформації та основи РК для публічних бібліотек».

Районні методичні центри в якості основної форми підвищення
кваліфікації використовували районні семінари, орієнтовані на обговорення
актуальних для більшості бібліотек проблем, у тому числі з організації
бібліотечного обслуговування молоді.

В публічних бібліотеках області відбулись семінари «Бібліотека і читач:
перспективи розвитку взаємовідносин» (Верхньодніпровська центральна
районна бібліотека), «Бібліотечне обслуговування: нова реальність»
(П’ятихатська центраотна районна бібліотека КЗ «ЦБС П’ятихатського
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району Дніпропетровської області), «Патріотичне виховання як складова
духовного розвитку особистості» (Юр’ївська центральна районна бібліотека
«Юр’ївської РЦБС). Основні питання для обговорення: використання
інтерактивних форм молодіжних заходів, особливості організації
бібліотечного простору для молоді, молодіжні клуби та аматорські
об'єднання в бібліотеках тощо.

2014 року бібліотекарі за підтримки користувачів, партнерів,
волонтерів, продовжували відстоювати право бібліотек на життя, доводячи
щоденною працею їх важливість і необхідність.

Працівники публічних бібліотек Дніпропетровської області – творчі та
креативні люди, налаштовані на інноваційні підходи в роботі з молоддю,
постійне покращення іміджу книгозбірень. Вони розуміють, що без
модернізації, без впровадження нових форм роботи бібліотеки не мають
майбутнього. Бібліотекарі Дніпропетровщини протягом 2014 року доклали
значних зусиль для втілення у життя багатьох інноваційних проектів, що
надали значного потенціалу для їх подальшого розвитку та додали фарб у
життя місцевих громад.
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Кількість користувачів юнацького віку
в публічних бібліотеках Дніпропетровської області

№ Назва міст, районів Виконано у
2013 р.

План
2014 р.

Виконано у 2014 році
ЦБС ЦБ Філії

1 м. Вільногірськ 399 350 360 360 -
2 м. Дніпродзержинськ 6094 6650 5011 2216 2795
3 м. Дніпропетровськ 26832 29770 27076 7515 19561
4 м. Жовті Води 4469 4100 4487 2143 2344
5 м. Кривий Ріг 29107 30000 31455 8180 23275
6 м. Марганець 3059 3050 3030 1541 1489
7 м. Нікополь 6516 6600 6575 3054 3521
8 м. Новомосковськ 4080 4200 4218 3095 1123
9 м. Орджонікідзе 2329 2950 2660 1281 1379
10 м. Павлоград 6125 6900 6650 3288 3362
11 м. Першотравенськ 825 800 907 907 -
12 м. Тернівка 891 830 847 811 36
13 Апостолівський р-н 2270 2000 2445 753 1692
14 Васильківський р-н 2566 2500 2391 851 1540
15 Верхньодніпровський р-н 3348 3350 2821 1790 1031
16 Дніпропетровський р-н 2309 3460 2486 756 1730
17 Криворізький р-н 1427 1500 1549 366 1183
18 Криничанський р-н 1781 1750 1758 355 1403
19 Магдалинівський р-н 2138 1910 1968 450 1518
20 Межівський р-н 2383 2400 2494 602 1892
21 Нікопольський р-н 1071 1200 1197 - 1197
22 Новомосковський р-н 2678 2850 2715 405 2310
23 Павлоградський р-н 1306 1300 822 32 790
24 Петриківський р-н 1525 1520 1512 568 944
25 Петропавлівський р-н 1945 1900 1946 820 1126
26 Покровський р-н 2019 2000 1664 874 790
27 П’ятихатський р-н 2363 2368 2528 1048 1480
28 Синельниківський р-н 3063 3000 3077 1439 1638
29 Солонянський р-н 1767 1767 1973 266 1707
30 Софіївський р-н 1832 1800 1902 822 1080
31 Томаківський р-н 1543 1500 1686 756 930
32 Царичанський р-н 1623 1780 1431 458 973
33 Широківський р-н 1367 1300 1301 503 798
34 Юр’ївський р-н 1135 1100 1373 792 581
Разом по містах 90726 96200 93276 34391 58885
Разом по районах 43459 44255 43039 14706 28333
Всього по області 134185 140455 136315 49097 87218
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Науково-виробниче видання

Бібліотечно-інформаційне обслуговування юнацтва та молоді в
Дніпропетровській області у 2014 році.
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