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Бібліотечно-інформаційне обслуговування
юнацтва та молоді в Дніпропетровській області

2016 року

Інформаційно-бібліотечне обслуговування юнацтва 2016 року на
Дніпропетровщині здійснювали 586 юнацьких структурних підрозділів, а
саме:

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

- 3 у містах К’амянському, Кривому Розі, Новомосковську;
- 1 в Томаківському районі;

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

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

* 535 юнацьких груп, у тому числі:
- в містах –55;
- в районах – 480.

Послугами книгозбірень області скористалися 115703 юнаків та дівчат.
Зменшення користувачів юнацького віку спостерігається у КЗК «Міська
бібліотека для дорослих» м. Кривого Рогу (- 3 375), Дніпровській міський
КЗК «Централізована система публічних бібліотек для дорослих» (- 1 697),
КЗ «Нікопольська міська ЦБС») (-1 148).

Працівники публічних бібліотек відмічають зменшення числа
користувачів юнацького віку. Серед причин зменшення основних показників
можна відзначити відсутність актуальних для молоді періодичних видань у
фондах бібліотек, відсутність Інтернету або слабку швидкість інтернет-
з'єднань. Фонди бібліотек застарівають швидше, ніж комплектуються,
збільшується розрив між якістю фондів і можливістю бібліотек задовольняти
потреби юнаків та дівчат.

Ефективність роботи публічної бібліотеки сьогодні – це її послуги, те, як
вона відгукується на зміни в суспільстві, наскільки оперативний і широкий
доступ молоді до інформації.

Працівникам бібліотечних закладів необхідно звернути увагу на
проблеми, які існують в обслуговуванні юнаків та дівчат. Зростає розбіжність
між потребами молоді та тими формами роботи, що можуть запропонувати
наші бібліотеки. Для того, щоб бібліотека стала затребуваною молоддю,
необхідно творчо підходити до своїх обов'язків, шукати нові, креативні
форми роботи з молодими користувачами.

Діяльність публічних бібліотек Дніпропетровщини минулого року
базувалася на реалізації державної політики в галузі культури, розвитку
бібліотечної справи та виконанні державних, обласних і міських/районних
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програм: Програми розвитку України “Стратегія-2020”, Стратегії розвитку
бібліотечної справи в Україні до 2025 року, Стратегії національно-
патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, Стратегії
розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року; Регіональної
цільової соціальної програми “Молодь Дніпропетровщини на 2012-2021
роки” тощо.

Над реалізацією міських програм працювали бібліотеки КЗК
«Жовтоводська ЦБС»: сприяння національно-патріотичному вихованню (в
рамках цільової програми «Молодь – майбутнє Вітчизни» 2016-2020рр,
(бібліотека-філія №1 для молоді КЗК «Жовтоводська ЦБС»).

Бібліотеки КЗК «Томаківської районної централізованої бібліотечної
системи» продовжували роботу за районною цільовою програмлю «Молодь
Томаківщини 2012-2021 рр.» та програми «Розвитку сімей та гендерної
політики у Томаківському районі 2012-2021 рр.».

Юнацька кафедра КЗК «Апостолівська районна бібліотека» працювала
за цільовою програмою «Національно – патріотичне виховання молоді «Я
українець – я цим пишаюсь!».

Протягом звітного року РКЗ «Широківська районна бібліотека»
реалізовувала цільову комплексну програму з патріотичного виховання
«З Україною в серці, в Україні живу».

На сьогодні програмно-проектна діяльність розглядається публічними
бібліотеками області як необхідна умова успішного розвитку. Саме вона
дозволяє найбільш ефективно досягти конкретних результатів у роботі з
молодіжною аудиторією.

2016 року Покровська центральна районна бібліотека здобула перемогу
в конкурсі проектів «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі
збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб», організованому
Німецькою федеральною компанією GIZ за підтримки Дніпропетровської
облдержадміністрації. Проект планується реалізувати в І кварталі 2017 року
з подальшим розвитком заявлених напрямків роботи. Участь в проекті
сприяла розширенню нових бібліотечних послуг, одна з них – онлайн
замовлення перепусток в зону АТО. Також в бібліотеці буде розміщений
інформаційний стенд з актуальними інформаційними матеріалами для
внутрішньо-переміщених осіб.

2016 року бібліотеки Дніпровського міського комунального закладу
культури «Централізована система публічних бібліотек для дорослих»
реалізовували проект «Моя нова поліція в бібліотеках Дніпра». Мета проекту:
підвищити обізнаність громадян та їх розуміння реформи Національної
поліції України через організацію заходів на базі публічних бібліотек для
діалогу між поліцією та громадянами, залучення місцевих медіа, і
проведення публічної інформаційної кампанії. Заходи (брифінги, прес-
конференції, кіносеанси з патрульною поліцією, вуличні акції, «жива
бібліотека» з поліцейськими, «круглі столи», зустрічі з поліцейськими, селфі
з поліцейськими, театралізовані рольові ігри) проходили із залученням
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патрульних поліцейських, прес-служби патрульної поліції у м. Дніпрі,
депутатів різних рівнів, ЗМІ, громадськості. У квітні проект трансформувався
у лекторій для мешканців міста та освітній проект «Запитай у шкільного
офіцера».

Головна мета публічних бібліотек Дніпропетровської області, що
обслуговують юнацтво та молодь, полягає в активному сприянні освіті,
процесам соціалізації, становлення особистості, розвитку творчого
потенціалу.

2016 року у Центральній міській бібліотеці м. Покрова відбулось
відкриття на базі відділу абонементу в рамках проекту «Коворкінговий
простір у бібліотеці» молодіжного арт-центру. Арт-центр «Коворкінговий
простір в бібліотеці» – це простір для активного відпочинку, творчості,
створення нових проектів і програм. Його приміщення обладнано м’якими
меблями, швидкісним Інтернетом, зоною WI-FI, мультимедійним екраном і
всією відповідною сучасною технікою. Мета проекту – сприяння творчому та
інтелектуальному розвитку юнацтва та молоді. Для цілеспрямованої роботи
молодіжного арт-центру розроблена бібліотечна програма «Живи яскраво!
Твори натхненно!», метою якої є організація безкоштовного змістовного
дозвілля юнацтва та молоді міста, популяризація читання.

У Верхньодніпровській центральній районній бібліотеці створено
Інформаційно-дозвілевий Центр для молоді, в якому запрацювали нові студії:
театральна – «Музи Парнасу», з образотворчого мистецтва – «Чарівний
олівець», дозвіллєва – «В колі друзів», кіносалон «Фільм + Книга», відкрито
бібліотечний музей «Літературне Верхньодніпров’я”. В Центрі проводяться
інтелектуально-філологічні ігри, літературні брейн-ринги, посиденьки,
вечори любовної лірики, літературні маскаради тощо.

Допомогти користувачеві в освоєнні інформаційної грамотності –
одне з ключових завдань бібліотек.

Формування інформаційної компетентності відбувається через різні
форми роботи: індивідуальні та групові консультації, бібліографічні ігри,
екскурсії до бібліотеки, Дні бібліографії, індивідуальні бесіди біля каталогів і
картотек, бібліотечні уроки. Вони проводяться в публічних бібліотеках
систематично, носять комплексний характер, включають в себе теоретичні та
творчі практичні заняття. Навчити читача швидко орієнтуватися у величезній
кількості інформації були покликані бібліотечно-бібліографічні уроки, які
проводять всі без винятку бібліотечні заклади. Їх тематика і форми
різноманітні: День бібліографії «Мистецтво бути читачем» (Межівська
районна бібліотека), та інформ-ревю «Час. Книга. Ми» (Софіївська
центральна районна бібліотека), урок-пошук «Подорож лабіринтами ДБА»,
інтернет-урок «Тандем: бібліотека та Інтернет» (юнацький відділ
Центральної міської бібліотеки КЗ «Новомосковська міська ЦБС»),
«Літературні обрії Дніпропетровщини» (бібліотека-філія №1 для молоді КЗК
«Жовтоводська ЦБС»).
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У Покровській міській ЦБС відбулись бібліотечний урок-тренінг «Хто
володіє інформацією, той володіє світом», бібліотечна дегустація «Книга –
друг, порадник і помічник у навчанні». А напередодні Міжнародного дня
студента бібліотекарі запросили до арт-центру студентів перших курсів на
бібліотечний урок «Отримання професійних навичок як спосіб
самореалізації».

КЗК «Апостолівська міська бібліотека» залучала юнаків та дівчат до
бібліотечних уроків «Книга і комп'ютер в інформаційному суспільстві:
сучасне і майбутнє», «Історія виникнення та види каталогів. Алфавітний і
систематичний каталоги», «Енциклопедії – книги, які знають все», «Як
користуватися бібліотечними послугами».

Більше 10 років у Верхньодніпровській районній бібліотеці працює клуб
для старшокласників «Бібліознавець», який навчає шкільну молодь грамотно
користуватися довідковим апаратом бібліотеки, опанувати правила
інформаційного пошуку. Теми засідань клубу складаються з двох етапів –
урок-знайомство та словниковий практикум. Цікавими і корисними для
юнаків та дівчат були урок-знайомство «Візьми словник у руки – не буде з
грамотністю муки: орфографічний словник», словниковий практикум
«Правильно писати – мову розвивати»; урок-знайомство «Що значить слово:
тлумачний словник», словниковий практикум «Пізнай слова – ясніша буде
думка»; урок-знайомство «Слова, як люди, мандрують: словник іншомовних
слів», словниковий практикум «Географічні лабіринти слів» тощо.

Значне місце в роботі публічних бібліотек займає підготовка і видання
бібліографічних посібників, яких спостерігається велика видова
різноманітність: рекомендаційні списки літератури, пам'ятки, дайджести,
покажчики тощо. Їх тематика теж різноманітна: «Читай про рідний край»,
«Для тих, хто любить книги і не може мовчати про це», «Творчість
письменників незалежної України», «Соціальний захист учасників АТО та
членів їх сімей», «Дніпропетровська Центральна міська бібліотека на початку
ІІІ тисячоліття» тощо. Створення власних продуктів допомагає бібліотекам
популяризувати свої фонди, стати затребуваними, соціально активними
закладами культури.

Нові інформаційні технології дозволяють істотно пом'якшити проблеми
в задоволенні потреб користувачів, подоланні географічних і культурних
кордонів, розширення міжкультурних комунікацій. Це дозволяє говорити про
єдиний інформаційний простір «бібліотек без кордонів». Реалізувати
інформаційно-комунікативні функції бібліотеки багато в чому дозволяють
веб-сайти. Бібліотечні сайти мають 23 публічні бібліотеки області.

Частково компенсувати проблему відсутності повноцінного веб-сайту
дозволяють створені акаунти в соціальних мережах. Публічні бібліотеки
Дніпропетровщини активно позиціонують себе в соціальних мережах, які
активно використовувались для реклами бібліотек, популяризації їх послуг.
На бібліотечних аккаунтах розміщувались буктрейлери, медіапрезентації,
віртуальні виставки до літературних ювілейних дат тощо.
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Для публічних бібліотек, національно-патріотичне виховання було і
залишається одним з найважливіших аспектів діяльності, особливо з
огляду на складну суспільно-політичну ситуацію, коли Україна ціною життя
своїх кращих синів і доньок відстоює свободу і територіальну цілісність.

В Межівській районній бібліотеці відбувся вечір пам’яті «Свіча горить і
пам'яті сльоза…», присвячений другій річниці від дня загибелі Андрія
Шульги, солдата 25-ої окремої Дніпропетровської повітряно-десантної
бригади. Він загинув у ніч з 13 на 14 червня 2014 року під час виконання
завдання у рамках АТО на території Луганського аеропорту. На заході були
присутні дружина Альона із донечкою Евеліною, рідні, друзі, однокласники
Андрія, учасники АТО, жителі Межової та селища Демурине.

В Молодіжному Інформаційному Центрі Центральної міської бібліотеки
КЗ «Нікопольська міська ЦБС» відбулась зустріч-діалог «Я – патріот».
Поспілкуватись з волонтером Віталієм Кукушкіним зібрались учні
професійного ліцею міста. Із зацікавленістю молодь слухала розповідь про
реалії волонтерської роботи, про воїнів АТО, роздивлялись бойові трофеї,
фото та відеоматеріали, надані Віталієм Олексійовичем. Юнаки та дівчата
виявили бажання зустрітись знов, після повернення волонтера із зони АТО.

В Покровській центральній районній бібліотеці відбувся круглий стіл
«Нам не байдужа доля України», в якому взяли участь голова Покровської
районної адміністрації, в. о. районного військового комісара, покровські
волонтери з чуйним серцем і високим почуттям відповідальності, справжні
патріоти рідного краю. Про роботу небайдужих покровчан, які займаються
волонтерською діяльністю, про їх проблеми і плани на майбутнє йшла
розмова під час заходу.

До Дня пам’яті Героїв Крут в лекційному залі Центральної міської
бібліотеки Дніпровського міського комунального закладу культури
«Централізована система публічних бібліотек для дорослих» пройшов вечір
пам’яті «Згадаймо юність, що згоріла в Крутах…». У бібліотеках-філіях
відбулись години історичної пам’яті «Навіки молоді», «Від Героїв Крут – до
Героїв Небесної Сотні», «Стогнали Крути і молився вітер», веб-година
«Крутими стежками до волі», урок-спомин «В годину сурову і грізну
дорослими стали вони».

Трагічним подіям 1918 року були приурочені година спілкування
«Крути! Мужність і посвята, вірність, що міцніша понад смерть» (бібліотека-
філія № 2 КЗК «Жовтоводська ЦБС»), вечір-вшанування героїв Крут «Біль і
гордість України – Крути» (Верхньодніпровська центральна районна
бібліотека), година пам’яті «Їх, юних сміливців, лиш жменька була – із
серцем зі сталі і духом з граніту» (Юр’ївська центральна районна бібліотека),
історична година «У Крутах на варті державної волі, ви полягли, як справжні
герої» (Марганецька центральна міська бібліотека ім. М. Островського),
година пам’яті «Їх, юних сміливців, лиш жменька була – із серцем зі сталі і
духом з граніту» (Юр’ївська центральна районна бібліотека), година історії
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«Героїчні сторінки нашої історії», година мужності «Герої Крут – твої
ровесники» (Покровська центральна районна бібліотека).

Подвигу наших солдат в Афганістані були присвячені заходи: година
мужності «Афганістан – біль і пам'ять» (бібліотека-філія № 1 для молоді КЗК
«Жовтоводська ЦБС»), година пам’яті «Ті спогади – то вічний серця біль!»
(Центральна районна бібліотека «Юр`ївська РЦБС»), година пам’яті
«Афганістан: ціна чужої війни» (Покровська центральна районна бібліотека),
вечір-зустріч «Допоки пам’ять в серці не згасає…» (Центральної міської
бібліотеки КЗ «Новомосковська міська ЦБС»).

В Синельниківській центральній районній бібліотеці відбулася зустріч з
воїнами-інтернаціоналістами «Час і досі не загоїв рану – цей одвічний біль
Афганістану», а КЗК «Апостолівська районна бібліотека» разом із районним
народним історико-краєзнавчим музеєм провели зустріч-спогад «Афганістан
в долях моїх земляків» з воїнами-афганцями Апостолівщини.

До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в бібліотечних
закладах Дніпропетровщини пройшли заходи: година безсмертя «Вогонь не
гасне і не в’януть квіти, а ми кладем гірлянди на граніти» (Центральної
міської бібліотеки КЗК «Жовтоводська ЦБС»), урок мужності «Тихі зорі
вічної пам’яті» (Межівська районна бібліотека), година мужності «Герої не
вмирають, вони живуть в наших серцях» (Центральна міська бібліотека
м. Покров).

Працівники і користувачі Юр’ївської центральної районної бібліотеки
долучилися до акції “Перша хвилина миру”. Також для учнівської молоді
був проведений майстер-клас “Маки пам’яті” на якому користувачі, та члени
клубу “Сузір’я” виготовили 150 червоних маків. Ці маки, як символ пам’яті,
були подаровані учасникам районного свята до Дня перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні.

В Марганецькій центральній міській бібліотеці ім. М. Островського
відбувся вечір пам’яті «Не вмирає слава, не вщухає біль», присвячений 72-ій
річниці до Дня визволення міста Марганця від нацистів. На захід було
запрошено представників міської ради ветеранів війни та праці, учнів і
викладачів ЗОШ. Всі присутні із великим захопленням слухали розповіді
шанованих людей нашого міста: голови міської ради ветеранів війни та праці,
підполковника, ветерана військової служби В.І.Чупкіна та полковника, члена
президії міської ради ветеранів війни та праці, кандидата історичних наук,
доцента А. С. Степанова.

З нагоди 25-ї річниці Незалежності України у бібліотеках відбулись:
флаєр-акція «Ми – діти твої, Україно!» (Верхньодніпровська центральна
районна бібліотека), урок державності «Живи і міцній, українська державо»
(КЗК «Апостолівська міська бібліотека»), година спілкування «Я вірю в
майбутнє твоє, Україно!» (бібліотека-філія №1 для молоді КЗК
«Жовтоводська ЦБС»).

Бібліотечні фахівці Нікопольської ЦБС на міському святкуванні 25-ї
річниці Незалежності України провели низку цікавих майстер-класів,

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.879986395470737.1073742013.192523457550371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.879984368804273.1073742012.192523457550371&type=3
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конкурсів та вікторин. На учасників сіті-квесту «Ми – українці» чекали цікаві
завдання, веселі фото напам'ять та призи для переможців. Але найцікавішою
подією бібліомістечка стала бібліотека просто неба. Кожен міг вибрати собі
до смаку книгу та залишити свою для інших, а місцеві молоді літератори
читали свої вірші на імпровізованому майданчику.

23 серпня на головній площі селища Покровське відбулося святкування
Дня Незалежності України. Покровська центральна районна бібліотека
підготувала пізнавально-розважальну програму “Славимо Вітчизну нашу
вільну”. Усі бажаючі із задоволенням брали участь у вікторині “Чи знаєте
ви Україну?”, літературному карооке “З любов'ю до України» та конкурсах
“Мовознавство для допитливих” та “Дерево мудрості”. На площі було
розгорнуто книжково-ілюстративну експозицію “Україна, якою пишаємося”,
книжково-ілюстративні виставки “Нам не байдужа доля України” та “Нові
часи, нові герої”, велику зацікавленість серед покровчан викликав
оформлений на площі майданчик “Селфі патріота в народному стилі”.

Низка заходів була присвячена Дню Свободи та Гідності. Для юнаків
та дівчат були проведені: година-мужності «Герої не вмирають, просто йдуть
у вічність…» (бібліотека-філія №1 для молоді КЗК «Жовтоводська ЦБС»),
поетичний нон-стоп «Поезія, народжена Революцією Гідності» (РКЗ
«Широківська районна бібліотека»), година-реквієм “Вони за тим злетіли в
небо, щоб в мирі й щасті ми жили…” (Центральна районна бібліотека
«Юр`ївська РЦБС»), патріотичні читання «Гідність. Відвага. Сила духу»
(Центральна міська бібліотека ім. С М. Євдокимова КЗ «Нікопольська міська
ЦБС»), година слави «Україна. Право на гідність і свободу»
(Верхньодніпровська центральна районна бібліотека).

Напередодні відзначення другої річниці Дня Героїв Небесної Сотні, в
Центральній міській бібліотеці м. Покрова проведено круглий стіл «Україна
пам’ятає своїх героїв». У заході взяли участь представники міськвиконкому
та культурних закладів міста, громадських організацій, активна молодь,
безпосередні учасники антитерористичної операції на Сході країни: Дмитро
Жераровий, Сергій Мєдвєдєв та Олег Огур, голова міської спілки воїнів-
учасників АТО.

До відзначення Дня Героїв Небесної Сотні у книгозбірнях області
відбулись: патріотичні години «Україна – нація героїв» (Марганецька
центральна міська бібліотека ім. М. Островського), «А сотня дивиться з
небес своїми синьо-жовтими очима» (КЗ «Софіївська центральна районна
бібліотека»), година мужності «Віддали життя герої за нашу свободу»
(Покровська центральна районна бібліотека).

На базі юнацького відділу Новомосковської центральної міської
бібліотеки було проведено патріотичну годину «Сотня непокорених героїв
відходила у чисті небеса…». На зустріч з юними читачами прийшов учасник
Майдану та бойових дій у зоні АТО Руслан Сергійчук. Його хвилююча
розповідь про трагічні події, що відбувалися на Майдані, глибоко вразила
присутніх.
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Пам’ять загиблих на Майдані вшанували учні місцевого ПТУ під час
години-реквієму “Небесна сотня – то в серцях вогонь!”, організованої
працівниками Центральної районної бібліотеки «Юр`ївська РЦБС».

У межах Року англійської мови в Україні бібліотеки активно
популяризували власні фонди з метою вивчення та сприяння підвищенню
рівня володіння англійською мовою.

2016 року у Дніпровській центральній міській бібліотеці стартував
проект вивчення англійської мови для старшокласників та студентської
молоді «English with AIESEC» .

Активно включилася в популяризацію вивчення англійської мови і
Криничанська центральна районна бібліотека для дорослих. Рік англійської
мови розпочався в бібліотеці з оформлення виставки-подорожі «Знайомтесь
– Англія» та «Вивчаємо англійську мову». З метою визначення рівня знань з
англійської мови серед юнацтва та молоді було проведено анкетування на
тему «Англійська мова – привілей, розкіш чи предмет першої необхідності?».

До Року англійської мови в Україні в книгозбірнях Дніпропетровщини
проводились мовознавчий вояж «Vivat, English!» (центральної міської
бібліотеки КЗК «Жовтоводська ЦБС»), школа спілкування «We Like English»
(КЗК «Апостолівська міська бібліотека»), інтернет-мандрівка «Мандруємо
англомовними країнами», фольклорна Web-подорож «Звичаї та традиції
англійців» (РКЗ «Широківська районна бібліотека»).

КЗ «Софіївська центральна районна бібліотека» проводила
інформаційний калейдоскоп «Англійська мова – вікно у світ», День
англійської мови «Мовою Шекспіра», годину цікавих повідомлень
«Культурні традиції англомовних країн», вікторину «Знавці англійської
мови», інформаційний екскурс «Велика Британія і великі британці»,
інформину «Сторінками англійської літератури».

У Новомосковській центральній районній бібліотеці проводились уроки
англійської мови для юнаків та дівчат молодіжного клубу «Life».

Покровська районна бібліотека брала участь у Всеукраїнській акції з
проведення наймасштабнішого уроку англійської мови, що проводився в
рамках Року англійської мови та Днів Америки в Україні та координувався
командою Go Global і Посольством Сполучених Штатів Америки в Україні за
підтримки Міністерства культури України, програми Capital English,
Британської Ради в Україні, America House та Window on America.

Також в Покровській центральній районній бібліотеці була оформлена
книжково-ілюстративна виставка «УКРАЇНА SPEAKING: 2016 рік – Рік
англійської мови в Україні» та «English style» з інсталяцією «When you enter
this library…». Юнаки та дівчата із задоволенням брали участь в
інформаційних годинах «Інтернет-ресурси на допомогу вивченню
англійської мови», “Знайомтеся з англійською навчальною літературою”,
мовознавчих цікавинках “Англійський гумор” та літературній годині
“Письменники-ювіляри Англії”.
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Бібліотечні заклади Дніпропетровщини проводять значну роботу з
інформування населення щодо інтеграції України в ЄС.

Так, Дню Європи були присвячені інформаційна мозаїка «Україна і ЄС
– разом у майбутнє» (Марганецька центральна міська бібліотека
ім. М. Островського), вікторина «Що я знаю про Європу?» (Межівська
районна бібліотека), відео-калейдоскоп «Традиції та звичаї народів Європи»
(бібліотека- філія № 1 для молоді КЗК «Жовтоводська ЦБС»), інформ-
коктейль «Разом з книгами країнами Європи» (КЗ «Васильківська центральна
районна бібліотека»), година єврознавства «Європа – континент миру»
(Новомосковська центральна районна бібліотека), День інформації «Європа
– наш спільний дім» (Солонянська центральна районна бібліотека).

В Покровській районній бібліотеці була проведена година спілкування
«Ми українці – ми європейці», на яку була запрошена учнівська молодь.
Родзинкою заходу стало «Файв-о-клок з королевою, або Чайні посиденьки в
стилі Старої Англії».

Дніпровська центральна міська бібліотека спільно з Альянс Франсез в
Дніпрі в рамках «Французької весни-2016» для школярів міста провели свято
французької мови «Printemps de poesie», також відбулися покази
документального фільму «Вигадай мені країну».

У лютому 2016 року в Марганецькій центральній міській бібліотеці
ім. М. Островського відкрився Пункт європейської інформації “Все про
Європу”. Бібліотека стала однією з бібліотек-переможниць конкурсу за
проектом УБА «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах
європейської інформації в бібліотеках» за підтримки програми
Європейського Союзу «Еразмус+ (Жан Моне)».

А на базі Кам’янської центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка
вже понад п’яти років працює Пункт європейської інформації.

Студенти медичного училища із задоволенням брали участь у вікторині
«Узнай країну за описом». На День Європи молодь вирушила у «Велику
подорож до Британії». Присутні переглянули фільм «Неймовірна подорож
Лондоном», познайомилися з літературою «Валіза англійських детективів»,
читали вірші англійських поетів-романтиків Блейка, Байрона, Шеллі, Кітса.
На останок чаювали зі справжнісіньким англійським пудингом та ділилися
рецептами англійської традиційної смачної страви.

Краєзнавча робота публічнихбібліотек – один із найважливіших та
найцікавіших напрямів діяльності, метою якого є вивчення і популяризація
інформації про рідний край.

На Дніпропетровщині бібліотечне краєзнавство має свої традиції, але
щороку додаються нові фарби, нові ноти в цей постійний процес.

В рамках «Програми розвитку краєзнавства в Межівському районі на
період до 2016 року» Межівська районна бібліотека впроваджує власний
бібліотечний проект «Межівська бібліотека – центр творчої активності
громади».
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Уже багато років у Межівській районній бібліотеці плідно працює
історико-краєзнавче товариство «Межівська сторона». Героями зустрічей у
товаристві є не лише письменники та поети, а й художники, літератори,
майстри декоративно-прикладного мистецтва, співаки –талановиті земляки
Межівщини.

Літературне краєзнавство – невід'ємна частина роботи публічних
бібліотек, тому особливе місце в роботі кожної бібліотеки займає діяльність з
популяризації творів місцевих авторів.

Так, у бібліотеці-філії №10 КЗК «Міська бібліотека для дорослих»
м.Кривого Рогу відбулася особлива подія – зустріч з учасниками проекту
«Література на колесах», який спрямований на підняття престижу читання і
прищеплення гідного ставлення до книги. В рамках реалізації проекту
активна молодь міста в громадському електротранспорті розмістила твори
земляків: Лідії Челнокової, Оксани Зорі, Любові Баранової, Інни Доленник,
Юлії Шовкун, Ольги Ткач, Володимира Михайличенка. До заходу,
організованого молодіжним виконкомом разом з бібліотекою, долучилися
представники виконкому міськради, молодіжного виконкому міста, студенти
вищих навчальних закладів, учні шкіл, читачі бібліотеки, письменники та
поети-барди, інші городяни.

Однією з найбільш ефективних форм по формуванню читацької
активності є безпосередня зустріч з письменником, яка даєможливість
безпосередньо дізнатися історію створення тієї чи іншої книги, задати
питання особисто автору.

У Покровській центральній районній бібліотеці багато шанувальників
зібрав творчий вечір місцевого поета Віктора Івановича Польського і
презентація його поетичної збірки «Іще горить свіча мого життя…», яка була
надрукована невеличким тиражем в інтернет-центрі районної бібліотеки.

Одне із засідань історико-краєзнавчого товариства було присвячене
майстрині декоративно-прикладного мистецтва Н.Г. Радченко, вчителю
Райпільської СЗШ. У бібліотеці була оформлена виставка майстрині «Краса і
мистецтво поряд» з великим асортиментом робіт: іконами, оберегами,
весільними рушниками, сорочками, серветками, скатертинами. Створювати
руками бісерну красу вона навчає й своїх учнів.

Все активніше розвивається краєзнавчий туризм, спостерігається
розвиток екскурсійної бібліотечної діяльності. Бібліотечні заклади беруть
участь в розробці туристичних маршрутів, бібліотечні ресурси
використовуються при складанні програми екскурсій. Тому все частіше
бібліотеки виступають організаторами виходу з юними користувачами за
межі бібліотеки.

Так, в Межівському районі популярні краєзнавчі екскурсії розроблені
фахівцями публічних бібліотек.

Екскурсію старим містом «Історичні та пам’ятні місця Нікополя»
провели фахівці філії №3 КЗ «Нікопольська міська ЦБС» для учнів та
викладачів вечірньої школи.
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У січні 2016 року Центр слов’янської писемності і культури
Центральної міської бібліотеки КЗ «Нікопольська міська ЦБС» було
реорганізовано у Центр сприяння національно-культурному відродженню
«Нація – Українець». Протягом року у Центрі юнаки та дівчата брали участь
у сіті-квесті «Літературні імена на карті Нікополя», вечорі історичного
портрету «Батько українського козацтва», етнографічному святі «Українська
вишиванка: нитками історії...», фолк-вечірці «Душа голосна України» тощо.

В Центральній бібліотеці КЗ «Нікопольська міська ЦБС» відбувся
перший тур міського чемпіонату з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?». За
звання знавців рідного краю, а саме цій темі було присвячено гру, боролися
шість студентських команд. Переможцем стала команда «Ерудити» і
отримала перехідний символ перемоги – мудру сову.

2016 року у Верхньодніпровській центральній районній бібліотеці
урочисто відкрили літературний музей. На заході були присутні поціновувачі
поезії та літератури, нащадки тих, в пам’ять яких створений цей заклад,
місцева еліта митців художнього слова, керівництво району. На відкритті
присутні почули історію створення літературної вітальні при Центральній
районній бібліотеці, розповідь про те, як по крупицях збиралися матеріали
для музею. Наприкінці в залі бібліотеки під бурхливі оплески присутніх
почесні господарі закладу перерізали червону стрічку назнак відкриття
«Літературного музею Верхньодніпровщини».

У бібліотечних закладах стали традиційними зустрічі з народними
умільцями, де майстри декоративно-прикладного мистецтва демонструють
свої вироби і діляться секретами майстерності. Так, в публічних бібліотеках
пройшли майстер-класи з різних технік: творча лабораторія «Бісерна
флористика», майстер-клас «Фантазії з серветок» (бібліотека-філія №3 КЗ
«Нікопольська міська ЦБС»), майстер-класи «Аплікація з тканини своїми
руками», «Об’ємна аплікація», «В’язана об’ємна квітка гачком»
(Верхньодніпровська центральна районна бібліотека), майстер-класи з
виготовлення ляльки-мотанки (Юр’ївська центральна районна бібліотека)
тощо.

Сучасні публічні бібліотеки є базою для формування правової
культури та громадянської активності юнаків та дівчат.

Діяльність бібліотек сприяє вирішенню двох проблем: незнання
юнаками та дівчатами своїх прав і невміння і небажання нести
відповідальність за свої вчинки. Публічні бібліотеки області стали центрами
інформаційної підтримки та правової просвіти, що забезпечують вільний
доступ до правової інформації, баз даних, сприяють задоволенню
інформаційних та освітніх потреб, популяризують правову грамотність,
формують правову культуру юнацтва та молоді. Діяльність публічних
бібліотек здійснювалася у співпраці із зацікавленими організаціями і
закладами: відділами у справах молоді, відділами у справах неповнолітніх,
загальноосвітніми установами, депутатами, органами місцевого
самоврядування тощо.
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Так, Юр’ївська центральна районна бібліотека активно долучилася до
проведення Всеукраїнського тижня права. Підлітки доволі часто
потрапляють в ситуації, коли необхідно знати як свої права так і обов’язки,
як себе поводити, до кого звернутися за допомогою. Саме ці питання були
розкриті на зустрічі учнівської молоді з юристами Павлоградського
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Також
Юр’ївська центральна районна бібліотека запросила юнаків та дівчат на
«Прогулянку сайтами органів державної влади».

Протягом Тижня права в бібліотеці діяла виставка матеріалів «Закон на
стражі молоді», біля якої працівники бібліотеки надавали консультації та
вели розмову про шляхи захисту громадян у сучасному суспільстві. На
завершення Тижня пройшов брейн-ринг «Сучасне суспільство: права та
обов’язки».

В рамках Тижня права «Жити за законом» в Новомосковській
центральній районній бібліотеці для дорослих відбулись інформаційно-
правова година «Юридичний компас для молоді» та правовий диспут «Що
означав відчути себе громадянином своєї держави».

Покровська центральна районна бібліотека для юнаків та дівчат
провела круглий стіл «Історична роль проголошення загальної Декларації
прав людини». Також цікавими та корисними для молоді була година права
«Адміністративно-кримінальна відповідальність», на яку були запрошені
головний спеціаліст Покровського бюро правової допомоги Павлоградського
центру з надання безоплатної вторинної допомоги, старший інспектор
молодіжної превенції відділу Покровського РВ УМВС та психолог
кримінально-виконавчої інспекції.

У юнацькому відділі Кам’янської Центральної міської бібліотеки
ім. Т.Г. Шевченка відкрився Кіноклуб медіа-освіти з прав людини Docudays
UA «Прометей». Завдання кіноклубу – якомога глибше і грамотніше
розкрити тему захисту прав людини. Працівники бібліотеки та юрист,
представник партії «Самопоміч» З. Маісурадзе, проводять щомісячні
засідання, на яких молодь не лише переглядає кіно, а й обов’язково
обговорює його з модератором. Протягом року переглянули і обговорили
фільми: "Важкий" Миколи Бондарчука, "Азбука" Мадла Ляене, "Вітаємо на
Фукушімі" Алена де Альо, «Пощо, маловірна ?!» Матвія Трошінкіна,
«Грішна хвороба» Яна Яаб Кейпра, «Остап» Тараса Дроня, «Ватра» Остапа
Костюка тощо.

Велика просвітницька робота ведеться про Основний Закон країни
– Конституцію. У День Конституції України в бібліотеках оформляються
книжкові виставки, що розповідають про історію розвитку державності, для
юнаків та дівчат проводяться інформаційні бесіди, огляди літератури, уроки
правознавства тощо.

Так, двадцятій річниці Конституції України були присвячені година
державності «Народе мій, пишаюся тобою» (Марганецька центральна міська
бібліотека ім. М. Островського), круглий стіл «Держава. Право. Суспільство»
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(КЗ «Софіївська центральна районна бібліотека»), правознавчий турнір «Я –
громадянин України» (бібліотека-філія № 1 для молоді КЗК «Жовтоводська
ЦБС»), прес-конференція «Право і закон: історія і сучасність» (РКЗ
«Широківська районна бібліотека»).

Корисну та важливу інформацію правового характеру молодь
Криничанщини дізналася під час круглого столу «Підлітки: злочин і кара»,
правового турніру «Знавці права», правової панорами «Вивчаємо право – не
забуваємо про обов’язки», правознавчого калейдоскопу «Через правову
освіту – до правової держави» , турніру «Уроки права – уроки життя»,
що проводились у публічних бібліотеках району.

Бібліотекарі Молодіжного інформаційного центру Центральної міської
бібліотеки м. Нікополь провели правову годину «Молодь і право: розуміти,
знати, дотримуватися». На зустріч із старшокласниками було запрошено
оперуповноваженого сектора кримінальної міліції у справах дітей
Нікопольського міського відділу.

Покровська центральна районна бібліотека традиційно на площі провела
парк-шоу «Ми – це Україна», де були представлені книжково-ілюстративні
виставки «Нові книги нової України» і «Ми – це Україна», організувала
інформаційний стіл «20 років Конституції України», проводилися вікторини
«Любіть Україну», «Перевір себе», також розповсюджувалися листівки –
мотиватори читання, рекламні флаєри бібліотеки.

Профорієнтаційна діяльність актуальна для бібліотек, що
працюють з підростаючим поколінням.

Цікавою і корисною була для учнів страших класів зустріч з
представниками міського центру зайнятості, організована Покровською
Центральною міською бібліотекою для дорослих.

У КЗ «Васильківська районна бібліотека» відбувся День профорієнтації
«Орієнтир на успіх», в рамках якого для учнів старших класів було
проведено інформаційно-пізнавальну профорієнтаційну бесіду «Шляхи
здобуття професії», огляд літератури «Вибір професії – вибір життя»,
інформаційний гід «Професії, що мають майбутнє» та відеогодину «Цікавий
світ професій».

В Центральній районній бібліотеці Дніпропетровського району для
молоді була організована зустріч-досьє “Юрист — професія і покликання” з
головним спеціалістом територіального управління юстиції у
Дніпропетровській області.

Юнацький відділ Центральної міської бібліотеки КЗ «Новомосковська
міська ЦБС» провів вечір-спілкування «Молодість – алгоритм успіху» за
участю профконсультанта міськрайонного центру зайнятості. Школярі брали
участь в інтерактивних іграх «Вгадай професію», «Розшифруй назви
професій», «Хто є хто?», «Підходить – не підходить», «Професії відомих
людей». До заходу була оформлена книжкова виставка-порада «Майбутнє
починається сьогодні».
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Сформувати екологічне мислення юнацтва та молоді,
використовуючи максимально весь інформаційний потенціал – соціально
значуще завдання, що стоїть перед публічними бібліотеками
Дніпропетровської області.

Фахівці бібліотек активно використовують нові інформаційні технології,
співробітництво з різними закладами і організаціями, включають в
бібліотечні заходи активні елементи: флешмоби, акції, походи.

Так, бібліотекарі Молодіжного інформаційного центру Центральної
міської бібліотеки КЗ «Нікопольська міська ЦБС» організували акцію
«Молодь за зелену планету під девізом «Збережи дерево – здай макулатуру!».

В юнацькому відділі Кам’янської центральної міської бібліотеки ім. Т.Г.
Шевченка за участю громадської організації «Голос Природи» відбувся
круглий стіл «Екологічні та соціальні наслідки неякісного обслуговування
зелених насаджень у м. Кам’янське». До участі у відкритій дискусії були
запрошені представники науки, депутатського корпусу, виконавчих органів
влади, комунальних підприємств, громадських організацій.

У рамках Днів екології у книгозбірнях відбулися екологічна
конференція «Планета Земля – колиска нашого життя» (Новомосковська
центральна районна бібліотека), екологічна година «Нам є чим пишатися,
нам є що охороняти» (Покровська центральна районна бібліотека),
географічна подорож «Вони відкривали нам Землю», урок екологічного
етикету «Любімо цей світ, і він полюбить нас», відео-репортаж «Екологічні
дзвони сьогодення» (бібліотека-філія №4 Дніпровського міського КЗК
«Централізована система публічних бібліотек для дорослих).

Краєзнавчим сектором РКЗ «Широківська районна бібліотека»
проведено краєзнавчий десант «Перлина Широківщини – Кобильна балка», а
Широкодачнівська сільська бібліотека запросила юнаків та дівчат на
екологічний квест «Скарби рідного краю».

Працівники КЗ «Софіївська центральна районна бібліотека» провели
екологічний калейдоскоп «Екологія: інформуємо, рекомендуємо, радимо
прочитати», еко-вікторину «Земля квітучої краси», літературно-екологічний
фуршет «Людина та природа: гармонія чи трагедія?!», бесіду-набат «Ми
люди,поки є природа».

30-й річниці трагедії на Чорнобильській АЕС були приурочені: година
пам’яті «Під полиновою зорею» (КЗ «Дніпровська центральна районна
бібліотека»), екологічний бумеранг «Чорнобиль… Від катастрофи до
сьогодення» (Широківська районна бібліотека), урок-пам'ять «Чорнобиль
чорним смолоскипом став вироком усім живим»
(КЗ «Софіївська центральна районна бібліотека»), День інформації
«Чорнобиль. Трагедія. Пам’ять.» (КЗ «Васильківська районна бібліотека»).

Для студентів професійно-технічного училища працівники Межівської
районної бібліотеки провели годину скорботи «Мужність і біль Чорнобиля».
На захід був запрошений нагороджнеий ювілейною медаллю «30 років
пам’яті» ліквідатор аварії на ЧАЕС Сірий Ю. В., який поділився своїми
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спогадами про жахливу трагедію, що сталася в місті Чорнобиль 1986 року.
До заходу була оформлена книжкова виставка-інсталяція «І знову дзвенить
Чорнобильський дзвін».

У Марганецькій центральній міській бібліотеці ім. М. Островського
відбулася година пам’яті «Біль і крик душі під знаком Чорнобиля». На заході
виступав ветеран МНС, ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
учасник Афганської війни, полковник внутрішньої служби Ю.М. Бірченко.

У формуванні у юнаків та дівчат переконання престижності здорової
поведінки і виховання потреби в здоровому способі життя велика роль
належить публічним бібліотекам. Різноманітними формами бібліотеки
формують стійкий інтерес до здорового способу життя, відроджують
престиж моральних ідеалів і цінностей.

Співробітники Молодіжного інформаційного центру Центральної
міської бібліотеки КЗ «Нікопольська міська ЦБС» запросили
старшокласників на зустріч з Оленою Антоновою, заслуженим майстром
спорту міжнародного класу, кавалером Ордену княгині Ольги ІІ ступеня.

З метою популяризації фізичної культури та здорового способу життя в
Покровській центральній районній бібліотеці відбулась зустріч “Хочеш бути
здоровим — рухайся” учнівської молоді з С. І. Волковим, ветераном спорту.
Сергій Іванович розповів учням про історію розвитку футболу на
Покровщині, провів розминку з присутніми, показав вправи, які підтримують
гарну фізичну форму, провів міні-змагання з перевірки фізичного стану
юнаків та вручив призи переможцям.

Великий резонанс на Покровщині мала зустріч учнів вищого
професійного училища з Віталієм Стальченком, майстром спорту, призером
змагань Європейського рівня з боксу, який в свої шістнадцять років став
кількаразовим чемпіон України та займається у славнозвісного тренера
Фелікса Мамедова.

Публічними бібліотеками області спільно з медичними працівниками
проведено низку заходів щодо популяризації здорового способу життя,
профілактики ВІЛ/СНІДу, запобігання поширенню шкідливих звичок, а саме:
уроки-застереження «Не дай СНІДу шанс», відеолекторій «За майбутнє – без
СНІДу» (Марганецька центральна міська бібліотека ім. М. Островського),
бесіда-застереження «Світло згаслих зірок: СНІД і артистичний бомонд»
(бібліотека-філія № 1 для молоді КЗК «Жовтоводська ЦБС»), урок-
застереження «СНІД: подумай про майбутнє – обери життя» (КЗ «Софіївська
центральна районна бібліотека») тощо.

Актуальні питання профілактики наркоманії були розглянуті на шок-
уроці «Наркотик – подорож у пекло без зворотного зв’язку» (КЗ
«Васильківська центральна районна бібліотека), відео-лекторії «Майбутнє,
вільне від наркотиків» (КЗК «Апостолівська міська бібліотека»), годині
застереження «Наркотики – шлях у безодню» (Новомосковська центральна
районна бібліотека).
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У Кам’янській центральній міській бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для
молоді сьомий рік працює психологічний лекторій «Психологія здоров’я». У
тісній співпраці з психологом Міжнародного центру здоров’я О.В. Мартинко
для учнів металургійного та медичного коледжів, училища підготовки та
перепідготовки робочих кадрів протягом року було проведено лекції
«Позитивне мислення», «Вплив екології на здоров’я», «Здоров’я –
найбільша цінність», «Цілющі властивості води», «Осіння депресія та
боротьба з нею».
Для того, щоб бібліотека стала цікава молодим людям, необхідне

створення сприятливого середовища для спілкування, вивчення
особливостей молодіжної читацької культури, інтересів і переваг даної
групи користувачів в сфері читання художньої літератури, тому що,
картина молодіжного читання, його престиж, читацькі уподобання і звички
значно змінилися. Аналіз звітів публічних бібліотек Дніпропетровської
області показав, що успіх роботи в цьому напрямку залежить, перш за все,
від вибору тем, дійсно цікавих для молоді, а також від форми їх подання, а
приваблюють молодь яскраві, інноваційні форми роботи з популяризації книг
та читання .

145-річчю від дня народження видатної української поетеси Лесі
Українки були прсвячені літературно-музичний вечір «Співоча душа
України» (Марганецька центральна міська бібліотека ім. М. Островського), ),
літературно-музична година «Хотіла б я піснею стати» (Центральна міська
бібліотека м. Дніпро), інформаційний диліжанс «Співачка досвітніх вогнів»
(КЗ «Васильківська центральна районна бібліотека»), літературна вітальня
«Перед безсмертям зоряним твоїм ми низько голови схиляємо в пошані»
(Межівська районна бібліотека).

До 160 –річчя від дня народження великого українського
письменника, поета, публіциста, перекладача, вченого, громадського і
політичного діяча Івана Яковича Франка в публічних бібліотеках
проводились літературна година «Закохане серце Івана Франка»
(Марганецька центральна міська бібліотека ім. М. Островського), вечір
поетичних почуттів «Мій поклик: праця,щастя і свобода» (Софіївська
Центральна районна бібліотека), літературний вечір «Титан української
нації» (бібліотека-філія №4 КЗ «Нікопольська міська ЦБС»), лірична година
«З глибини душі І.Франка» (Новомосковська центральна районна бібліотека),
вечір-вшанування «До невмирущих джерел творчості Івана Франка»
(Верхньодніпровська центральна районна бібліотека).

В рамках Франкових читань в бібліотечних закладах Покровського
району проведено комплекс заходів, зокрема літературні портрети,
літературні години «Великий Каменяр», «Співець свободи і братерства»,
літературні подорожі «Скарбниця казок Івана Франка», «На крилах поезії
Франка», конкурси читців, бліц вікторини «Сторінками творів Івана Франка».

120-річчю від дня народження Павла Тичини були прсвячені: година
одкровення «Павло Тичина – поет, художник, музикант» (КЗ «Софіївська
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центральна районна бібліотека»), година поезії « І не може мовчати душа»
(бібліотека-філія №20 Дніпровського району), літературний портрет «О
Батьківщино, син твій я» (Новомосковська центральна районна бібліотека).

Всесвітній день поезії відзначався в бібліотечних закладах поетичними
вечорами, творчими поетичними майстернями, поетичними годинами,
літературно-музичними композиціями тощо.

Так, в бібліотеці-філії №26 КЗК «Міська бібліотека для дорослих»
м. Кривого Рогу пройшов поетичний слем «Все, що душа довірила словам»
спрямований на підтримку талановитої молоді. Учні профтехосвіти
Криворіжжя зійшлися в інтерактивному змаганні та читали виключно свої
тексти – щиро, емоційно, відкрито.

А бібліотеки-філії Дніпровського міського КЗК «Централізована система
публічних бібліотек для дорослих» юним шанувальникам поетичного слова
пропонували вечір-насолоду «Дивовижність поетичного слова», вечір
поетичного настрою «Дякуємо Вам, улюблений авторе!», гурман-вечір
«Поезії чарівний дивосвіт», вечір-диспут «Навіщо потрібні вірші?»,
поетичний марафон «Музика слова, поезія дивна», поетично-музична
акварель «Співана поезія», літературні читання «Наші поети-земляки», нон-
стоп читання «Цей чарівний поетичний світ».

Так, у Дніпровській центральній міській бібліотеці відбулись ювілейний
вечір та презентація збірки поезій «Аудит души» Л.Некрасовської,
презентація нової книги письменниці і літературного критика О.Рєпіної
«Наш засіб Макропулоса» та презентація книги «Я по жизни иду, как по
тонкому льду» Т. Попової.

У Міжнародній день рідної мови бібліотеки бібліотечними закладами
Дніпропетровської області були проведені різноманітні заходи, такі як:
бесіда «Серце народу – це мова» (Марганецька центральна міська бібліотека
ім. М. Островського ), мовознавчі акорди «Хай рідна мова сили набира, свята
і чиста, моя українська!» (Центральної міської бібліотеки КЗК
«Жовтоводська ЦБС»), інформаційна година «О мово рідна! Золота колиска»
(Межівська районна бібліотека), театралізоване читання «Мова моя, душа
голосна України!» (Центральної міської бібліотеки КЗ «Новомосковська
міська ЦБС»).

У Центральній міській бібліотеці ім. С.М. Євдокимова КЗ «Нікопольська
міська ЦБС» відбулась «Літературна тусовка» за підтримки Центру «Нація –
Українець» та Нікополь-Art.

Інноваційною формою роботи став флешбук «Словарь української
мови» Бориса Грінченка» на сторінці «Бібліограф Інформ» у Фейсбуці,
організований працівниками Дніпровської міської бібліотеки.

Центральна міська бібліотека імені Т.Г. Шевченка за підтримки
управління культури Кам’янської міської ради та благодійної організації
«Центр культури і мистецтв «Златоуст» проводила конкурс авторських фото-,
аудіо- та відеоробіт, есе і поезії «Я люблю українську мову». Близько ста

http://novomos23.blogspot.com/2016/02/blog-post_90.html
http://novomos23.blogspot.com/2016/02/blog-post_90.html
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городян віком від 10 до 80 років взяли участь у конкурсі, надавши понад 100
робіт за номінаціями «Фотоцитата», «Колаж», «Відео», «Поезія», «Есе».

23 лютого в читальному залі міської бібліотеки пройшла церемонія
нагородження учасників конкурсу «Я люблю українську мову». Нагороди
вручали директор Кам’янської централізованої бібліотечної системи Тетяна
Герасюта та директор центру культури і мистецтв «Златоуст» Світлана
Волошина. Святковий настрій вечора створив фольклорно-етнографічний
гурт «Калина».

Серед різноманітних форм роботи публічних бібліотек області існує
така форма, як клуби за інтересами та аматорські об'єднання. Їх робота
сприяє успішному просуванню книги, популяризації читання, організації
творчого дозвілля молоді. В бібліотечних закладах Дніпропетровщини
функціонують 107 найрізноманітніших за напрямками діяльності гуртків,
клубів та об'єднань для читачів юнацького віку.

Цікаво та змістовно працювали літературно-мистецький клуб творчо
обдарованої молоді «Віварт» (Кам’янська центральна міська бібліотека
ім. Т.Г. Шевченка), молодіжна академія життя «Керміт» (бібліотека-філія №1
КЗК «Жовтоводської ЦБС»), розмовний клуб англійської мови «Open
borders», юридична агенція «Феміда» (Центральної міської бібліотеки КЗ
«Новомосковська міська ЦБС»), клуб «Порадник» (Верхньодніпровська
центральна районна бібліотека) тощо.

На юнацькому відділі Кам’янської центральної міської бібліотеки
ім. Т.Г. Шевченка розпочала свою роботу «Школа виживання", заняття в якій
проводили психологи, юристи, економісти, інструктори з самозахисту і
самооборони. З чого почати економічне виживання? З непопулярного у
середньостатистичного обивателя заходу: вміння рахувати гроші. Ці питання
обговорювали на засіданнях «Мистецтво спілкування та економічне
виживання», «Психологічна напруженість», «Виживання в умовах соціальної
катастрофи», «Кримінальна небезпека», «Як захистити своє життя і гідність».

В Межівській районній бібліотеці створене творче об’єднання «Юний
кореспондент», яке об’єднує юнаків та дівчат за спільними інтересами –
журналістикою. В його основі лежить ознайомлення гуртківців з
професійною діяльністю журналістів, збір та обробка інформації для газет.
Програма діяльності включала: фоторепортаж «Ця чарівна купальська ніч»,
замітки до районної газети «Журналіст – не професія, а покликання»,
«Україна – територія гідності і свободи», інтерв’ю з ветераном Другої
світової війни Куковською Н. А.

В цілому робота клубних об'єднань для юнаків та дівчат в публічниї
бібліотеках області організована цілеспрямовано. Клуби мають своє обличчя,
діють за певними програмами. Бібліотеки як центри спілкування і творчого
дозвілля для юнацтва та молоді стають все більш привабливими і
затребуваними.

2016 року Державна бібліотека України для юнацтва запропонувала
з’ясувати рівень обізнаності та ставлення молодих користувачів до постаті
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М.С. Грушевського, взявши участь у Всеукраїнському анкетуванні
«Михайло Грушевський – український історик європейського значення».
Висловили свою думку про видатного українця 1708 респондентів з числа
користувачів Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді
ім. М.Свєтлова та 4 центральних публічних бібліотек Дніпра, Кам’янське,
Жовтих Вод, Марганця і 10 центральних бібліотек Верхньодніпровського,
Криворізького, Криничанського, Дніпровського, Межівського, Софіївського,
Юр`ївського, Томаківського, Широківського, Петропавлівського районів
Дніпропетровської області.

150-річчю від дня народження Михайла Грушевського, українського
історика, соціолога, літературознавця, письменника, голови Центральної
Ради УНР були присвячені вечір-пртрет «Михайло Грушевський – історик і
будівничий нації» (Марганецька центральна міська бібліотека
ім. М.Островського), інформаційна година «Великий українець Михайло
Грушевський» (Центральній районній бібліотеці Дніпровського району)
вечір-портрет «Великий син українського народу» (Покровська центральна
районна бібліотека), огляд літератури «Апостол української ідеї» (РКЗК
«Межівська ЦБС»).

Підвищення якості діяльності та професійної компетенції
бібліотечного персоналу – найважливіший резерв стійкості бібліотек як
соціальних інститутів. В умовах конкуренції особлива увага повинна
приділятися формуванню нового професійного світогляду і активної
професійної та особистісної позиції бібліотекарів. Сучасним бібліотекам
необхідні висококваліфіковані професіонали, і це зобов'язує бібліотекарів
вдосконалювати свій професійний статус, невпинно створювати позитивний
імідж, підвищувати професійну компетентність. Але розрив між вимогами,
що висуваються сучасним суспільством до бібліотечних працівників, і їх
професійними компетенціями в останні роки помітно збільшується.
Вирішувати цю проблему необхідно в системі безперервної бібліотечної
освіти, яка є невід'ємною частиною методичного супроводу. Протягом року
центральними бібліотеками – методичними центрами для публічних
бібліотек проведені заходи методичного характеру: семінари, творчі
лабораторії, круглі столи, майстер-класи, практикуми тощо.

Для співробітників публічних бібліотек, що обслуговують юнацтво та
молодь: семінар «Патріотичне виховання в бібліотеці: виклики часу і
завдання» (КЗ «Нікопольська міська ЦБС»), семінар «Простір бібліотеки:
моделювання середовища читацького комфорту» (Дніпровська центральна
міська бібліотека), семінар «Робота бібліотек щодо поліпшення національно-
патріотичного виховання дітей та молоді» (Покровська центральна районна
бібліотека), семінар «Читання, навчання, дозвілля. Грані оптимального
співвідношення» (Межівська центральна районна бібліотека), семінар
“Публічна бібліотека:особливості національно-патріотичного виховання в
умовах сьогодення” (Юр’ївська центральна районна бібліотека КЗК
«Юр’ївської РЦБС) тощо.
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Особливу роль відіграє самоосвіта бібліотечних фахівців як основа всіх
форм підвищення кваліфікації. Читання літератури і періодики, вміння
орієнтуватися в веб-просторі – все це має стати повсякденним обов'язком
співробітників книгозбірень, одним з критеріїв оцінки їх професійної
діяльності.

Ефективним засобом активізації роботи публічних бібліотек, хорошою
можливістю показати свої досягнення є участь в конкурсах. Проведення
професійних конкурсів є додатковою можливістю поповнити свій
методичний «портфель» новими ідеями, інноваційними підходами,
нестандартними рішеннями, які згодом будуть в тій чи іншій мірі реалізовані
в бібліотеках.

З метою підвищення якості, актуальності і популяризації видавничої
продукції мережі бібліотек для юнацтва, молоді 2016 р. Державна бібліотека
України для юнацтва ініціювала та провела Всеукраїнський конкурс
«Видання року ОБЮ, ОБМ». КЗ «Дніпропетровська обласна бібліотека для
молоді ім. М. Свєтлова» та бібліотеки області взяли участь у конкурсі. Журі з
числа фахівців ДБУ для юнацтва та філологів визначило переможців. У
номінації «Інформаційний вісник» ІІІ місце посіло видання «Бібліотечна
веселка» Широківської районної бібліотеки.

2016 року Дніпропетровською обласною бібліотекою для молоді
ім. М.Свєтлова за підтримки управління культури, національностей і релігій
Дніпропетровської обласної державної адміністрації був ініціований
обласний конкурс для бібліотекарів, які працюють з юнацтвом, на кращий
буктрейлер, мультимедійну презентацію або віртуальну виставку «PROчитай
Дніпропетровщину».

За підсумками проведення Конкурсу журі у складі Матюхіної Ольги
Леонідівни – директора КЗ «Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді
ім. М. Свєтлова», Заржицької Еліни Іванівни – письменниці, журналістки,
громадської діячки, члена Національної спілки письменників України,
Національної спілки журналістів України, Дев'ятко Наталії Володимирівни –
прозаїка, перекладача, журналістки, члена Національної спілки письменників
України, Національної спілки журналістів України, Єкшова Віктора
Володимировича – старшого наукового співробітника будинку-музею
Д.І.Яворницького, прийняло рішення: визначити переможцями серед
учасників обласного конкурсу: у І номінації «Кращий буктрейлер»: І місце –
Дорофеєва Тетяна Володимирівна, заступник директора по роботі з дітьми
КЗ Кам’янська ЦБС за буктрейлер на книгу Миколи Чабана «Мандрівка
старим Кам’янським».

ІІ місце – Іванкіна Катерина Миколаївна, провідний бібліотекар відділу
обслуговування Центральної бібліотеки КЗК «Міська бібліотека для
дорослих» за буктрейлер на книгу Ігоря Рукавіцина «Кривой Рогъ в
открытках, документах, фотографиях».
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ІІ місце – Ємєліна Катерина Олександрівна, бібліотекар по роботі з
юнацтвом РКЗ «Широківська районна бібліотека» за буктрейлер на книгу
Бай Любові Афанасіївни «Широківщина».

ІІІ місце – Лєбєдєва Лілія Миколаївна, завідуюча інформаційно-
бібліографічного відділу КЗ«ДОБМ ім. М. Свєтлова» за буктрейлер на книгу
Бориса Ковтонюка «Дібровський ліс».

У ІІІ номінації «Краща мультимедійна презентація»: І місце – Глоба
Тетяна Іванівна, завідувач інформаційно - бібліографічного відділу та Ошега
Олександр Сергійович, завідувач відділу соціокультурної діяльності
Центральної бібліотеки м. Дніпра за віртуальну подорож улюбленим містом
«Дніпропетровськ за 25 років Незалежності України».

ІІ місце – Приймак Світлана Юріївна, бібліограф КЗК «Апостолівська
міська бібліотека» за мультимедійну презентацію «Данина незабутньому
поету» до 90-річчя від дня народження Михайла Антоновича Чхана.

Проведення такого роду заходів підвищує інтерес до бібліотечної
діяльності, стимулює творчу активність бібліотекарів.

Новий час висунув перед публічними бібліотеками нові завдання,
необхідність інноваційної діяльності, пошуку сучасних форм обслуговування
користувачів, змінив місце бібліотек у суспільстві. Не менш важливим
завданням є створення позитивного іміджу бібліотек в очах місцевих громад.
Шляхи вирішення проблеми щодо залучення молоді до бібліотек – це
розширення функцій, від традиційних напрямків, безпосередньо пов'язаних з
книгою, до створення нового середовища в бібліотеці для молоді, в тому
числі і в віртуальному просторі.

Бібліотеки, безперечно можуть стати «третім місцем» для молодого
покоління. Адже сучасні бібліотеки – це місце для освіти та самооствіти,
творчості, це різноманітність форматів діяльності, це комфортне середовище,
безкоштовний Інтернет, місце, де можна спілкуватися з друзями.

Перспективи бібліотечного обслуговування молоді – в доведенні
технічної модернізації бібліотек до рівня, що відповіднає інформаційними
запитами молоді, збільшенні фінансування на комплектування фондів
літератури для молоді, в наданні можливості бібліотекарям,що обслуговують
юнацтво та молодь, підвищувати свій професійний рівень на регіональних,
обласних і всеукраїнських заходах підвищення кваліфікації.
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Кількість користувачів юнацького віку
в публічних бібліотеках Дніпропетровської області

Назва міст, районів Виконано
у 2015 р.

План
2016

Виконано у 2016 році
ЦБС ЦБ Філії

1 м. Вільногірськ 359 380 304 304 -
2 м. Дніпро 19614 20000 17917 6760 11157
3 м. Жовті Води 4500 4100 4449 2105 2344
4 м. Ка’мянське 4498 6650 4345 2239 2106
5 м. Кривий Ріг 28425 28000 25050 6727 18323
6 м. Марганець 3057 3030 3070 1545 1525
7 м. Нікополь 6672 6200 5524 2907 2617
8 м. Новомосковськ 3875 4200 3710 2783 927
9 м. Павлоград 6181 5900 6388 3822 2566
10 м. Першотравенськ 880 800 823 823 -
11 м. Покров 2678 2950 2678 1541 1137
12 м. Тернівка 932 930 953 892 61
13 Апостолівський р-н 2165 2100 2196 752 1444
14 Васильківський р-н 2036 2390 2085 755 1330
15 Верхньодніпровський

р-н 2795 2800 2785 1691 1094

16 Дніпроський р-н 2180 3460 2218 686 1532
17 Криворізький р-н 1223 1500 983 329 654
18 Криничанський р-н 1771 1750 1738 335 1403
19 Магдалинівський р-н 2347 1910 2225 370 1855
20 Межівський р-н 2328 2000 2124 932 1192
21 Нікопольський р-н 1700 1200 1183 - 1183
22 Новомосковський р-н 2587 2700 2575 410 2165
23 Павлоградський р-н 1002 1000 1008 14 994
24 Петриківський р-н 1538 1500 1402 555 847
25 Петропавлівський р-н 1952 1900 1954 1211 743
26 Покровський р-н 1812 1600 1578 952 626
27 П’ятихатський р-н 2654 2500 2338 820 1518
28 Синельниківський р-н 2598 3000 2454 1169 1285
29 Солонянський р-н 2337 2000 2611 296 2315
30 Софіївський р-н 1845 1800 1953 891 1062
31 Томаківський р-н 1745 1500 1634 761 873
32 Царичанський р-н 1293 1200 998 282 716
33 Широківський р-н 1374 1200 1317 502 815
34 Юр’ївський р-н 1256 1200 1133 517 616
Разом по містах 81671 83140 75211 32448 42763
Разом по районах 42538 42210 40492 14230 26262
Всього по області 124209 125350 115703 46678 69025
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Науково-виробниче видання

Бібліотечно-інформаційне обслуговування юнацтва та молоді в
Дніпропетровській області 2016 року.

Огляд діяльності

Укладач: Наталія Вікторівна Спаріхіна

Підписано до друку 16.04.2017. 27 с.
КЗ «Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М.Свєтлова»,

49070, м. Дніпропетровськ, вул. Старокозацька, 60.
e-mail:obmsvetlova@i.ua

obmmetod@i.ua
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