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Бібліотечно-інформаційне обслуговування
юнацтва та молоді у Дніпропетровській області

2019 року

Публічні бібліотеки – важливі частини інформаційного
простору Дніпропетровщини, майданчики для проведення
інтелектуального дозвілля, творчості та самореалізації
молоді, простір неформального спілкування та активної
участі в громадському і культурному житті громад.

Діяльність публічних бібліотек спрямована на
вдосконалення бібліотечних послуг, постійне поліпшення
їхньої якості на основі сучасних інформаційних технологій,
забезпечення користувачів інформаційними ресурсами в
різних аспектах діяльності.

Інформаційно-бібліотечне обслуговування юнацтва 2019
року на Дніпропетровщині здійснювали 577 юнацьких
структурних підрозділів, а саме:

* окрема бібліотека-філія для юнацтва та молоді м.
Жовті Води;

* 3 юнацькі відділи, у тому числі:
- у містах К’амянському, Кривому Розі,

Новомосковську;
* 9 юнацьких абонементів, у тому числі:

- у містах – 6;
- у районах – 3;

* 33 юнацькі кафедри, у тому числі:
- у містах – 25;
- у районах – 8;

* 531 юнацька группа, у тому числі:
- у містах –56;
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- у районах – 475.
Протягом 2019 року було закрито 3 публічні

бібліотеки: рішенням Синельниківської районної ради №
25/VII від 21 грудня 2018 pоку «Про припинення діяльності
«Синельниківської районної централізованої бібліотечної
системи» було припинено діяльність Синельниківської
центральної районної бібліотеки. На виконання постанови
Кабінету Міністрів від 06.02.2019 №72 «Про затвердження
Державних соціальних нормативів забезпечення населення
публічними бібліотеками в Україні» були ліквідовані дві
бібліотеки – КЗК «Михайлівська сільська бібліотека» та
КЗК «Лисківська сільська бібліотека» Царичанського
району.

Послугами книгозбірень Дніпропетровської області
скористалися 105909 (+975) юнаки та дівчини.

Головна проблема всіх бібліотек – брак нових книг і
періодичних видань.

Проблемним моментом організації бібліотечного
обслуговування в області залишається стан матеріально-
технічної бази бібліотек– стан будівель і приміщень
(здебільшого це стосується сільських бібліотек):
невідповідність деяких приміщень санітарно-гігієнічним
нормам (низький температурний режим, недостатня
освітленість); відсутність коштів на ремонт і
переобладнання приміщень відповідно до сучасних
тенденцій з метою створення комфортного середовища для
відвідувачів, а також умов для безбар'єрного спілкування
користувачам з інвалідністю, придбання меблів і сучасного
бібліотечного обладнання; низькі темпи впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій.

Всі ці проблеми призводить до обмеженого доступу
користувачів до сучасної інформації і кращих зразків
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вітчизняної та зарубіжної літератури, що підриває імідж
бібліотек і знижує читацьку активність.

Але, незважаючи на недостатнє фінансування
бібліотечної діяльності, особливо комплектування, інтерес
користувачів до послуг бібліотек зберігається.

2019 року в центрі уваги публічних бібліотек
Дніпропетровщини були юнацтво та молодь, яким
надавався широкий спектр бібліотечних послуг, у т.ч. в
електронному вигляді. Ефективно і системно розвивати
роботу з молоддю, налагоджувати зв'язки з соціальними
партнерами, стати затребуваними у місцевих громадах
бібліотекам допомагає програмно-проєктна діяльність.

Проєкт центральної міської бібліотеки імені
Т.Г.Шевченка міста Кам’янського «Світ громад через гру:
ігрофікація та освітні ігри для розвитку молоді» увійшов до
каталогу кращих практик молодіжної роботи в Україні 2019
року. У проєкті шляхом цікавого дозвілля навчали молодь
працювати у команді, ухвалювати рішення, нести
відповідальність за власні дії. Протягом року проведено 17
ігор для майже 1000 студентів, учнів, жителів
територіальної громади. У кейсі юнацького відділу
інтелектуальні ігри «Світ громад», “Життєвий капітал”,
“Знайди свій безпечний маршрут”, “Каркасон”,
Медіаграмотна місія, “Українська революція 1917-1921 рр”
тощо.

У Дніпровській центральній міській бібліотеці
стартував новий проєкт «ФОТОшкола вихідного дня»,
керівником якого став партнер ЦМБ – член Національної
спілки фотохудожників України, дніпровський артфотограф
Сергій Селезньов. Проєкт покликаний сприяти розвитку та
популяризації фотомистецтва серед молоді, читання
тематичної літератури, виявлення творчої ініціативи у
підлітків.
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Просування бібліотек і бібліотечних послуг

В умовах жорсткого конкурентного середовища,
негативних стереотипів про бібліотеки діяльність
книгозбірень з просування своїх послуг і ресурсів набуває
особливої актуальності і ваги.

Більшість публічних бібліотек дніпропетровської
області розуміє важливість цієї роботи і приділяє їй значну
увагу. Основні форми просування, які використовують
бібліотечні заклади, такі:

- активна робота у віртуальному просторі, насамперед у
соціальних мережах

- виготовлення та розповсюдження рекламно-
інформаційної продукції (буклети, флаєри, афіші тощо)

- тісний контакт із засобами масової інформації,
проведення спеціалізованих акцій для того щоб привернути
увагу громадськості до бібліотеки

- організація власних майданчиків на заходах і подіях,
що проводяться іншими організаціями

- проведення заходів поза стінами бібліотек (вуличні
акції, флешмоби та ін.)

Протягом 2019 року за ініціативою публічних бібліотек
Дніпровської міської централізованої бібліотечної системи
проводилися різноманітні акції, метою яких було
привернути увагу до книги, можливостей бібліотеки: акція -
марафон «Бібліотекарів Дніпра вітають друзі», до Дня міста
у Сквері Героїв провели акцію «Бібліотека на галявині»,
«Читають всі – читайте й Ви», «Бібліотериторія
спілкування», «Бібліотека іде в колектив» - акції , що
проведено протягом року в бібліотеці-філії №2, «Світ очима
молодого покоління» - промоакція бібліотеки-філії №6 до
Дня молоді та інші.
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2019 року у місті Кривому Розі із телеекранів місцевих
телекомпаній «Рудана», «1-ий Міський» та «Криворіжжя»
можна було побачити 40 репортажів про діяльність
бібліотек Криворізької міської централізованої бібліотечної
системи.

Публічні бібліотеки Дніпропетровської області
активно просувають свої установи в мережі Інтернет. На
сайтах бібліотеки розміщують інформацію про заходи,
висвітлюють клубну діяльність, надають доступ до
електронних каталогів, оформлюють віртуальні книжкові
виставки, надають віртуальні послуги і сервіси (віртуальна
довідка, зворотний зв'язок, онлайн консультації тощо).

Так публічні бібліотеки Дніпровської міської
централізованої бібліотечної системи для розповсюдження
інформації про ресурси, послуги та можливості бібліотек
міста активно використовують соціальну мережу
«Facebook», ведуть блоги бібліотеки-філії №2,24,
бібліотеки-філії №6, розміщують також свою інформацію в
Instagram і Telegram. На сайті Центральної бібліотеки
створено вебсторінку «Благодійність», яка сприяє
залученню коштів на реалізацію бібліотечних проєктів. За
сприяння партнерів фахівцями Центральної бібліотеки
створено проект 3D-туру приміщеннями бібліотеки.
Центральна бібліотека представлена на платформах Google
Street View, Inside Maps.

З метою просування читання, інформаційно-
бібліотечних послуг публічні використовують в своїй роботі
сайти і соціальні мережі, які є дієвим інструментом
залучення нових користувачів і збереження інтересу
постійних читачів.
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Соціологічні дослідження

Всеукраїнське анкетування «Професійні якості
бібліотекарів з різним стажем роботи», що проводилось
серед бібліотечних працівників публічних бібліотек
об’єднаних територіальних громад Дніпропетровської
області, було спрямоване на виявлення професійних
характеристик працівників бібліотек, які набуваються зі
стажем.
На запитання анкети дали відповіді 432 респонденти із

числа бібліотечних працівників Дніпропетровської
обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова та
публічних бібліотек міст Дніпра, Нікополя, Тернівки,
Жовтих Вод, Кривого Рогу та Дніпровського,
Верхньодніпровського, Магдалинівського, Софіївського,
Криничанського, Криворізького, Юр`ївського,
Широківського районів.

Узагальнені дані анкетування оброблялись
відповідно до бібліотечного стажу, який поділяється на 4
блоки: до 3 років – 5 респондентів, 3-9 років – 2
респонденти, 10-20 років – 8 респондентів, понад 20 років –
8 респондентів.

За результатами проведеного анкетування можна
зробити висновки, що бібліотека сьогодні може бути
привабливою для читача і комфортною для роботи
бібліотечного працівника тільки за наявності в ній якісного
фонду, регулярного його поповнення, комп’ютеризації
бібліотеки, підключення до мережі Інтернет.

Респонденти визначили для себе пріоритетні знання та
навички, окреслили риси характеру бібліотечного
працівника, які, на їх погляд, є найбільш важливими в
професії та впливають на її розвиток.
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Слід зазначити, що бібліотечні працівники перших
двох категорій (до 3-х років, 3-9 років) недооцінюють
важливість професійних знань, хоча професійне вигорання
притаманне навіть другій категорії (3-9 років) і дедалі
збільшується, і з цим станом усі намагаються упоратись
самотужки. Привертає увагу небажання перших трьох
категорій навчатися на додаткових професійних курсах.
Тому не дивно, що проведення масових заходів у всіх
категорій, окрім першої, викликає труднощі.

Інертність поведінки і непрофесіоналізм
простежується особливо яскраво у перших трьох категорій.
Пояснюється це тим, що в перших трьох категоріях
переважають люди нефахової освіти, які випадково
потрапили у бібліотеку і затримались в ній. У категорії
«понад 20 років» – всі бібліотечні фахівці, які розуміють і
люблять свою роботу, але з огляду на пенсійний вік вже не
в змозі працювати із стовідсотковою віддачою. Бібліотеки
потребують молодих фахівців.

Всеукраїнське опитування «Що прочитав
бібліотекар?» проводилось серед бібліотечних працівників
публічних бібліотек Дніпропетровщини з метою
дослідження стану і рівня популярності читання серед
бібліотечних працівників, встановлення ступеня читацької
активності, визначення мотивів звернення до книги та
впливу Інтернету на читацьку поведінку бібліотекарів.

На питання анкети дали відповіді 397 опитаних з
числа бібліотечних працівників Дніпропетровської обласної
бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова, публічних бібліотек
міст Дніпро, Кам`янське, Покров, Жовті Води, Кривий
Ріг, Зеленодольськ, П`ятихатського, Верхньодніпровського,
Дніпровського, Криворізького, Криничанського,
Широківського, Юр’ївського районів, а також Софіївської
та Троїцької ОТГ Павлоградського району.
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Опитування виявило достатній рівень дозвіллєвого
читання бібліотекарів, який завжди потребує постійного
вдосконалення шляхом оперативного та різнобічного
інформування про сучасний літературний процес.

З’ясувалося, що при доборі книг бібліотекарі в першу
чергу використовують поради колег. Існує і зворотний
зв'язок: найбільш цікаві з прочитаних творів респонденти
рекомендують користувачам, колегам, друзям, тобто
спостерігається професійне спілкування. Діапазон
читацьких інтересів опитаних досить широкий – їх
цікавлять усі жанри.

Читання для бібліотекарів – це життя, скарб,
дивовижний світ, релаксація, знання, позитив.
Всеукраїнське соціологічне дослідження «Українська

молодь: політичні кумири та ідеали» було проведене
серед користувачів молодіжного віку в публічних
бібліотеках Дніпропетровської області з метою
дослідження ставлення молоді до політичного життя в
країні, виявлення політичних кумирів та ідеалів української
молоді, визначення рівня оцінки державної політики та
зацікавленості сучасної молоді політикою.

На питання анкети дали відповіді 852 респонденти з
числа користувачів Дніпропетровської обласної бібліотеки
для молоді ім. М. Свєтлова, публічних бібліотек міст
Дніпро, Жовті Води, Кривий Ріг, Кам`янське, Покров та
Дніпровського, Криничанського, Криворізького,
Юр`ївського, Широківського, Межівського районів.

Дослідження довело, що українська молодь на
сучасному етапі розвитку держави виявляє політичну
свідомість, принаймні стежить за головними політичними
подіями в Україні та цікавиться основними політичними
процесами, що відбуваються у державі. Переважна
більшість молодих людей мають політичних кумирів та
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ідеали – це політики, за характеристикою респондентів, які,
перш за все, піклуються про розвиток своєї держави та
добробут громадян. Але лише окремі респонденти хотіли б
пов’язати своє майбутнє з політикою. Проте у виборах
брала участь більшість повнолітніх учасників анкети і вони
вважають, що від їх вибору залежить їхнє майбутнє.

Формування інформаційної культури користувачів

Робота з формування інформаційної культури читачів,
яка включає не тільки традиційну бібліотечно-
бібліографічну культуру, а й уміння оперувати інформацією
з використанням сучасних комп'ютерних технологій,
ведеться у всіх публічних бібліотеках області. Навчання
інформаційної культури починається при запису до
бібліотеки з інформації про послуги, що надаються
бібліотекою, про її інформаційні ресурси. Інформація
розміщується на стендах в приміщеннях бібліотек, на сайтах,
у соціальних мережах.

У Криворізькій центральній міській бібліотеці
відбувся воркшоп з написання статей у Вікіпедію в межах
конкурсу "Європейська весна 2019". Завдяки партнерству
ГО «Вікіпедія Україна», ініціативи «рівні у кривому» та
Центральної бібліотеки юнаки та дівчата дізналися про
принципи роботи у Вікіпедії. Учасники заходу створили 4
україномовні статті для участі у конкурсі «Європейська
весна» та отримали навички для подальшої роботи з
Українською Вікіпедією.

Кам’янська центральна міська бібліотека імені Т.
Г.Шевченка запросила на бібліографічний квест
"Українські письменники — ювіляри 2019 року" учнівську



11

молодь, під час якого відпрацьовували навички пошукової
роботи.

У більшості бібліотек найбільш поширеною формою
навчання традиційно є бібліотечно-бібліографічні уроки і
екскурсії по бібліотеці.

Бібліотечні уроки зазвичай проводяться для дітей і
юнацтва, носять комплексний характер і включають в себе
теоретичні та практичні заняття: «Історія книгодрукування
в Україні», «Бібліотечно-бібліографічні покажчики, списки
рекомендованої літератури» (КЗК «Апостолівська міська
бібліотека»), «Основні правила складання бібліографічного
опису та оформлення списку використаної літератури»
(Богданівська сільська бібліотека Павлоградського району)
та ін.

Протягом року в публічних бібліотеках Софіївської
громади проходили Дні бібліографії та бібліотечні уроки:
«Книга і комп’ютер в сучасному суспільстві», «Автостопом
по бібліотеці», «Таємнича сила слова» (Софіївська
центральна бібліотека), «Словник – інструмент пізнання
світу», «Розвиток книгодрукування в Україні» (Петрівська
сільська бібліотека) тощо.

Традиційними в бібліотеках стали Дні бібліографії, в
межах яких використовуються інтерактивні форми, що
сприяють кращому засвоєнню і сприйняттю бібліотечно-
бібліографічних знань.

Окремим напрямком у цій роботі є формування знань
користувачів у царині комп'ютерних технологій.

Нікопольська центральна міська бібліотека провела
дискусійні гойдалки для учнівської молоді про безпеку в
Інтернеті. Тобто, як захистити свій комп’ютер від вірусів та
інших небезпек, які чекають на необережного користувача.
Сучасні підлітки, сьогоднішнє «цифрове покоління»,
досить обізнані на комп’ютерних програмах, покликаних
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захищати персональні комп’ютери від вірусних атак.
Різницю між цими програмами активно обговорювали
разом, з`ясовували, якими краще користуватися –
безкоштовними чи платними. Наводились приклади із
власного та чужого досвіду, велися суперечки, яка саме
програма найкраще захищає комп’ютер та особисті дані. І
все ж таки погодились з тим, що перед встановленням
програми треба добре поміркувати, від чого саме ми хотіли
б отримати захист. Метою цього заходу було нагадати про
загрози для домашнього комп’ютера, які несе Інтернет. І її
досягнуто.

Широко використовувалася бібліотеками області і така
форма роботи як виставки-перегляди нових надходжень.

Як і раніше затребувані бібліографічні огляди:
«Молодь читає та радить», «На молодіжній бібліохвилі»
(бібліотека-філія №1 для молоді КЗК «Жовтоводська ЦБС»),

Випуск бібліографічною продукції
Видавнича продукція бібліотек області надає

ефективну допомогу в інформаційно-бібліографічному
обслуговуванні, сприяє створенню позитивного іміджу
бібліотек.

Тематику інформаційно-бібліографічної продукції
визначають інформаційні запити користувачів, пріоритетні
напрямки і програми, за якими працюють бібліотеки.

Як і раніше актуальне краєзнавство. Цій темі
присвячені біобібліографічні нариси «Вадим Сідур – той,
хто волає до миру» (до 95-річчя від дня народження
В.Сідура), «Зелений янгол Дніпра» (до дня народження
І.Акінфієва), вебпокажчик літературного краєзнавства
«Вони закохані у слово…» (публічні бібліотеки
Дніпровської міської централізованої системи для
дорослих).
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Велика увага приділялася книзі і читанню:
рекомендаційні списки «На горизонті нові шедеври
українських письменників», «З книгою на канікули –
сумувати ніколи», «Обличчя української книги», «Сучасна
українська книга».

Значне місце займають видання, присвячені літературі
і письменникам, рекомендаційні списки «Ми чуємо тебе,
Кобзарю, крізь століття!», «Олена Пчілка: барви
особистості і феномен духу» (бібліотека-філія №1 для
молоді КЗК «Жовтоводська ЦБС»), «Остап Вишня –
чарівник поетичного слова», бібліографічні покажчики
«Художні світи Юрія Мушкетика» (КЗК «Апостолівська
міська бібліотека»), «Віктор Веретенников: життя у злагоді
з самим собою…», «Оксана Забужко» (Кам’янська
центральна міська бібліотека ім.Т.Г. Шевченка).

Представити бібліографічну продукцію віддаленим
користувачам дозволяють видання в електронному вигляді,
розміщені на сайтах бібліотек.

Довідково-бібліографічна та інформаційна робота була
спрямована на постійне забезпечення користувачів
інформаційними ресурсами в їхній професійній, освітній,
пізнавальній та дозвіллєвій діяльності, на вдосконалення
інформаційно-бібліотечних послуг, неухильне поліпшення
їхньої якості на основі сучасних інформаційних технологій і
ефективного зворотного зв'язку зі своїми користувачами.
Можна констатувати, що цей напрямок роботи знаходиться
в задовільному стані, незважаючи на те, що фонд застаріває,
надходження невеликі, особливо в сільських бібліотеках.
Впливає і слабке кадрове забезпечення сільських бібліотек
кваліфікованими фахівцями.

У той же час дедалі більшим поширенням Інтернету та
поліпшенням зв'язку, бібліотеки активніше позиціонують
себе в соціальних мережах; використовують інтерактивні
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форми роботи, мультимедійні ресурси: вікторини, рекламні
ролики, відео-екскурсії, слайд-шоу, електронні слайд-
презентації тощо. Застосування мультимедійного формату
дозволило зробити заняття з інформаційної культури більш
цікавими і якісними.

Павлоградська центральна міська бібліотека ім. Г.П.
Світличної випускає свій пізнавально-розважальний
електронний журналу «Читай! Знай! Живи!». 2019 року
вийшов вже третій номер, присвячений Року Китаю в
Україні. https://ru.calameo.com/read/004113407e61086ecb72d

https://sunway.ua/shop/Видання, що випускаються в
бібліотеках (друковані та електронні) є хорошою рекламою
бібліотек. Вони активно використовуються як в щоденній
роботі, так і при проведенні різних заходів. Збільшення
обсягу електронної продукції бібліотек свідчить про
активне впровадження в роботу нових технологій.

Краєзнавча діяльність бібліотек

2019 року бібліотеки області при організації своєї
роботи орієнтувалися на суспільно значущі події і ювілейні
дати року. Нові форми роботи, творчі проєкти та ініціативи
бібліотек були спрямовані на виховання любові та
бережливого ставлення до своєї малої батьківщині.

Великою популярністю серед мешканців Дніпра
користується краєзнавчий лекторій «Цікаве про рідний
край» (Дніпровська центральна міська бібліотека),
незмінним ведучим якого є кандидат історичних наук,
дослідник, член Дніпропетровської організації Національної
спілки краєзнавців Максим Кавун.

Більшість заходів реалізовувалися в партнерстві, на
основі корпоративної взаємодії. Бібліотеки співпрацюють з
різними організаціями та закладами: архівами, музеями,

https://ru.calameo.com/read/004113407e61086ecb72d
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школами, місцевими органами влади, будинками культури,
редакціями місцевих газет, краєзнавцями.

У Кам’янській центральній міській бібліотеці
ім. Т.Г. Шевченка авторські пішохідні екскурсії набули
великої популярності. Понад 500 кам’янчан щороку
приєднуються до авторських історичних та ботанічних
пішохідних екскурсій. Авторами екскурсій є краєзнавці й
бібліотекарі.

Бібліотекарі області проводять чисельні інтерактивні
краєзнавчі заходи для молоді, наприклад, співробітники
Верхньодніпровської центральної районної бібліотеки та
районного історико-краєзнавчого музею розробили і
провели цікаву історико-краєзнавчу гру-квест «Давно се
діялось колись…».

У Дніпровській центральній міській бібліотеці до Дня
міста відбулися літературно-музична програма
«Композитори Дніпра – рідному місту» та лекція «Історія
дитячого парку та вулиці Андрія Фабра» від краєзнавців
Галини та Миколи Лясковських, під час якої був
представлений тематичний мультимедійний показ та
книжкова і фотовиставки. Локація бібліотеки з яскравою
фотозоною, цікавими книжками, веселими розвагами і
майстер-класами була розміщена у Сквері Героїв.

Літературне краєзнавство – значуща сторінка в
публічній діяльності бібліотек області. Книгозбірні завжди
відгукуються заходами на ювілейні дати письменників
пов'язаних з рідним краєм. Це екскурсії, виставки, зустрічі,
літературні вечори. Бібліотечні заклади популяризують
творчість як професійних письменників, так і самодіяльних
авторів, які роблять перші кроки на літературній ниві.

До Затишнянської сільської бібліотеки (Криничанський
район) завітали учні місцевої школи на зустріч з
письменником, земляком Олегом Андрішком. Автор читав
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уривки зі своїх творів, а учні декламували його вірші.
Учасникам зустрічі було цікаво усе: і розповіді з особистого
життя, і пережитий досвід, і плани на майбутнє. Пан Олег
відверто ділився секретами творчості: як народжуються
сюжети творів, як він знаходить своїх героїв, які проблеми
сучасності його хвилюють. Також він презентував нову
книгу «План Тація».

У Верхньодніпровській центральній районній
бібліотеці проводилась краєзнавча година «Імена в історії
Верхньодніпровщини», на яку завітав місцевий краєзнавць
та письменник М.Ф. Лавріненко. Нещодавно вийшла третя
книга Миколи Федоровича «Пам'ять кордонів не визнає».
Для кожного автора його книга – це дорогоцінність, тож
захід проходив у атмосфері домашнього затишку з купою
цікавих історій про народження цієї книги. Ще присутні
мали змогу ознайомитися із сімейними реліквіями та
експонатами «домашнього» музею краєзнавця: військові
нагороди, документи 100-річої давності, світлини з історії
міста, стародавній посуд.

У Криворізькій центральній міській бібліотеці
відбулася презентація нової книги відомого криворізького
журналіста і письменника Володимира Пилиповича
Бухтіярова «Битва за Кривбас». Книга присвячена 75-ї
річниці визволення Кривого Рогу від нацистських
загарбників, в якій відтворені бойові дії осені 1943 – зими
1944 років на території Криворіжжя.
Найпопулярнішою формою знайомства з краєзнавчими

фондами, як і раніше, є виставки. При цьому бібліотеки все
активніше використовують формат віртуальної книжкової
виставки. Динамічний синтез тексту, зображення, звуку –
все це робить віртуальну виставку живою і захопливою.

Цікава віртуальна подорож історико-туристичного
маршруту «Проспект Д.Яворницького – минуле і сучасне»
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створена Дніпровською центральною міською бібліотекою
для студентської молоді.
Бібліотека-філієя №2 Дніпровської міської центральної
бібліотечної системи організувала «Клуб віртуальних
подорожей у часі та просторі» за участю історика,
краєзнавця В.В.Єкшова. Проведено цикл історико-
краєзнавчих екскурсів «Було колись у Січеславі»:
«Чечелівка: відома й невідома», «Т.Г.Шевченко – поет,
художник, мандрівник», «Подорож рідним містом»,
«Дніпро: окупація 41-43» для учнівської молоді. Також
бібліотека взяла участь у пішій екскурсії «Брянська колонія:
розквіт та занепад» разом з В.В.Єкшовим.

Публічні бібліотеки Дніпропетровської області
приділяють велику увагу не тільки просвітницькій роботі з
краєзнавства, а й підготовці власних краєзнавчих ресурсів.
Друковані видання бібліотек з'являються в результаті
власної бібліографічної та пошукової діяльності, а також
співпраці з місцевими авторами.

Верхньодніпровська центральна районна бібліотека
провела флаєракцію «Письменник на листівці». Цього разу
листівка була присвячена поетесі та художниці
Верхньодніпровщини Вікторії Олександрівні Савельєвій з
нагоди її 55-річчя.

Бібліографічні посібники в електронному вигляді
публікуються на бібліотечних сайтах. Основна тематика –
історія населеного пункту, пам'ятки району, історичні дати,
письменники – земляки.

Займаючись дослідженням історії місцевої території,
бібліотеки збирають не тільки документальну інформацію, а
й предмети матеріальної культури, атрибути ремісничої і
побутової діяльності попередніх поколінь. Наявність
експонатів дозволяє бібліотекам організовувати мінімузеї,
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куточки, які підвищують імідж місцевих жителів,
урізноманітнюють бібліотечні заходи.

У публічних бібліотеках Дніпропетровщини для
відвідувачів працюють міні-музеї, краєзнавчі куточки.

Так Шевська сільська бібліотека Магдалинівського
району перетворилася на справжній мінімузей українського
житла, яка зберігає безліч старовинних предметів
сільського вжитку, побуту, подарованих місцевими
жителями, серед яких рушники, вбрання. Експонати
активно використовуються в діяльності бібліотеки, в тому
числі і в краєзнавчій.

У Зеленодольській міській бібліотеці Апостолівського
району оформлено ретро-куточок, де представлені
оригінальні предмети побуту 50-60 років ХХ століття, які
допомагають зануритися в атмосферу того часу:
піонерська символіка та шкільне обладнання; теле-радіо-
апаратуру і навіть предмети меблів та посуду. Поряд
знаходяться теки з матеріалами та світлинами з історії міста.

Таким чином, бібліотеки несуть функцію збирачів,
хранителів і провідників краєзнавчої інформації у
різноманітніших її формах, як в традиційній для бібліотек
книжково-документальній, так і в предметно-речовій. Тим
самим спряють вихованню почуття любові до малої
батьківщини.

Роль бібліотек у краєзнавчому інформуванні важко
переоцінити: вони мають універсальний фонд документів і
залишаються найбільш доступними для всіх категорій
користувачів.

Краєзнавча робота кожної бібліотеки досить
різноманітна, кожна бібліотека має своє «обличчя»,
знаходить свою «родзинку», цілеспрямовано обирає
пріоритетний напрямок, а недостатнє технічне оснащення
бібліотекарі компенсують вигадкою і фантазією.
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Патріотизм

В сучасних умовах бібліотека – важлива складова в
системі формування патріотичних почуттів молодого
покоління.
2019 року публічні бібліотеки Широківської ОТГ

реалізовували цільову програму з патріотичного виховання
молоді громади «З Україною в серці в Україні живу…».
Верхньодніпровська центральна районна бібліотека

працювала за цільовою програмою «Юне серце патріота».
Напередодні Дня пам’яті та примирення і 74-ої річниці

Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у
бібліотечних закладах Дніпропетровщини відбулися
години пам'яті, героїко-патріотичні подорожі.
З цієї нагоди у бібліотеці-філії №1 для молоді КЗК

«Жовтоводська ЦБС», відбулася година вшанування «Ваш
подвиг навіки у наших серцях». Документальні кадри тих
часів познайомили школярів з юними героями Другої
світової війни, нагадали про героїв рідного краю, присутні
вшанували пам’ять всіх загиблих хвилиною мовчання.
В Україні щороку 28 жовтня відзначають День

визволення України від нацистських загарбників. 75
років тому міста та села України були остаточно звільнені. І
скільки б не минуло часу, ми повинні пам’ятати, якою
жахливою є війна і якою ціною дається перемога.
До 75-річниці визволення Марганця від нацистів у

центральній міській бібліотеці ім. М. Островського
пройшов урок пам’яті «Війна далеко, але пам’ять з нами на
кожнім кроці, в кожнім із сердець». Учасники заходу
вшанували хвилиною мовчання загиблих під час Другої
світової війни.
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Підтримуючи збереження пам’яті, вшановуючи подвиг
героїв тих часів, публічні бібліотеки Нікопольської міської
централізованої системи провели низку заходів. В Центрі
«Нація - Українець» (ЦБ) відбувся історичний екскурс «Хай
буде пам'ять незгасима». На зустріч із учнівською молоддю
бібліотекарі запросили співробітника Нікопольського
краєзнавчого музею, завідувачку відділу давньої,
середньовічної та нової історії краю М. Костенко.
Працівники бібліотеки-філії № 2 провели годину історії
«Гримить набатом 44-й рік...». Старшокласникам нагадали
про окупацію та визволення рідного міста, про форсування
річки Дніпро та про переможний салют на честь
визволителів.
Широківська публічна бібліотека для молоді підготувала

вечір-реквієм «У мужності немає віку, у подвигу нема
кінця» та літературно-поетичну композицію «Поезія війни».
В межах відзначення річниці визволення села Богданівки

Павлоградського району від фашистських загарбників в
сільській бібліотеці було проведено інформаційну годину
"Дорогами мужності і слави".
Світлій пам'яті Героїв Небесної Сотні у публічних

бібліотеках Дніпропетровщини відбулисязаходи, присвячені
вшануванню подвигу українців, загиблих під час Революції
Гідності. Своє життя віддали найкращі сини та доньки
української нації, ті, що тільки починали жити.

Для учнів старших класів у Межівській центральній
публічній бібліотеці відбувся вечір патріотизму «За
Україну, за її долю». Ведучі разом з учнями відновили
хронологію подій, що відбувалися на Майдані Незалежності
в Києві, згадали поіменно всіх Героїв Небесної Сотні та
хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих. На заході
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лунали патріотичні вірші та пісні, також була представлена
книжкова виставка-інсталяція "Ми вічні сини твої, Україно!

У Криворізькій центральній бібліотеці КЗК «Міська
бібліотека для дорослих» відбувся вечір-спомин «Янголи
України: доля Героїв Майдану очима сучасників».
Запрошена на захід учнівська молодь мала можливість
згадати події, що вже увійшли в нашу історію, переглянути
документальну хроніку, згадати Героїв Небесної Сотні,
серед яких був наш земляк Сергій Нігоян.

У Нікопольському центрі національно-патріотичного
виховання «Явір» (бібліотека-філія № 2 Нікопольської
МЦБС) вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні годиною
мужності «Вічна слава безсмертю хоробрих» для
старшокласників. Хлопці та дівчата уважно слухали
розповідь про події на Майдані 2014 року. А
документальний фільм підсилив сприйняття трагічності цієї
сторінки сучасної історії нашої держави.

У Богданівській сільській бібліотеці Павлоградського
району відбулась година мужності «Хто вмирає в боротьбі –
в серцях живе повіки!» для учнів старших класів. Під час
заходу юнаки та дівчата переглянули відеоряд «Україна.
Майдан. Революція Гідності», а після запаливши свічки,
хвилиною мовчання вшанували пам'ять, загиблих Героїв
Майдану.
Під час патріотичного реквієму «Вони боролися за єдність»,
який відбувся у бібліотеці-філії №1 для молоді КЗК
«Жовтоводська ЦБС», пригадали хронологію подій, що
відбувалися на Майдані Незалежності в Києві та згадали
поіменно всіх Героїв Небесної Сотні. Разом із учнями
старших класів переглянули відеосюжети про трагічні події
Майдану та хвилиною мовчання вшанували пам’ять
полеглих.
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У Межівській центральній публічній бібліотеці
пройшов вечір пам’яті, присвячений 5-ій річниці загибелі
хороброго юнака, земляка, солдата 25-ої окремої повітряно-
десантної бригади Андрія Миколайовича Шульги, який
загинув у червні 2014 року під час виконання завдання ООС
на території Луганського аеропорту. Указом Президента
України № 543/2014 від 20 червня 2014 року «за особисту
мужність і героїзм, виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність
військовій присязі» нагороджений орденом «За мужність»
III ступеня (посмертно). На заході були присутні дружина із
донечкою, рідні, друзі, учасники АТО, жителі Межової.

З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав та 30-ї річниці виведення військ
колишнього СРСР з Афганістану в публічних бібліотеках
області проведено низку заходів.

Криничанська центральна районна бібліотека для
дорослих провела День вшанування учасників бойових дій
на території інших держав, який містив виставку-інсталяцію
«Крізь спогад афганської війни», огляд літератури
«Афганістан то біль і смуток, чиєсь обірване життя…» та
вечір пам’яті «Час і досі не загоїв рани…», на який завітали
учні старших класів.

Промінська сільська бібліотека (Криничанський район)
організувала зустріч учнівської молоді із воїнами-
інтернаціоналістами. В ході зустрічі кожен учасник
поділився армійськими спогадами, розповідями про
побратимів. Школярі з великою увагою слухали виступи
людей, які пройшли випробування війною. Пролунало
багато щирих слів, сповнених патріотизму і надії на мирне
життя, що так необхідні в умовах сучасної України.

В Марганецькій центральній міській бібліотеці ім. М.
Островського відбувся вечір-спомин «Афганістан - мій
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вічний біль, моя пекуча пам’ять». Юнаки та дівчата
вшанували загиблих хвилиною мовчання, переглянули
кінохроніки тих подій, прослухали музичні композиції та
вірші про війну в Афганістані.

До Дня пам’яті Героїв Крут у книгозбірнях
Дніпровської міської бібліотечної системи для дорослих
відбулися години пам’яті «Героїв Україна пам’ятає», «Волі
народної дзвін»; години-реквієми «Крути: бій за майбутнє»,
«Ніколи не забути цих юних душ нескорених політ», година
мужності «Трагедія Крут: крізь призму минулого та
сучасного».

У Марганецькій центральній міській бібліотеці ім. М.
Островського проведено історичний екскурс «Через Крути –
до майбутнього», в Юр’ївській центральній бібліотеці для
учнівської молоді проведено історичний набат «Згадаймо
юність, що горіла в Крутах», а Софіївська центральна
бібліотека запросили юнаків та дівчат на годину історії
«Крути вчать дивитися в майбутнє».

Бібліотека-філія №1 для молоді КЗК «Жовтоводська
ЦБС» для учнів старших класів підготувала годину пам’яті
«Крути – наша пам'ять, наша біль».

У Криничанській центральній районній бібліотеці для
дорослих до свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня
захисника України та Дня українського козацтва відбувся
захід – година слави «Від козака до захисника Вітчизни»
для учнівської молоді.

Популяризація української книги та читання

Одне з головних завдань, що стоїть на сьогодні
перед бібліотеками – залучення молоді до читання
художньої літератури, адже читання формує ставлення до
життя і духовний світ молодої людини….
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Бібліотеки, що працюють з молоддю, популяризують
книгу і читання, кращих авторів і кращі твори за допомогою
різноманітних акцій, шукають цікаві підходи, нестандартні
форми і методи роботи.

У всіх публічних бібліотеках області протягом року
були представлені різноманітні книжкові виставки,
відбулася безліч цікавих заходів для молоді.

З нагоди 205-річниці від Дня народження Тараса
Григоровича Шевченка публічні бібліотеки
Дніпропетровщини провели заходи з метою гідного
вшанування пам’яті великого Кобзаря і популяризації його
літературної та мистецької спадщини серед юнацтва та
молоді.

До Новомосковської центральної міської бібліотеки
завітали юнаки та дівчата на літературну годину
«Пишаємося славою твоєю». Бібліотечні працівники
намагалися донести до користувачів світ образів, думок,
ідей Шевченка, розширити знання учасників про життя,
творчість, світогляд Тараса Григоровича.

До пам’ятної дати бібліотека-філія №1 для молоді КЗК
«Жовтоводська ЦБС» підготувала усний журнал «Звучи
над нашим рідним краєм, безсмертне слово Кобзаря»

«Жінки у долі Тараса Шевченка»– під такою назвою у
Марганецькій центральній міській бібліотеці ім. М.
Островського проведено літературні варіації для
користувачів юнацького віку.

Юнаки та дівчата отримали чимало нових вражень від
участі у літературній годині «Єднаєм душі словом
Кобзаря», організованій Центральною публічною
бібліотекою Новомосковського району.

Стає все популярнішою така форма проведення заходів,
як батл. Щоб зацікавити молодь, привернути їхню увагу до
бібліотеки і читання, Дніпровокам’янська сільська
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бібліотека (Верхньодніпровський район) провела батл
«Письменники рідного краю».

Представниками Дніпропетровського відділення Малої
академії наук учнівської молоді у Центральній міській
бібліотеці (м. Дніпро) проведені літературні читання,
присвячені 200-річчю від дня народження видатного
українського письменника і громадського діяча
Пантелеймона Куліша. Підчас заходу відбулась презентація
книжкової виставки «Суперечливий Пантелеймон Куліш.
Літературні години «Відомий і незнаний Пантелеймон
Куліш» та «Майстер слова від Бога» були проведені в
бібліотеках-філіях № №4, 5.

Заохотити молодь бібліотекою і читанням значною
мірою допомагає бібліотечна діяльність в інтернет-просторі.
Бібліотекарі шукають ефективні шляхи для контактів з
аудиторією: у багатьох книгозбірнях використовують в
роботі QR-коди.

2019 року публічні бібліотеки Ка’мянської міської
централізованої системи реалізували проєкт «Мобільна
бібліотека», усі книги в якій – це електронні файли, що
зберігаються на сайті центральної бібліотеки. Для
користувачів створено віртуальні книжкові полиці,
скористатися якими зможе будь-хто, у кого є смартфон або
планшет. За допомогою QR-кодів книги можна безкоштовно
завантажити в електронних форматах через публічну
мережу Wi-Fi. «Мобільна бібліотека» на сьогодні містить
близько 100 книг.

Формування правової культури

Правова освіта молоді, формування у молодих людей
правової культури є важливою сходинкою розвитку в
Україні сучасного громадянського суспільства.
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Павлоградська центральна міська бібліотека ім. Г.П.
Світличної протягом року реалізувала кейспроект «Teen-
рекреація «Сучасна Молодіжна АльтеРнаТива-2019». В
межах проєкту оформлено книжкову виставку «ПРОти
НАСильства», фотосушку «Ми проти насилля», створено
рекомендаційний список «Щоб не зробити згубний крок»,
листівка «Світ без насилля», відбулися відеопоказ з
елементами інтерактивної гри «Стоп БУЛІНГ», гра-зустріч
«Неприємності в мережі Інтернет» з головним спеціалістом
безоплатної правової допомоги, форум-театр «Судовий
процес» тощо.

У Нікопольській центральній міській бібліотеці
відбувся круглий стіл «Протидія домашньому насильству:
правовий захист та надання соціально-психологічної
допомоги постраждалим» для жінок, яким небайдужа
проблема домашнього насильства. В обговоренні взяли
участь представники відділу сім’ї, молоді та позашкільної
освіти, мобільної бригади соціально-психологічної
допомоги, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, поліції тощо.

Курсанти Донецького юридичного інституту та
Криворізького факультету Дніпропетровського
університету внутрішніх справ УМВС України на базі
Центральної міської бібліотеки (м. Кривий Ріг) вкотре
зустрілись з учнями Центрально-міського ліцею та
студентами політехнічного технікуму. На інформаційно-
просвітницькому заході «Протидія насильству: булінг серед
підлітків» учні мали змогу особисто поспілкуватися з
курсантами в невимушеній атмосфері та обговорити
проблеми, підвищити свою інформаційну обізнаність у
правовій сфері, отримати практичні поради за допомогою
ігор, тренінгів. Такі зустрічі дозволяють молоді зрозуміти,
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що потреба у безпеці є однією з базових потреб людини, а
співпраця з поліцією – найкращий спосіб її забезпечити.

У Юр’ївській центральній бібліотеці фахівці
Павлоградського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної допомоги надають безоплатну правову
допомогу людям, які опинилися у складних життєвих
обставинах.

У тиждень права у клубі документального кіно з прав
людини Docudays ua «Прометей» юнацького відділу
Кам’янської центральної міської бібліотеки
ім. Т.Г. Шевченка презентували студентам медичного
коледжу фільм «Булер» американського режисера Лі Гірша.

До Міжнародного дня захисту прав людини юнацький
відділ Кам’янської центральної міської бібліотеки
ім. Т.Г. Шевченка взяв участь в акції до Всесвітнього
Марафону написання листів – найбільш масштабній та
одній з найефективніших правозахисних акцій у світі, яка
щороку відбувається одночасно у понад 200 країнах. Люди з
усього світу пишуть листи підтримки та підписують петиції
на захист тих, чиї права були порушені. Координаторці
Марафону, завідувачці юнацького відділу Валентині Сухій
вдалося зібрати у Кам'янському 800 підписів.

Бібліотечні заклади Дніпропетровщини у межах
Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»
проводять різноманітні заходи, до яких активно долучається
молодь.

КЗК «Апостолівська міська бібліотека» провела
інформаційну година «Стоп насиллю!». Ведучі розповіли
старшокласникам про види домашнього насильства, а також
про те, що потрібно робити у випадку насильства у сім’ї,
куди звертатися по допомогу у випадку виявів насильства у
сім’ї та як уберегти себе від насильства.
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Бібліотека-філія №1 для молоді КЗК «Жовтоводська
ЦБС» запросила юнаків та дівчат на правовий тренінг
«STOP – булінг». Під час заходу відбулась щира
інтерактивна бесіда з використанням відеопрезентації,
ігрових практик в парах, вільного спілкування. Розбиралися
з сутністю явища булінгу, його типовими ознаками, видами
та протидією.

Професійна орієнтація

2019 року публічні бібліотеки області продовжили
активно займатися профорієнтаційної роботою серед молоді.
Кожна бібліотека будує її по-різному, але мета в усіх одна –
допомогти молодій людині визначити свій професійний
шлях, розібратися в своїх інтересах і здібностях. Бібліотеки
при роботі з молоддю активно сприяють просвітництву,
безперервній освіті, процесам соціалізації підростаючої
людини, становленню особистості і розкриттю творчого
потенціалу. Кожний молодий відвідувач бібліотек отримує
вільний доступ до ресурсів, які його цікавлять, і, що
важливо, знаходить середовище спілкування зі своїми
ровесниками і авторитетними для нього дорослими, зокрема
бібліотекарями.

Бібліотекарі філії №3 разом із бібліотечним Центром
«Майстри Нікополя» Нікопольської міської бібліотечної
системи провели профорієнтаційний захід у
Реабілітаційному центрі «Ніка». Та познайомили молодь з
народними ремеслами, що існують на Нікопольщині, та
розповіли про майстрів, які розвивають традиційні та
сучасні види декоративно-ужиткового мистецтва,
вкладаючи у свої вироби душу, талант, майстерність.
Допомогою в цьому стала медіа-презентація «Скарбниця
народних майстрів Нікопольщини» та виступ майстра
народної іграшки В. М. Безрукавого. Корисним та цікавим
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було спілкування молоді з випускниками школи, які
сьогодні навчаються в Нікопольському професійному ліцеї.
Вони розповіли про обрану професію та показали, як
розвинути свій талант, відкрити себе для творчості. Виступ
ансамблю «Зіроньки», виставка творчих робіт стали
яскравим прикладом того, що, докладаючи зусиль, кожен
може досягти своєї мети, розвивати свій талант.

В межах Місячника старшокласника у Дніпровській
центральній міській бібліотеці відбувся День профорієнтації,
бібліотека-філія №2 провела вебкалейдоскоп «Куди піти зі
шкільного подвір’я», у бібліотеці-філії №34 було проведено
лекторій «Європейська мобільність молоді».

Профорієнтаційні заходи набувають більш
різноманітну форму, в них все частіше включають ділові
ігри та знайомство з профільними інтернет-ресурсами.
Бесіди, години інформації, ділові та інтелектуальні ігри –
ось найпопулярніші форми. Завдання бібліотекарів – надати
своїм юним читачам якомога більше
інформації з потрібних питань.

Великий успіх у юнаків та дівчат мають «живі книги»
Кам’янської центральної міської бібліотеки
ім. Т.Г. Шевченка. «Живі книги» – це унікальні життєві
історії. В них “книгами” виступають люди, а «читання»
відбувається у формі спілкування. «Живими книгами" були
викладачі металургійного коледжу: електрик, помічник
машиніста потягу, механік, будівельник, адвокат. Це люди,
які мають унікальний життєвий і професійний досвід. «Живі
книги» розповідали учням випускних класів про сутність
їхніх професій, позитивні та негативні сторони. Читачі
«живих книг» були щирі та відкриті для діалогу, нових
знань і руйнації стереотипного мислення.

Екологічна просвіта
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Важливою і невід'ємною частиною діяльності
публічних бібліотек є екологічна просвіта молоді.

Публічними бібліотеками області проведено уроки
екології, усні журнали, бесіди, вікторини, пізнавально-ігрові
програми, дні інформації, круглі столи, фотовиставки, різні
екологічні акції, що покликані сформувати у молодих
людей дбайливе і відповідальне ставлення до природи
рідного краю, показати, що ефективний розвиток сучасного
суспільства можливий тільки в гармонійному співіснування
з навколишнім світом.

Дніпровокам’янська сільська бібліотека
(Верхньодніпровський район) організувала акцію «Ми
любимо свій край, зробимо його чистим», до якої
долучились усі охочі. Учасники акції із великим бажанням
зробити своє село кращим докладали максимум зусиль, щоб
очистити від сміття берег Дніпра та громадські місця свого
села.

До Криворізької Центральної міської бібліотеки
завітала учнівська молодь на захід «Як створити світ, в
якому їжа не викидається на смітник?» у форматі World
Café. Юнаки та дівчата спробували вирішити цю проблему з
погляду споживача, фермера, адміністрації супермаркету.

Вшановуючи героїзм пожежників, персоналу
Чорнобильської атомної електростанції,
військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, які
брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та з
нагоди 30-х роковин найбільшої техногенної катастрофи у
публічних бібліотеках Дніпропетровщини проведено низку
заходів.

У Межівській центральній публічній бібліотеці для
учнівської молоді відбулась година пам’яті «Дзвенить у
душах межівчан Чорнобиля гіркий туман».
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Екологічну експедицію «Чорний біль над білим світом»
підготувала для користувачів Бібліотека-філія №1 для
молоді КЗК «Жовтоводська ЦБС». Учасники заходу
переглянули фільм «Чорнобиль до та після трагедії » та
ознайомились з книжковою виставкою «Гірка вода твоя,
зірко полин».

Протягом року бібліотеки традиційно проводили
заходи, присвячені значущим екологічним датам: Дню води,
Дню Землі, Дню лісу, Всесвітньому дню навколишнього
середовища та іншим, а також заходи, що розповідають про
красу природи Дніпропетровщини, про зникаючих тварин і
рослин.

Популяризація здорового способу життя

Важливий напрямок роботи бібліотек – пропаганда
здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок,
наркоманії та алкоголізму в молодіжному середовищі.

Правильне харчування, активний відпочинок, спорт,
відмова від шкідливих звичок – це не лише основні складові
здоров’я людини, а й сучасний тренд. Все більше молодих
людей долучається до здорового способу життя. Бібліотечні
фахівці бібліотеки-філії №1 для молоді КЗК «Жовтоводська
ЦБС» присвятили популярній темі інформаційну годину «В
здоровому тілі – здоровий дух».

У КЗК «Апостолівська міська бібліотека» відбулась
година застереження «СНІД: подумай про майбутнє– обери
життя» для учнівської молоді. Бібліотекарка розповіла
присутнім як розповсюджується ВІЛ в організмі людини, і
наголосила на тому, що проблема СНІДу і його наслідки
стосується кожного.

В Криворізькій центральній міській бібліотеці
зібрались підлітки та молодь на інформаційну
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«ВИЧеринку» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
Молоді активні люди ділились з однолітками інформацією
щодо профілактики передачі ВІЛ, про засоби контрацепції,
відповідали на запитання правової вікторини, спікери
зустрічі говорили про збереження репродуктивного
здоров’я, відповідали на всі запитання присутніх. Охочі
мали змогу дізнатись свій ВІЛ-статус, зробивши швидкі
тести прямо у бібліотеці.

Важливо стимулювати інтерес молоді до здорового
способу життя, демонструвати підростаючому поколінню
якомога більше позитивних прикладів.

До року Китаю в Україні у Нікопольській
центральній дитячій бібліотеці відбулась пізнавальна
подорож до Піднебесної імперії, під час якої присутні
ознайомилися з багатою історією і культурою давньої
країни, яка дивує нас своїми пам'ятками, своєю незвичністю,
багатовіковою історією і традиціями, які живі досі. Юнаки
та дівчата не тільки уважно сприймали інформацію, а й
позмагалися в умінні користуватися традиційними
китайськими паличками та перевірили свої знання,
відповівши на питання вікторини.

У День молоді Семенівська сільська бібліотека
(Криничанський район) для юнаків та дівчат організувала
велопробіг «Мов калина та барвінок, моя рідна сторона».
Старт був від будинку культури, потім Святовознесенський
храм – ознайомилися з його історією, далі – садиба панів
Лабинських, потім покладання квітів до меморіальної
дошки І. Куряти, який загинув, захищаючи кордони України
на Сході. Також учасники велопробігу відвідали зону
відпочинку і приїхали до сільської ради, де їх чекали
різноманітні ігри, розваги та частування смачною кашею.

Організаційно-методична діяльність



33

Протягом 2019 року Дніпропетровська обласна
бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова провела обласний
семінар для працівників публічних бібліотек
Дніпропетровщини «Соціально-орієнтовані практики з
протидії насильству – в роботу бібліотек» та обласну
НЕконференцію «Читання як фактор соціалізації
особистості» на базі Новомосковської міської центральної
бібліотеки.

Пріоритетними напрямками методичної діяльності
центральних бібліотек з урахуванням тенденцій розвитку
сучасного суспільства є: моніторинг та аналітична
діяльність; консультування; створення методичних
матеріалів; пошук, розробка і впровадження інновацій;
сприяння програмно-проєктному підходу до роботи
бібліотек; підвищення кваліфікації співробітників; сприяння
технічній модернізації тощо. Методична робота бібліотек
традиційно проводиться за трьома основними напрямками:
підвищення кваліфікації, видавнича діяльність,
організаційна та практична допомога бібліотекам.

Як і раніше, найбільш ефективними формами
методичної діяльності є семінари, семінари-тренінги,
семінари-практикуми, тематичні семінари, а також виїзди і
консультування. Такі заходи спрямовані не стільки на
безпосереднє отримання нових знань і навичок, скільки на
розширення кругозору працівників, а також на розвиток
організаційної культури, зміцнення корпоративного духу;
навчання та підвищення кваліфікації в процесі роботи.
На семінарах розглядаються всі аспекти обраних тем,
відбувається активний обмін досвідом.
Вже давно стало традицією в Дніпровській міській

бібліотечній системі проводити творчі лабораторії по
обміну досвідом. 2019 року така лабораторія професійної
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майстерності «Презентуємо себе – презентуємо бібліотеку:
ключові аспекти роботи крізь призму сьогодення» відбулася
на базі бібліотеки-філії №30.

У Криворізькій центральній міській бібліотеці
відбувся семінар «SMM-просування проєктів в соціальній
мережі», на якому розглядалися такі основні питання:
управління присутністю бренда в соціальних медіа,
привертання уваги до конкретної компанії інтернет-
користувачів різними інструментами SMM. Спікером був
практикуючий діджитал-маркетолог/SMM-маркетологу,
керівник вебагенства 1digital.kiev. – Vladyslav Mohir. На
семінарі багато було практичних занять, інформація
виявилася дуже об'ємною і корисною, була можливість
поставити запитання спікеру і отримати відповіді.

2019 року Кам’янська центральна міська бібліотека
ім. Т.Г.Шевченка впровадила курс з медіаграмотності для
бібліотекарів шкільних і публічних бібліотек «Вивчай та
розрізняй: інфомедійна грамотність», розроблений
міжнародною організацією IREX у партнерстві зі студією
онлайн - освіти EdEra, який впроваджується IREX за
підтримки Посольства США та Посольства Великої
Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти та
науки України. Курс базується на новітніх розробках
онлайн-навчання: мобільне навчання, мікро-навчання та
змішане навчання. Бібліотекарки вивчали курс за
допомогою відео, статей, анімацій та коротких текстів.
Протягом року курси з медіаграмотності відвідало понад
100 кам’янчан.

Публічні бібліотеки області в непростих сучасних
умовах доводять конкурентоспроможність на ринку
інформаційних послуг та молодіжного дозвілля,
розробляють інноваційні проєкти та програми,
впроваджують нові форми роботи з молоддю, широко

https://www.facebook.com/vlad.mohir?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBpL7EgMW0ooocRfQOuNnAIGnNpToQj9v4YW-ugh-QPrKQ9k8i-moyDCP90zTHHRFlPRJOqVT0OdeDo&fref=mentions
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використовують інформаційні технології, беруть активну
участь у культурному і суспільного життя місцевої громади.
У книгозбірнях заохочується соціальна активність молоді,
створюються умови для розкриття її творчих здібностей.

Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М.
Свєтлова вдячна колегам за активну участь в її проєктах,
акціях, соціокультурних та навчальних заходах.

Ми намагаємося враховувати ваші побажання в своїй
методичній діяльності.
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Кількість користувачів юнацького віку
в публічних бібліотеках Дніпропетровської області

№з/
п Назва міст, районів План

2019
Виконано 2019 року

ЦБС ЦБ Філії
1 м. Вільногірськ 300 336 336 -
2 м. Дніпро 17000 17375 6482 10893
3 м. Жовті Води 4050 4113 1860 2253
4 м. Ка’мянське 5000 3984 2492 1492
5 м. Кривий Ріг 23000 22016 5788 16228
6 м. Марганець 2700 2094 1703 391
7 м. Нікополь 5000 5105 2745 2360
8 м. Новомосковськ 3700 3921 2981 940
9 м. Павлоград 5900 5048 2757 2291
10 м. Першотравенськ 800 892 892 -
11 м. Покров 2950 2588 1578 1010
12 м. Тернівка 950 539 449 90
13 Апостолівський р-н 1920 1754 757 997
14 Васильківський р-н 1500 1612 232 1380
15 Верхньодніпровський р-н 2700 2857 1729 1128
16 Дніпроський р-н 2500 2722 901 1887
17 Криворізький р-н 1300 881
18 Криничанський р-н 1800 2029 423 1606
19 Магдалинівський р-н 1910 2410 317 2093
20 Межівський р-н 1500 1351 323 1028
21 Нікопольський р-н 1000 914 - 914
22 Новомосковський р-н 2700 2211 242 1969
23 Павлоградський р-н 3000 3244 - 3244
24 Петриківський р-н 1490 1406 549 857
25 Петропавлівський р-н 1800 1441 649 792
26 Покровський р-н 1600 1578 924 654
27 П’ятихатський р-н 2340 2274 995 1279
28 Синельниківський р-н 2000 1365 - 1365
29 Солонянський р-н 2000 2044 510 1534
30 Софіївський р-н 1800 1723 864 859
31 Томаківський р-н 1200 1311 481 830
32 Царичанський р-н 750 702 232 470
33 Широківський р-н 1200 1213 509 704
34 Юр’ївський р-н 1000 856 465 391
Разом по містах 71350 68011
Разом по районах 39010 37898
Всього по області 110360 105909
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Науково-виробниче видання

Бібліотечно-інформаційне обслуговування
юнацтва та молоді у Дніпропетровській області

2019 року.
Огляд діяльності

Укладач: Наталія Вікторівна Спаріхіна

Підписано до друку 5.10.2020. 38 с.
КЗ «Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді

ім. М.Свєтлова»,
49070, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 60.

e-mail:obmsvetlova@i.ua
obmmetod@i.ua

mailto:obmmetod@i.ua

