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Бібліотечно-інформаційне обслуговування
юнацтва та молоді у Дніпропетровській області

2020 року

2020 рік приніс всьому світу несподіване випробування,
яке кардинально змінило звичне життя більшості жителів
планети.
Для боротьби з поширенням коронавирусной інфекції

були прийняті безпрецедентні заходи. Країни одна за одною
закривали кордони, вводилися тотальні локдауни -
закривалися магазини, ресторани, музеї, театри,
припинялася робота транспорту, обмежувалася пересування
між містами і селами, співробітників переводили на
віддалену роботу. Без згадки про COVID-19 не обходився
жоден день. Світу довелося звикати жити в нових умовах та
із офлайну переходити в онлайн.
Серйозною перевіркою на міцність публічних бібліотек

Дніпропетровської області став період пандемії. Найлегше в
цих умовах з переходом на онлай-обслуговування
впоралися міські бібліотеки, як найбільш технічно оснащені
інформаційні центри. Вони розгорнули свою діяльність в
веб-просторі, налагодили тісну взаємодію з користувачами
через сайти і соціальні медіа.
Співробітники бібліотек на практиці застосовували

знання і навички, інтенсивно опановували мобільними
технологіями для розширення зони обслуговування і
читацьких аудиторій, оперативного інформування
користувачів про бібліотечні послуги.
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Інформаційно-бібліотечне обслуговування юнацтва 2020
року на Дніпропетровщині здійснювали 573 юнацьких
структурних підрозділів, а саме:

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

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

Новомосковську;
* 9 юнацьких абонементів, у тому числі:

- у містах – 6;
- у районах – 3;

* 33 юнацьких кафедр, у тому числі:
- у містах – 25;
- у районах – 8;

527 юнацьких груп, у тому числі:
- у містах –56;
- у районах – 471.

2020 року на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 6 лютого 2019 р. № 72 «Про затвердження
Державних соціальних нормативів забезпечення населення
публічними бібліотеками в Україні», рішенням Юр’ївської
селищної ради реорганізовано Сокільську бібліотеку-філію
у пункт видачі літератури Чернявщинської бібліотеки,
Чорноглазівську бібліотеку-філію у пункт видачі літератури
Чернявщинської бібліотеки, Преображенську бібліотеку-
філію у пункт видачі літератури Чернявщинської бібліотеки
а також рішенням сільської ради реорганізовано Водянську
сільську бібліотеку Покровського району у пункт видачі
літератури Орлівської сільської бібліотеки.
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Послугами книгозбірень області скористалися 67609
юнака та дівчини.

Негативна динаміка основних контрольних показників
пов'язана з реалізацією заходів обмежувального характеру в
умовах карантину, тривалих локдаунів, коли доступ
відвідувачів до бібліотеки та проведення масових заходів
були заборонені або обмежені за кількістю відвідувачів.

За 75 років існування Центральної міської бібліотеки
Дніпра та за понад 40 років діяльності Дніпровської міської
Централізованої системи бібліотек для дорослих не було
більш важкого та складного в бібліотечній роботі року ніж
2020-й. Вже 12 березня до ЦБС надійшов наказ
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради «Про запобігання поширенню корона вірусу COVID-19
у підпорядкованих закладах та установах». Згідно цього
наказу з 17 березня по 2 квітня в закладі був встановлений
карантин, який передбачав повне призупинення в
бібліотеках обслуговування користувачів. Тільки з1 липня
2020 року розпочалось відновлення обслуговування читачів
в Центральній міській бібліотеці. Згідно тимчасових правил
обслуговування читачів в умовах послаблення карантину
до приміщень відділів обслуговування допускались лише
відвідувачі з контрольними талонами, одночасно не більше
5 осіб. З 28 липня для користувачів відкрились 8
центральних бібліотек адміністративних районів міста, 4
серпня розпочали обслуговування читачів ще 12 бібліотек
на віддалених житлових масивах, а з 11 серпня
приєднались до обслуговування читачів останні 7 бібліотек.

Зрозуміло, що така довга перерва в роботі бібліотек не
могла не виплинути на їх відвідуваність. Тим більше, що за
карантинних умов, в усіх бібліотеках ЦБС були скасовані
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звичні для мешканців Дніпра масові заходи з популяризації
книг, читання, тренінги з опанування комп’ютерних
технологій, майстер-класи для користувачів тощо.

Тому, за підсумками року планові показники юнацтва
були виконані не повністю – кількість читачів – 56,5%
річного плану, відвідуваність – 45,55%, книговидача –
39,5% річного плану.

Організація бібліотечного обслуговування
користувачів

Проектна діяльність
Проектна діяльність є одним з методів планування

позитивного розвитку публічних бібліотек із залученням до
реалізації проектів соціальних партнерів.

Вісім проєктів від публічних бібліотек ЦБС м. Дніпра
брали участь у БЮДЖЕТІ МІСЬКИХ ІНІЦІАТИВ-2020. Але
були підтримані громадою і перемогли лише 3 проєкти:

-спільний проєкт бібліотек-філій №2,№4,№5,№30,№34
– «Англійська мова в затишному колі», який передбачає
відкриття безкоштовних курсів з англійської мови для дітей
та дорослих на базі п’яти бібліотек.

- перемога бібліотеки-філії №6 «Читаємо разом на
Криворізькій» дозволить створити в бібліотеці простір,
обладнаний сучасним оснащенням та зонувати приміщення
зручними меблями. Проєкт буде реалізовано в 2021 році, а
2020 року бібліотека реалізовувала проєкт «Art Book Room
на Криворізькій», було проведено косметичний ремонт
кімнати, закуплено техніку, придбані нові меблі, настільні
гра.

- бібліотека-філія № 24 2021 року буде реалізовувати
проєкт «Бібліотечний полісад на Перемозі».
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Бібліотекарі міста Кам'янського активно шукали нові
форми спілкування з користувачами. Намагаючись зберегти
зв'язок з ними, вони завзято взялися дистанційно
зустрічатись з авторами книжок онлайн, проводити тренінги
й вебінари, конкурси, публікувати у соціальних мережах та
на сайті бібліотеки цікаву інформацію, розміщувати
віртуальні виставки, мультимедійні презентації тощо.

Також публічні бібліотеки м. Кам’янського стали
переможцями конкурсу проєктів Бюджет участі 2020 із
проєктом «Безкоштовна цифрова освіта». Завдяки проєку
відкрито сім майданчиків цифрової грамотності в усіх
районах міста, придбано 14 комп’ютерів, МФП, проектор,
для всіх бажаючих будуть проходити онлайн-курси,
тренінги із цифрової грамотності.

Актуальним для сучасності залишається питання
просування бібліотек в культурному просторі села чи міста.
Для проведення заходів в цікавих для користувачів
форматах співробітники запрошують на зустрічі цікавих
людей і представників різних творчих спільнот. Розвиток
взаємодії з користувачами в напрямку інтернет-комунікації
в рамках складної епідеміологічної ситуації дозволило
розширити віртуальний творчий майданчик публічних
бібліотек Дніпропетровщини.

Невід'ємною частиною роботи для всіх публічних
бібліотек 2020 року була діяльність поза стінами бібліотеки:
участь в міських, сільських соціокультурних заходах,
робота в літніх читальних залах, що сприяло залученню
нових користувачів до бібліотек.

Інформаційно-бібліографічне обслуговування
юнацтва та молоді
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Основним показником довідково-бібліографічного
обслуговування є кількість виданих довідок і консультацій
за різними темами: ювілейні дати, юридичні питання,
питання працевлаштування, літературних бестселери,
популярній музиці, виставках, спорті тощо.

З метою поширення бібліотечно-бібліографічних знань
серед юнацтва та молоді фахівцями Центральної районної
бібліотеки Верхньодніпровського району проведені
бібліотечні уроки, практикуми

Публічні бібліотеки області завжди приділяли велику
увагу навчанню школярів і студентів основам бібліотечно-
бібліографічної грамотності, інформаційної культури та
проводили бібліотечні години «Безмежний світ
віртуального простору», «За книгою – в електронний світ»,
бібліотечні уроки, години спілкування «Засоби пошуку
інформації», «Це цікаво…», бібліотечні консультації
«Електронний каталог: алгоритм пошуку інформації».

На юнацькому відділі Новомосковської центральної
міської бібліотеки відбулося бібліографічне заняття
«Аудіокнига – допомога у навчанні». На заняттях
бібліотекарка ознайомила присутніх з історією створення
перших аудіокниг і підготувала добірку ресурсів з
аудіокнигами.

Також бібліотекарі Новомосковської центральної
міської бібліотеки регулярно проводили заняття зюнаками
та дівчатами на теми: «Мистецтво бути читачем», «Нетикет
у контенті Інтернету», «Писемні пам’ятки України»,
«Життя онлайн: Інтернет – друг чи ворог», «Методи
самостійної роботи з книгою» та ін.

Значне місце в роботі публічних бібліотек займає
підготовка і видання бібліографічних посібників, яких
спостерігається велика видова різноманітність:
рекомендаційні списки літератури, дайджести, покажчики
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тощо. Їх тематика теж різноманітна: «Ми за здоровий спосіб
життя», «Нікополь поетичний», «В серцях і книгах –
пам'ять про війну», «Наш герб – тризуб, це воля, слава й
сила» тощо.

Протягом звітного року Дніпровська центральна
міська бібліотека підготувала бібліографічний нарис «Геній
і слава Д.Яворницького», ювілейні бібліографічні пам’ятки
серії «Ювілеї видатних особистостей Дніпра»,
бібліографічні закладини «Музеї мого міста», шорт- листи
«10 найцікавіших місць Дніпра» тощо.

Бібліотечними фахівцями центральних міських
бібліотек активно використовувалося віртуальне довідкове
обслуговування: віртуальна довідкова служба на сайті
бібліотеки.

У зв'язку з обмеженнями роботи бібліотек послуги та
інформаційні ресурси книгозбірень активно просувалися в
соціальних мережах, на сайтах бібліотек. Відкривалися
можливості внутрісистемного обміну, міжбібліотечного
абонемента, електронної доставки документів.
Інформаційні потреби користувачів враховувалися під час
індивідуальних бесідах співробітників з читачами.
У масовому інформуванні традиційно використовувалися
книжкові тематичні виставки. Багато публічних бібліотек
мають в соціальних мережах свої сторінки, де представлені
книжкові огляди, інформаційні відеоролики та презентації.
Також активно використовувалися платформи різних
соціальних мереж. У період самоізоляції були підготовлені
списки з посиланнями на онлай-бібліотеки, музеї і театри.

Популяризація книг і читання
серед юнацтва та молоді
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Реалізуючи завдання популяризації читання,
підвищення престижу книги і бібліотеки, співробітники
книгозбірень використовують презентаційні, інтерактивні,
мультимедійні, онлайн і дистанційні форми роботи.

У соціальних мережах публічні бібліотеки області
розміщували анонси, акції, подкасти, історії, ТОП-10 (книг,
популярних фактів, заходів тощо) вікторини, огляди книг,
опитування, конкурси, майстер-класи, інтерв'ю, велися
постійні рубрики для залучення читачів.

Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка
(м.Кам'янське) спільно із НСПУ Дніпро та мистецьким
проєктом «VivArt» започаткували проект «Слухаймо
Придніпров’я» #слухаймо_придніпров'я. У рамках проекту
на платформі бібліотеки та на публічній сторінці НСПУ
Дніпро у Facebook публікуються аудіозаписи творів
письменників Придніпров’я, членів Національної спілки
письменників України.

А під час карантину Центральна міська бібліотека
ім. Т. Г. Шевченка спільно з TopRadio 104.4 FM - Км'янське
тримала зв'язок зі своїми читачами. готують рубрику «ТОП
СТОРІНКА», яка виходить щопонеділка в ефірі ‘’Good
morning show’’ і знайомить слухачів із книжковими
цікавинками.

В період карантину Юр’ївська центральна бібліотека на
своїй сторінці запровадила рубрику «Літературний
тиждень».

У Дніпровській Центральній міській бібліотеці
пройшов третій Всеукраїнський літературний фестиваль
прозових україномовних видань «DniproBook Fest-2020»
(заочно) та фотоконкурс «Дніпро читає», а бібліотека-філія
№ 2 організувала цикл відео: «Поезія на карантині», «Книги
від Олексія», відео-проєкт «Радимо прочитати!», відео-
вікторину «Правильно чи вірно?». Великий резонанс мали



10

онлайн-заходи Нової бібліотеки (бібліотеки-філіі № 34), які
відбувались в прямому етері в рамках проекту «Розмови на
карантині» – це онлайн-інтерв'ю з відомою українською
письменницею, володаркою відзнаки «Золотий
письменник» Світланою Талан; з відомою українською
письменницею Галиною Вдовиченко; з іспанським
письменником Хосе Андресом Альваро Окарісом тощо.

До Дня молоді в Україні, Центральна міська бібліотека
організувала Facebook-акцію «Будь на часі – читай» з
гештегом #Молодь_НікопольЧитає, яка заохотила
бібліотекарів до створення відеороликів з відгуками читачів
про прочитані книги.

Віртуальне літературно-поетичне кафе з гештегом
#БібліоNika_поетична_накарантині представила в
соціальній мережі Facebook бібліотека-філія
№3(Нікопольської МЦБС). У публікаціях бібліотекарі
розповідали про нікопольських поетес, знайомили з їх
творчістю та запрошували до віртуальних посиденьок. А
після відкриття бібліотеки з’явився та розвивається новий
проєкт #Книжкові_ВІТаМіни, у назві якого використано
перші букви імен бібліотекарів – В (алентина), І (нна), Т
(етяна), М (арина). За визначеною темою бібліотечні
фахівчині знімають відео із залученням читачів, відомих у
місті людей та презентують книги або авторів.

Перші весняні дні для шанувальників літературної
спадщини Великого Кобзаря – це можливість щоразу по-
новому осмислити його поетичні та прозові твори, краще
осягнути минуле, зрозуміти сучасне й себе в ньому. Щороку
на початку березня в публічних бібліотеках
Дніпропетровщини відбувається низка заходів. Книгозбірні
Верхньодніпровського району проводили Шевченківський
тиждень. Протягом тижня були проведені шевченківський
вечір «Поет родом із народу», літературна гра
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«Інтелектуальна Шевченкіана», промо-акція вільного
мікрофону «Верхньодніпровщина читає Т.Г.Шевченка»,
поетичний перегук «Декламуємо Шевченка», біографічна
мозаїка «Тарасовими шляхами», шевченківські зустрічі
«Шевченко – душа українського народу», шевченківські
читання «Вінок Шевченкові сплітаємо з віршів».

В юнацькому відділі Новомосковської центральної
міської бібліотеки пройшла літературна година «Тарас
Шевченко – України син», а Центральна міська бібліотека м.
Павлограда для учнівської молоді провела літературно-
поетичну подорож «Натхненне слово Кобзаря».

Бібліотекарі Центральної міської бібліотеки
ім. Т. Г. Шевченка (м.Кам'янське) бути творчими:
створювали буктрейлери, відеофільми "Шевченкіана
кам'янської родини", он-лайн вікторини, мультимедійні
презентації "Топонімічна шевченкіана Кам'янського",
майже історичну розвідку здійснили у минуле міста,
відтворивши події 1943 року: святкування дня народження
Тараса Шевченка в окупованому Кам'янському; а студентам
медичного коледжу запропонували спробувати себе у
поетичному батлі за творами Тараса Шевченка.

З нагоди з нагоди 85-річчя від дня народження
видатного українського поета Василя Симоненка в
Марганецькій центральній міській бібліотеці відбувся
літературний вечір «Я хочу правді бути вірним другом» для
учнів старших класів. Під час заходу декламувалися уривки
з кращих віршів Василя Андрійовича, демонструвалися
фотоматеріали та відеоролики про його коротке але яскраве
життя – життя вірного сина свого народу.

У публічних бібліотеках Дніпровської міської ЦБС
відбулась низька заходів, присвячених відомому митцю:
лірична година «Духовний камертон Василя Симоненка»,
літературне побачення «Живе лиш той, хто не живе для
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себе…», літературна година «Поборник правди, честі та
краси» та ін.

Виставкова діяльність є однією з ефективних і
популярних форм популяризації книги і читання. Кожна
виставка вирішує своє конкретне завдання і має певний
читацький адресу. Різноманітними за формою і змістом
бібліотечними експозиціями фахівці бібліотеки
намагаються залучити найбільшу кількість нових
користувачів, прагнуть до максимального розкриття своїх
фондів.

2020 року в зв'язку з частковим переходом роботи
бібліотек в онлайн-режим активно використовувався
формат віртуальної виставки, який сприяє формуванню і
підтриманню іміджу бібліотеки, розвитку бібліотечного
сервісу.

Павлоградська центральна міська бібліотека
ім. Г.Світличної протягом року розміщувала інформацію
про новинки літератури, короткі відеоролики (сторіси), що
рекламували як окремі книжки, так і книжкові виставки на
сторінках бібліотеки у Facebook та Instagram #ЧасЧитати.

Екскурсії є ще одним способом просвітницької роботи
в бібліотеці, заохоченням до книги і читання. Під час
екскурсій гості бібліотеки знайомляться зі структурою
закладу, правилами користування бібліотекою, складом
фондів, довідковим апаратом, продуктами і послугами для
користувачів.

21 лютого представники всіх націй і народностей
відзначають Міжнародний день рідної мови. Рідна мова
для кожної людини є важливим елементом культурної
свідомості. Вона накопичує традиції й досвід попередніх
поколінь і дозволяє передати їх нащадкам. Без своєї мови,
своєї самобутньої культури немає народу
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З нагоди цього дня в Марганецькій центральній міській
бібліотеці відбувся мовознавчий етюд "Відкрий, о рідна моя
мово, свої скарбниці золоті!". Юнаки та дівчата дізналися
про історію свята, нелегкий шлях утвердження української
мови, та із задоволенням брали участь у мовознавчих іграх
на знання української мови.

До Ю’рївської центральної бібліотеки завітала
учнівська молодь на мовознавчий компас “Рідне слово, дане
Богом!”, на якому згадали історію виникнення мови,
дізналися цікаві факти про українську мову. Велике
захоплення викликали конкурси: “Продовж прислів’я”,
“Відповіді у словах”. Захід супроводжувала виставка “Рідне
слово, дане Богом!”.

До Центру сприяння національно-патріотичному
відродженню «Нація – Українець» Нікопольської
центральної міської бібліотеки завітали учні старших класів.
Юнаки і дівчата з ентузіазмом взяли участь у конкурсі
знавців української мови «Це мова моєї Вкраїни…».

Формування національно-патріотичної свідомості

Тема патріотизму і героїчних сторінок в історії нашої
країни завжди повинна бути на першому місці в роботі з
юнацтвом та молоддю, тому що цим виховується любов до
Батьківщини, відповідальність перед нею, та близькими
людьми.

У період пандемії провідною позицією в бібліотечному
обслуговуванні була організація онлайн-заходів в
соціальних мережах і на бібліотечних сайтах.

Бібліотекарі міста Кам'янського намагалися зробити
День соборності України особливим, незабутнім.
Юнацький відділ Центральної міської бібліотеки п'ять років
поспіль єднає своїх читачів з читачами інших міст України,
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утворюючи своєрідний ланцюг єднання он-лайн. Вже були
Львів, Хмельницький, Запоріжжя, Нікополь, а 2020 року до
акції долучився Кропивницький. Студенти презентували
свої міста та навчальні заклади яскравими кліпами та
щирими привітаннями. Обговорювали болючі питання
соборності України, що вдалося, а що ні, ділилися думками
щодо власного розуміння Соборності, мріяли якою Україна
буде через 10 років, як зміняться міста й вони самі.

В Україні 20 лютого відзначається День пам’яті героїв
Небесної сотні, який покликаний вшанувати учасників
подій на Майдані. Ця дата є найтрагічнішою в історії
Революції Гідності.

Пам’яті Небесної Сотні було присвячено історичний
екскурс “Реквієм небесній сотні”. Бібліотекарі Юр’ївської
центральної бібліотеки разом з учнями відновили
хронологію подій, що відбувалися на Майдані Незалежності
в Києві у 2013-2014 роках, згадали поіменно всіх Героїв
Небесної Сотні, переглянули відео-сюжети про трагічні
події Майдану та хвилиною мовчання вшанували пам’ять
полеглих.

Марганецька міська бібліотека для учнівської молоді
провела патріотичну годину «Українці – нація героїв».

До Дня Гідності і Свободи СКЗК «Межівська ЦПБ»
провела вечір пам’яті «Жити - значить боротися».

Напередодні Дня визволення міста Марганця від
німецьких загарбників в Марганецькій центральній міській
бібліотеці відбувся урок пам’яті «Свіча пам’яті
визволителям міста Марганця». На заході виступили: член
президії міської ради ветеранів війни та праці, кандидат
історичних наук, полковник СтепановА.С., ветеран
військової служби, почесний ветеран України, полковник
Чупкін В.І..
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У Павлоградській центральній міській бібліотеці
ім. Г.Світличної вже в четверте був проведений міський
відкритий конкурс літературної та художньої творчості
«Герої рідної землі», присвячений Дню українського
козацтва та Дню захисника України. 2020 року вперше він
відбувся онлайн.

Краєзнавча діяльність бібліотек

В душі кожної людини живе любов до рідного краю, до
своєї малої батьківщини, до того краю, де жили його предки
і де живе він сам. І щоб ця любов ніколи не згасала, щоб
кожен зміг пронести її крізь усе життя - це почуття треба
підтримувати і виховувати, це основа, без якої неможливе
духовне культура суспільства.

Бібліотекарі Центральної міської бібліотеки
ім. Т.Г.Шевченка (м.Кам'янське), використовуючи
краєзнавчий матеріал зі своїх фондів, розробили маршрут
екскурсії містом і успішно реалізують цей проект – вже
протягом декількох років проводяться пішохідні екскурсії
для всіх бажаючих. Займаючись екскурсійно-краєзнавчою
діяльністю, бібліотека допомагає у просуванні туристичних
брендів Кам’янського. Ця робота не тільки відкриває перед
бібліотекою широкі можливості, але й робить краєзнавчу
роботу важливою і необхідною, визначає перспективи
розвитку нових бібліотечних послуг, в першу чергу, для
молоді.

Бібліотекою-філією №2 (Дніпровської МЦБС)
організовано «Клуб віртуальних подорожей у часі та
просторі» за участю історика, краєзнавця В.В.Єкшова.

До дня краєзнавства Павлоградська центральна міська
бібліотека ім. Г. Світличної провела пізнавально-
розважальну програму «Павлоградське літо на вулицях, в
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обкладинці і в банці». Користувачі мали можливість
розглянути фото вулиць рідного міста, ознайомитись з
інформацією про почесних громадян міста. А також на
сторінках блогу бібліотеки знайти фото-рецепти заготовок
на зиму, на будь який смак та уподобання.

Покровська міська ЦБС створила до дня народження
рідного міста відеопривітання «Покров – найкраще місто на
землі».

До вподоби користувачам публічних бібліотек
Павлоградської МЦБС прийшлися віртуальний бібліотечно-
краєзнавчий турпохід «Від краєзнавства до краєлюбства»,
калейдоскопа цікавих фактів «10 цікавих фактів про
Павлоград», віртуальна фотовиставка «Мій район - частина
міста».

Унікальний краєзнавчий контент має сайт bizslovo.org
бібліотеки-філії №6 Нікопольської міської ЦБС.

Протягом року Центральна міська бібліотека
м. Верхньодніпровська спільно з місцевими поетами і
письменниками створювали літературно-історичну
антологію «Літературне Верхньодніпров’я», яка буда
надрукована та презентована широкому загалу любителів
творчості місцевих літераторів.

Інформаційна підтримка освіти
та профорієнтаційна робота

Вибір професії це, безсумнівно, вибір свого
майбутнього. Від правильності цього кроку залежить
самореалізація молодої людини, подальша задоволеність
своєю долею і самим собою. Завдання бібліотеки полягає в
підвищенні рівня інформованості старшокласників в сфері
профорієнтації. І ця робота ведеться головним чином, через
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джерела інформації – книги, періодичні видання, медіа-
ресурси.

Юнаки і дівчата із задоволенням брали участь
дискусійних гойдалках «Що таке престиж професії?» та
імідж-коктейлі «Обери майбутнє» організованих
Тернівською міською ЦБС.

Юнацький відділ Центральної міської бібліотеки
ім. Т. Г. Шевченка (м.Кам'янське) продовжив роботу за
програмою "Кар'єрний радник". Це зустрічі з успішними,
впливовими людьми Кам'янського, бізнесменами, банкірами,
підприємцями, "Жива книга", екскурсії на підприємства.

В роботі бібліотек по профорієнтації
використовувалася наочна форма роботи – книжкові
виставки, ня яких крім книг та періодичних видань
представлені тести, допомагають визначити можливості та
професійні схильності; довідники навчальних закладів,
рекламна продукція (буклети, листівки) місцевих
навчальних закладів.

Формування правової культури

Публічними бібліотеками Дніпровської міської ЦБС
продовжувалась робота з надання правової та соціально-
значущої інформації. Користувачам книгозбірень
систематично надавалась інформація про законодавчі акти
державного та місцевого рівнів, розкривався фонд правової
літератури та документів за допомогою віртуальних
книжкових виставок та оглядів літератури, організовано
доступ до правових сайтів в мережі Інтернет. Створені всі
умови для оперативного доступу до офіційних документів
органів державної влади України, міністерств і відомств
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України, місцевої адміністрації. На сайті Центральної
бібліотеки в розділі «Корисна інформація» було
розміщено 88 інформацій за розділами: Житлово-
комунальне господарство, Захист прав споживачів,
Соціальний захист, Правова допомога. http://library.dp.ua/

У Павлоградській центральній міській бібліотеці ім.
Г. Світличної відбулася зустріч спеціаліста центру з
надання безоплатної правової допомоги з учнівською
молоддю «Кібербулінг: як уникнути цькування в інтернеті».

Відеобесіду з Сергієм Соколовим, юристом
Павлоградського центра з надання безоплатної вторинної
правової допомоги за темою «Вирішення конфліктів
мирним шляхом», Павлоградська центральна міська
бібліотека ім. Г. Світличної розповсюдила на сторінках
бібліотеки у соціальних мережах та на каналі на YouTube.

На юнацькому відділі Новомосковської центральної
міської бібліотеки вже не перший рік працює юридична
агенція «Феміда». Протягом року юнаки та дівчата брали
участь у дискусійній годині «Зупинимо булінг разом»,
бесіді застереженні «За лінією,де темрява» ,годині правової
культури «Правила поведінки в життєвих ситуаціях»,
правової години «Правові знання – молоді».

До послуг молоді у Центральній міській бібліотеці ім. Т.
Г. Шевченка (м.Кам'янське) безкоштовіні консультації
психолога, юриста, впроваджується профорієнтаційна
програма «Кар’єрний радник», яку модерує сертифікований
молодіжний працівник, бібліотекар юнацького відділу.

http://library.dp.ua/helpful.php?part=3
http://library.dp.ua/helpful.php?part=3
http://library.dp.ua/helpful.php?part=4
Соціальний%20захист
http://library.dp.ua/
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Вже третій рік поспіль на базі Криворізької
Центральної бібліотеки КЗК «Міська бібліотека для
дорослих» реалізується проєкт «Школа безпеки для
неповнолітніх». Партнерами проєкту є представники
патрульної поліції міста, курсанти Донецького юридичного
інституту, учбові заклади. Ідея проекту – навчити підлітків
правилам безпечної поведінки, поєднати зусилля поліції і
громади, навчити бути не бути байдужими та приймати
превентивні міри. Важливо, що заняття проводились саме
на базі бібліотеки, де учні мали змогу особисто
поспілкуватися з поліцейськими в неформальній обстановці,
обговорити проблеми, підвищити свою інформаційну
обізнаність у цій сфері. В межах проєкту було проведено
84 заходи для учнівської молоді за такими темами: «Безпека
дітей на дорозі», «Не стань жертвою шахраїв», «Школяр і
мобільний телефон», «Протидія насильству», «Скажи
булінгу-НІ», «НІ - торгівлі людьми» та інші. Під час
карантину проєкт продовжився в онлайн-форматі та
транслювався відразу на трьох інтернет платформах ЗМІ у
Кривому Розі. «Уроки безпеки в прямому ефірі»
проводилися двічі на місяць. Темами онлайн-уроків були:
«Шопліфтинг», «Школяр і мобільний телефон: можливості
та небезпека», «Діти і дорога: три основні правила безпеки»,
«Алкоголь і ДТП», «Я проти домашнього насилля» тощо.

У публічних бібліотеках Верхньодніпровського
району для юнаків та дівчат проводилились: Тиждень проти
насилля, години права «Є права у кожного із нас», «Знай
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свої права», урок права «Захисти життя – зупини
насильство!» тощо.

Популяризація здорового способу життя

Важливим напрямком роботи публічних бібліотек
області є популяризація здорового способу життя,
профілактика асоціальних явищ серед юнацтва та молоді.

Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка
(м.Кам'янське) спільно з гімназією №6, психологом
Вікторією Лобенок реалізують тренінговий курс
«Сексуальна освіта підлітків» – це цикл занять із
підвищення рівня знань, вмінь і ціннісних установок у
підлітків та молоді, які допоможуть їм відповідальніше
ставитися до свого здоров'я та будувати міжособистісні та
сексуальні взаємини.

Для учнівської молоді КЗК «Апостолівська міська
бібліотека» провела бібліомікс «Зупинись над
прірвою…Подумай», присвячений Дню боротьби зі СНІДом.

В умовах роботи в режимі самоізоляції публічні
бібліотеки розміщували публікації (пости) в соціальних
мережах з актуальними матеріалами щодо здорового
способу життя, профілактики вірусних інфекцій, підтримці
життєвої активності в будь-якому віці.

Соціологічні дослідження

2020 року ДОБМ ім. М. Свєтлова та публічні
бібліотеки Дніпропетровської області брали участь у
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Всеукраїнських соціологічних опитуваннях «Молодь і
книги: чому варто читати?», «Молодь, допоможіть
з'ясувати: карантин — крах усіх планів чи нові
можливості?» та Всеукраїнському соціологічному
дослідженні «Покоління центеніалів: цінності та
орієнтири».
Дослідження проводилися під час карантину за

допомогою онлайн-анкет, що були розміщені на сайтах та
сторінках у соціальних мережах бібліотек, а також на
офіційних сайтах та сторінках у Facebook селищних рад
Дніпропетровського регіону.

Метою Всеукраїнського опитування «Молодь і книги:
чому варто читати?» було дослідження рівня
популярності та відношення до читання людей
молодіжного віку

Онлайн-анкета була розміщена на сайтах та сторінках у
соціальних мережах бібліотек міст Дніпра, Жовтих Вод,
Марганця, Новомосковська, Тернівка, а також на офіційних
сайтах та сторінках у Facebook селищних рад
Дніпровського, Криничанського, Межівського,
Томаківського, Апостолівського, Солонянського і
Синельниківського районів.

На питання анкети дали відповіді 307 респондентів
віком від 14 до 23 років.

Проведене соціологічне опитування показало:
 корисність читання юнацтво та молодь розцінює як

метод покращення пам’яті, розвиток просторового
бачення і тренування розуму, тобто воно вчить
мислити образами і стимулює фантазію і на додаток
урізноманітнює розмовну мову;

 на сьогодні сучасні інформаційні технології
складають серйозну конкуренцію книгам. Так,
значна частина респондентів підтвердила, що саме
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інтернет, соціальні мережі, ролики на ютубі
заважають їм читати;

 сучасна молодь читає книги як за навчальною
програмою, так і книги які їх цікавлять. Зокрема
молоді цікава художня література, література
історичної тематики, сучасні твори детективного
жанру, твори сучасних українських авторів,
різножанрові книги, пригодницькі романи;

 спонукати ж до читання може відвідування сучасно
обладнаної бібліотеки, де молодь може і
попрацювати і відпочити;

 зростання читацької активності молодь пояснює
розумінням цінності читання у розвитку особистості
і що читання книг стає «стильним».

Щодо покращення роботи з юнацтвом за висновками
опитування рекомендовано:
 створення сучасного молодіжного простору в

бібліотеці. За допомогою фандрейзингових методик
віднайти можливості для оснащення бібліотек речами,
матеріалами, інструментами, що привернуть увагу
молоді до бібліотек, що автоматично сприятиме
підвищенню інтересу до читання. (пуфи, гамаки,
модульні меблі, електронні читанки, апаратура для
запису та відтворення аудіо, відео тощо);

 впровадження в практику роботи бібліотек
нестандартних форм взаємодії з користувачами,
мотивації до читання, зокрема: мелодекламація,
літературно-музичні імпровізації, музично-поетичний
перформанс, літературна декламація з
танцювальними мотивами, читання в стилі реп, хіп-
хоп та ін.;
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 створення бібліотечних чат-ботів, з метою
налагодження індивідуального контакту і емоційного
впливу, промоції книг і читання;

 використання матеріалів соціологічного опитування
при плануванні заходів.

Всеукраїнське соціологічне дослідження «Покоління
центеніалів: цінності та орієнтири» було спрямоване на
виявлення наявність та розу-міння ціннісно-смислових
орієнтирів у Z-молоді (центеніалів).
Онлайн-анкета соціологічного дослідження була

розміщена на сайті та сторінках у соціальних мережах
обласної бібліотеки для молоді ім.М.Свєтлова.
Верхньодніпровська ЦМБ та Нікопольська міська ЦБС
провели дослідження методом анкетування серед
користувачів бібліотеки молодіжного віку. Всього на
питання анкети дали відповіді 88 респондентів.

Аналіз соціологічного опитування показав:
 нове покоління молодих людей вважає для себе

важливими цінностями життя, сім’ю та матеріально-
фінансову забезпеченість (квартира, машина тощо);

 на формування цінностей центеніалів впливають
батьки, рідні, друзі, вподобання і захоплення, а
авторитетом для них є батьки та родина. Їм
комфортно перебувати у сім’ї та колі друзів;

 учасники анкетування – це цифрові аборигени, значне
місце в їх житті займає віртуальний світ. Половина
респондентів переживала залежність від оцінки в
інтернеті, а третина –- самотність (попри спілкування
у Viber, Fb тощо);

 життєві орієнтири молодих людей – впевненість у собі,
цілеспрямованість які впливають на особисте життя,
власні досягнення та стосунки з близькими і
друзями;
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 але засмучує центеніалів невпевненість у
майбутньому, матеріальне становище, стан справ у
місті та країні.

Життєве кредо юнаків та дівчат – досягнення цілі, бути
успішним, вірити в себе!
За результатами опитування рекомендовано:
 активніше залучати юнаків та дівчат до спілкування,

проведення родинних і сімейних заходів, акцій,
челенджів;

 варто поновити після закінчення карантину цікаві
молодіжні вечірки, speed dating (швидкі побачення)
тощо, де б молоді люди могли спілкуватися та
знайомитися;

 третина опитаної молоді є залежними від оцінки в
соцмережах, для них будуть актуальними медіауроки
та години медійної гігієни;

 серед основних орієнтирів у житті молодь виділила
здобуття освіти, улюблене заняття та роботу. Скайп-
зустрічі з фахівцями освіти, представниками різних
найсучасніших професій були б дуже доречними;

 респонденти визначили перебування в навчальних
закладах не комфортним. Активна співпраця
бібліотек з закладами освіти допоможе підняти
рівень комфортності у закладах для молодих людей.

Робота клубів

Клуби за інтересами в бібліотеках – один з яскравих
світових трендів. Інтернет зруйнував монополію книг і
бібліотек на інформацію, проте виявив нову потребу – в
живому спілкуванні

Люди хочуть зустрічатися, ходити на цікаві лекції та
майстер-класи. Бібліотеки виявилися гарними
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організаторами: вони володіють інформаційними фондами,
інтелектуальною аурою і фізичними просторами.

На юнацькому відділі Новомосковської центральної
міської бібліотеки продовжує працювати розмовний клуб
англійської мови «Open borders». Керівник клубу прагне
навчання перетворити на захоплююче, дружнє спілкування.
Протягом року для юнаків та дівчат проводилися цікаві
заходи на різноманітні теми: «Америка відома і невідома»,
«Все про американських президентів», «Чому ти вчиш
англійську», «Англійський пікнік», «День Незалежності
США», «У кожного своє хобі», «Дивосвіт різдвяних свят»,
ігри «Крокодил», «Хто я?» тощо.

У Центральній міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка
(м.Кам'янське) для юнацтва та молоді працюють школа
виживання Валентина Фіголя, школа фінансової
грамотності Віталія Коваленка, тінейджерський клуб
«Вибір» Валентини Сухої, книжковий клуб «На перехресті»
Лариси Лощенкової, клуб докумнтального кіно з прав
людини Docudyws ua Прметей Наталії Бохан, клуб
інтелектуальних ігор, де є сучасні фінансови, економічні,
історичні, соціальні ігри: «Світ громад», «Каркасон»,
«Цитаделі», інтерактивні ігри з медіаграмотності
«Медіаграмотна місія», «Пригоди Літератуса», тощо. На
базі юнацького відділу молодь має можливість розвити
власні літературні здібності у літературному кулубу
«Віварт» та надрукуватись в однейменному альманасі,
спробувати сили як фотохудожник у клубі «Кам’янська
фотографічна іцніціатива» тощо.

Організаційно-методична діяльність

Виклики часу затребували від публічних бібліотек
Дніпропетровської області необхідності пошуку нових ідей,
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форм, засобів і методів роботи, управлінських дій, аналізу
інноваційного досвіду колег.

Для працівників публічних бібліотек області
Дніпропетровською обласною бібліотекою для молоді ім. М.
Свєтлова був проведений обласний вебінар «Бібліотечне
краєзнавство як ресурс розвитку громади». До заходу
долучилися 118 бібліотечних фахівця. У межах вебінару
були розкрити теми «Сучасні підходи до краєзнавчої
діяльності бібліотек: тенденції та перспективи» та
«Краєзнавчі ресурси у розвитку туристичного бізнесу».
Своїм досвідом роботи поділилися представники
централізованої бібліотечної системи м. Кам’янського та
представили свої актуальні проекти і затребувані практики:
«Спокуса читанням – 3», «Краєзнавчі активи», «Краєзнавчі
ресурси». Штепенко Віра Іванівна, директорка КЗК
«Покровської бібліотеки» виступила з темою
«Популяризація краєзнавчої інформації та формування
бренду території».

Методичною службою Дніпропетровської обласної
бібліотеки ім. М. Свєтлова створено групи «Методична
служба ДОБМ» у Viber та Telegraм для інформування
бібліотечних фахівців Дніпропетровської області про
останні новини та онлайн заходи.

Методична допомога надавалася у формі
індивідуальних і групових консультацій. Консультації
здійснювалися за допомогою телефонного зв'язку,
електронної пошти, Viber ,Telegraм та і у безпосередньому
спілкуванні з фахівцями.

Основні підсумки 2020 року

Підводячи підсумки, необхідно відзначити, що
публічні бібліотеки Дніпропетровщини є не тільки
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інформаційними, а й культурними, просвітницькими
центрами своїх громад, ініціаторами і творцями великих
заходів, спрямованих на підтримку і розвиток читання,
розвиток інтелектуального потенціалу юнацтва та молоді.

Минулий рік був важким для бібліотек: через пандемію
коронавируса робота була припинена майже на три місяці.
У зв'язку з цим зменшилися основні показники діяльності
бібліотек в стаціонарному режимі (кількість користувачів,
книговидачі, відвідування).

Незважаючи на труднощі, публічні бібліотеки області
змогли швидко перебудуватися і знайти нових користувачів
в соціальних мережах, на сайтах, запропонувати їм цікаві і
пізнавальні заходи: онлайн-читання, флешмоби, віртуальні
майстер-класи, конкурси, вікторини тощо.

На жаль, перед бібліотеками, як і раніше, стоїть ряд
невирішених проблем.

Проблемним моментом організації бібліотечного
обслуговування є стан матеріально-технічної бази бібліотек
– стан будівель і приміщень, застаріла меблі та бібліотечне
обладнання. Невирішеними завданнями, які вимагає
системного підходу і планової реалізації залишається
пошук нових ресурсів для комплектування бібліотек.

Пандемія відкрила для бібліотек нові можливості в
плані роботи з віддаленими користувачами. Але поставила
жорсткі умови: щоб бути затребуваними в період форс-
мажору, бібліотеки повинні вміти дуже швидко
перебудувати свою роботу, «перегрупуватися», а
співробітники бібліотек повинні вміти вчитися «на льоту»,
розвиватися в самих різних напрямках, розвивати своє
критичне мислення, правильно аналізувати ситуацію,
розвивати свій креатив і бути стресостійкими.
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Кількість користувачів юнацького віку
в публічних бібліотеках Дніпропетровської області

№
з/п Назва міст, районів План

2020
Виконано 2020 року

ЦБС ЦБ Філії
1 м. Вільногірськ 340 340 340 -
2 м. Дніпро 16500 9326 2687 6639
3 м. Жовті Води 4050 3113 1789 1324
4 м. Ка’мянське 5000 2746 1768 978
5 м. Кривий Ріг 23000 8533 2407 6126
6 м. Марганець 1834 1494 1390 104
7 м. Нікополь 4950 2875 1579 1296
8 м. Новомосковськ 3800 3513 2621 892
9 м. Павлоград 5900 4488 2859 1629
10 м. Першотравенськ 840 564 564 -
11 м. Покров 2700 963 603 360
12 м. Тернівка 600 261 218 43
13 Апостолівський р-н 1600 1588 624 964
14 Васильківський р-н 1060 1306 204 1102
15 Верхньодніпровський р-н 2700 2419 1579 840
16 Дніпроський р-н 2140 2140 926 1214
17 Криворізький р-н 1300 752 197 555
18 Криничанський р-н 1800 1426 274 1152
19 Магдалинівський р-н 1910 2004 228 1776
20 Межівський р-н 1500 1205 235 970
21 Нікопольський р-н 800 807 807 -
22 Новомосковський р-н 2700 1360 212 1148
23 Павлоградський р-н 760 763 763 -
24 Петриківський р-н 1295 1134 367 767
25 Петропавлівський р-н 1801 1258 605 653
26 Покровський р-н 1600 777 335 442
27 П’ятихатський р-н 2394 2238 954 1284
28 Синельниківський р-н 1200 1289 1289 -
29 Солонянський р-н 2000 1489 181 1308
30 Софіївський р-н 810 1713 829 884
31 Томаківський р-н 1200 1202 399 803
32 Царичанський р-н 730 574 126 448
33 Широківський р-н 635 1205 511 694
34 Юр’ївський р-н 800 744 323 421

Разом по містах 69514 38216 18825 19391
Разом по районах 32735 29393 11968 17425
Всього по області 102249 67609 30793 36816
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Науково-виробниче видання

Бібліотечно-інформаційне обслуговування
юнацтва та молоді у Дніпропетровській області

2020 року.
Огляд діяльності
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