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Бібліотечно-інформаційне обслуговування 

юнацтва та молоді у Дніпропетровській області   

2018 року 

  Бібліотечне обслуговування молоді є однією з 

найважливіших складових сучасного культурного життя.  

Бібліотеки, що його здійснюють, виконують інформаційну, 

освітню, дозвіллєву функції. Їх діяльність орієнтована на 

сприяння освіті, формуванню громадянської позиції, 

моральному та інтелектуальному розвитку юнаків та дівчат, 

розкриттю їх творчого потенціалу. 

 Інформаційно-бібліотечне обслуговування юнацтва  2018 

року на Дніпропетровщині  здійснювали  580 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; 

      * 10  юнацьких абонементів, у тому числі: 

            -  у містах – 7; 

            -  у районах – 3; 

      * 34 юнацьких кафедр, у тому числі: 

           -   у містах – 24; 

            -  у районах – 10; 

      * 532 юнацьких груп, у тому числі: 

            -  у містах –55; 

            -  у районах – 477. 

Протягом 2018 року було  закрито 6 публічних 

бібліотек. Припинили свою діяльність:  КЗК «Павло-

градська района бібліотека» (Павлоградський район), 

бібліотеки-філії №7,8 КЗ «Нікопольська міська 

централізована бібліотечна система», Покровська селищна 
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бібліотека №2 (Покровський район), Добропасівська 

сільська бібліотека  (Покровський район),  Сергіївська 

сільська бібліотека-філія  КЗ «Томаківська централізована 

бібліотечна система» (Томаківський район) 

Послугами  книгозбірень області скористалися  104934 

юнаки та дівчини. Зменшення кількості користувачів  

пояснюється тим, що 14  сільських бібліотек  за різними 

обставинами не працювали протягом року, декілька 

бібліотек було  тимчасово закрито на проведення поточних 

та косметичних ремонтних робіт. Також  на зменшення 

кількості  читачів вплинули   об’єктивні обставини: 

морально і фізично зношені  та застарілі фонди, відсутність 

коштів на придбання нової, актуальної літератури та  

передплату періодичних видань, неопалювальні  

приміщення, відсутність сучасної комп’ютерної техніки  та 

доступу до мережі Інтернет. 

Обмежений доступ до Інтернету, необхідність 

придбання та оновлення наявного у бібліотеках 

комп’ютерного оснащення, відсутність мультимедійного 

обладнання позбавляють молодь права на отримання 

якісних сучасних послуг. Але, незважаючи на існуючі 

проблеми, публічні бібліотеки Дніпропетровщини,  беруть 

активну участь у формуванні соціокультурного середовища 

своїх громад і включені в комунікації різного характеру і 

змісту. 

Аналіз звітів публічних бібліотек області 2018 року 

свідчить про те, що проектна діяльність  –  ефективний 

інструмент вдосконалення форм і методів соціального 

партнерства, залучення нових джерел фінансування для 

розвитку бібліотек. 

2018 року Нова бібліотека Дніпровської міської ЦБС 

реалізовувала цілий ряд локальних, всеукраїнських та 

міжнародних проектів:  «Місячник англійської мови у Новій 
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бібліотеці» (із залученням міжнародних стажерів) «Скайп-

зустрічі у Новій бібліотеці» (у співпраці з бібліотеками 

Дніпра та України). У межах проекту «Книги у ролях та 

Книги у піснях» проходили зустрічі з цікавими людьми, 

постановка театральних сцен та створення пісень за 

книгами.  

Проект Нової бібліотеки «Язик до Брюсселю доведе» 

став переможцем у Проекті громадських ініціатив «Бюджет 

участі» і буде реалізований у наступному році. 

Варто зауважити, що багато районних і сільських 

бібліотек пишуть заявки і беруть участь в грантових 

конкурсах та програмах, але на жаль, не завжди вони 

знаходять підтримку. Більшість бібліотечних проектів 

втілювалися в життя без додаткового фінансування. 

Так, Гавриленко Л.А., співробітниця бібліотеки-філії 

№4 Кам’янської МЦБС реалізовувала власний  авторський 

проект «Читаємо, пишемо, думаємо українською». В межах 

проекту відбулось багато цікавих пізнавальних заходів: 

літературні передбачення  «Хочеш жити цікаво – читай», 

книжкові піжмурки «Книжковий кіт у мішку», поетичний 

альбом «Туман кохання ніжно тане»,  вечір  портрет  

Ю. Несбьо «Хто ви? Маестро інтелектуального детективу?», 

літературна кав’ярня «Зваблення кулінарією» та ін. 

Хочеться відмітити, що робота за програмами міцно 

увійшла в життя публічних бібліотек області. Має місце 

чітке виділення основного напрямку роботи, найбільш 

актуального та  індивідуального в кожному конкретному 

випадку. До того ж робота за програмами дозволяє 

цілеспрямовано вести роботу з усіма соціальними 

партнерами. 

Головним критерієм формування фондів бібліотек є 

відповідність потребам молодої особистості, забезпечення її 

інтелектуальних, духовних, освітніх та інших запитів. 
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Більшість бібліотечних фондів складається зі старих, 

зношених, що втратили актуальність видань. Для всіх 

бібліотечних закладів гостро стоїть питання 

комплектування бібліотечних фондів, зберігається проблема 

відсутність новинок  художніх і науково-популярних 

видань, періодичних видань. У сільських бібліотеках 

виписується в середньому 1- 3 періодичних видання. 

Багато бібліотек знаходяться в не пристосованих 

приміщеннях, які потребують капітального ремонту, мають 

застарілі бібліотечні меблі. Недостатня оснащеність 

книгозбірень сучасною технікою. 

 Комплекс проблем, пов'язаних з оновленням фонду, 

впливає на якість послуг, що надаються користувачам 

юнацького віку, негативно позначається на інформаційно-

бібліографічній роботі та на іміджі бібліотечних закладів. 

 
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

КОРИСТУВАЧІВ 

 

Довідково-бібліографічна та інформаційна робота як і 

раніше є основою роботи будь-якої бібліотеки. Стрімко 

змінюються технології і все більше і більше 

впроваджуються в роботу бібліотек. Сьогодні бібліотекарі, 

за допомогою ресурсів інтернету, можуть виконувати різні 

запити користувачів та інформувати їх віддалено. 

Віртуальні довідкові служби, сайти бібліотек, сторінки в 

соцмережах дозволяють користувачам бібліотеки задавати 

різні питання бібліотекарю, навіть не відвідуючи 

безпосередньо саму бібліотеку. Ці виклики часу вимагають 

певних фінансових витрат на обладнання і підвищення 

кваліфікації самих бібліотекарів, використання 

інформаційних технологій. Але поряд з цим залишається і 

традиційна складова цієї роботи: формування СБА, 
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виконання запитів з його допомогою, проведення 

бібліотечно-бібліографічних занять, спрямованих на 

навчання інформаційної грамотності, оглядів, Днів 

інформації, Днів бібліографії  тощо. 

Публічні бібліотеки ЦБС Дніпра для інформування 

користувачів проводили Дні нових надходжень «А ви 

читали?» (бібліотеки-філіали № 2, 4, 17), огляд новинок «Ці 

книги чекають на Вас» (бібліотеки-філіали № 7), 

інформаційні  години «Гарний настрій з новинкою», 

«Український ВEST» (бібліотеки-філіали № 30), 

промоакцію «Ярмарок нових книжок» (бібліотека-філіали 

№ 6, 17) та популяризували нові надходження на 

переглядах, виставках-рекомендаціях літератури: 

«Дегустація літературних новинок», «Нові книги 

українських авторів», «Новинки із корзинки», «Новий час – 

нові книги»  тощо. 

Хочеться відзначити проведення Днів інформації в 

Софіївській центральній  бібліотеці на теми: «Охорона 

здоров’я в Україні: проблеми і перспективи», «Культура – 

енергетичне поле планети»,  «Концепції розвитку 

української освіти», «Децентралізація в Україні: сучасний 

стан і перспективи», «Соціальна політика держави», «Без 

сім’ї немає щастя на землі». 

Однією з нових форм проведення заходів, в тому числі 

і бібліотечно-бібліографічних занять, стали квести. 

Фахівці бібліотеки № 2 Павлоградської МЦБС, 

використовуючи різні форми роботи, допомагають учням 

отримувати додаткову інформацію з різноманітних галузей 

знання. Протягом року були проведені заходи «Що нам дає 

Інтернет?», «Читаємо по шкільній програмі». 

У багатьох звітах бібліотек підкреслена важливість 

індивідуального консультування користувачів. 
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Підготовкою бібліографічною продукції займаються 

всі публічні бібліотеки Дніпропетровської області. 

Діяльність книгозбірень представлена інформаційними 

виданнями та бібліографічними посібниками 

найрізноманітніших жанрів і видів. 

Велика їх частина складається на краєзнавчі, 

літературні, історичні, екологічні теми. 

До ювілеїв письменників, пам'ятним і знаменним датам 

бібліотек складені рекомендаційні списки, буклети, 

книжкові закладки: 

Посібники малих форм забезпечують інформаційну 

підтримку акцій і заходів, що проводяться бібліотеками. 

2018 року книгозбірні Павлоградської міської ЦБС 

випустили рекомендаційний список «Літня гонка за 

знаннями», молодіжний ЛАЙФХАКЕР «Спілкуйся без 

ONLIN», пам’ятка «Батькам у нотатник» (для молодих 

батьків). 

Видання рекомендаційної бібліографії в електронній 

формі розміщували в соціальних мережах та на сайтах 

бібліотек. 

Так, бібліотечні заклади Павлоградської міської ЦБС 

реалізують власний  проект – пізнавально-розважальний 

електронний журнал «Читай! Знай! Живи!».   

2018   року  вийшов   вже другий номер, присвячений Року 

культурної спадщини в Україні. 

https://ru.calameo.com/read/00411340711556b8e1a1c 

Протягом року Дніпровська центральна міська 

бібліотека підготувала та розмістила на сайті бібліотеки у 

розділі «Наші видання» 

http://www.library.dp.ua/blog.php?part=3  бібліографічні 

списки літератури, шорт-листи, інформаційно-

бібліографічні путівники, мультимедійні презентації, 

буклети та відеоролики: «Дослідник історичних постатей» 

https://ru.calameo.com/read/00411340711556b8e1a1c
http://www.library.dp.ua/blog.php?part=3
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(до 60-річчя М.П.Чабана), «Лікарня Мечникова: форпост 

боротьби за життя» (до 220-річчя з дня заснування),  «Війні 

немає забуття» (до 75-річчя визволення м. Дніпра від 

фашистських окупантів), «Соціальні гарантії 2018» (серія 

«Швидка соціальна інформація»), «Земляки в назвах вулиць 

Дніпра», «Письменники Дніпра» «Вадим Сідур – скульптор 

важких емоцій», «Найнеймовірніші книги в світі».                                                             

  Бібліографічне обслуговування як напрям діяльності 

продовжує зберігати свою значущість в публічних 

бібліотеках Дніпропетровської області. У сучасній системі 

довідково-бібліографічного обслуговування поєднуються 

автоматизований і традиційний бібліографічний пошук. 

СПА бібліотек все більше набуває форми електрон-ного. 

Корпоративні інформаційні ресурси займають значне місце 

в системі бібліографічних і повнотекстових ресурсів 

бібліотек. Інформаційно-бібліографічне обслуговування 

урізноманітнюється, доповнюється новими формами 

завдяки використанням інформаційних технологій, 

творчості та ініціативи бібліотечних працівників. 

Публічні бібліотеки – соціально активні інститути, 

важливі ланки в системі формування патріотичних 

почуттів, провідники політики держави, в основі яких 

лежать культурні цінності України: історія, література, 

мистецтво, духовна спадщина народів, що живуть в нашій 

країні. 

Центральна міська бібліотека КЗ «Новомосковська 

міська ЦБС» реалізує цільову програму  «Молодь. 

Суспільство. Майбутнє.»,  мета якої – виховання 

справжнього патріота своєї держави, який знає та поважає 

історію своєї країни, вшановуючи пам’ять воїнів, загиблих 

під час Другої світової війни, в Афганістані та під час АТО, 

привертаючи увагу молоді до подій війни та подвигу наших 

співвітчизників. В межах програми були проведені  
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історична година «В єдності сила і міць держави», 

патріотична година «Борітеся – поборете!»( до Дня Героїв 

Небесної Сотні), вечір з ветеранами війни в Афганістані 

Сорокіним Борисом Михайловичем та Шульгіним Олегом 

Михайловичем та ін. 

На базі Центральної міської бібліотеки КЗ 

«Нікопольська МЦБС»  працює Центр сприяння 

національно-культурному відродженню «Нація – 

Українець» який проводить роботу з формування у молоді 

патріотичних цінностей, поваги до культурного та 

історичного минулого України, шанобливого ставлення до 

національних надбань українського народу. Основними 

заходами Центру  2018 року були:  конкурс читців-

декламаторів «Хай летить козацька воля..», семінар Павла 

Денисова «Ми у Польщі»,  зустріч-діалог з учасниками АТО 

і волонтерами «Нестиму я в душі вкраїнський стяг…», 

віртуальна мандрівка містом Нікополем  «Вулиця, якою 

тече життя» тощо. 

Протягом 2018 року КЗК «Апостолівська міська 

бібліотека» працювала за цільовою програмою національно 

– патріотичного виховання молоді «Я ПАТРІОТ 

УКРАЇНИ!». 

2018 року всевікова бібліотека сімейного читання  № 2 

Павлоградської МЦБС працювала за програмою з 

національно-патріотичного виховання «Майбутнє за нами». 

Протягом року в публічних бібліотеках області  

пройшло безліч заходів, спрямованих на національно-

патріотичне виховання юнаків і дівчат.  

З нагоди відзначення Дня Гідності і Свободи 

Верхньодніпровська центральна районна бібліотека спільно 

з районним історико-краєзнавчим музеєм провела для 

молоді патріотичну годину під назвою «Від революції 

Гідності – до країни Гідності». 
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        У межах проекту "Творчість наших вояків" до 

юнацького відділу Кам’янської центральної міської 

бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка завітав фронтовий поет, член 

Національної спілки письменників України, майор Андрій 

Кириченко – офіцер ЗСУ з Білої Церкви. Автор презентував 

фронтові поезії, що складаються в художньо-

документальний літопис трагічних  сторінок новітньої 

історії України. Студенти медичного коледжу, бібліотекарі, 

члени літературного клубу «Віварт» разом з Андрієм 

Кириченком вшанували пам'ять полеглих кам'янчан 2014-

2017 рр. в зоні АТО.                                                                 

В юнацькому відділі центральної бібліотеки міста 

Новомосковська для учнівської молоді був проведений урок 

вільних думок «Зламати навік історії шляхи» з нагоди 

святкування Дня Гідності і Свободи. З юнаками та 

дівчатами  своїм досвідом ділився громадський діяч Руслан 

Сергійчук, який є учасником та свідком подій Революції 

Гідності. Почесний гість розповів новому поколінню 

патріотів про значущість національної ідеї, громадської 

позиції та самовизначення кожного з нас в будуванні 

незалежної країни. 

«З Україною в серці» –  саме під такою назвою 

працівники Межівської  бібліотеки для дорослих до Дня 

Гідності та Свободи провели годину історичної пам’яті для 

старшокласників. 

Кам’янська центральна міська бібліотека ім. Т. Г. 

Шевченка спільно з міським відділенням Української 

Спілки в'язнів-жертв нацизму  за підтримки  фонду 

«Пам'ять, відповідальність і майбутнє» (Німеччина) 

протягом двох років працює над реалізацією проекту 

«Пам'ятаємо минуле перемагаємо сьогодні». Завдання 

проекту: створити такі умови, щоб літні люди не відчували 

себе самотніми, допомогти нашим ветеранам, людям 
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похилого віку набути впевненості в цьому житті, а молоді 

перейняти такі моральні цінності як доброта, співчуття, 

милосердя. Бібліотекарі для поважних учасників проекту 

влаштовують майстер-класи з елементами арт-терапії, 

художні виставки, зустрічі з творчими людьми, екскурсії. 

В Юр’ївській центральній бібліотеці проведено годину-

реквієм «Небесна Сотня – Герої Нашого Часу». Учасники 

заходу, учнівська молодь, ознайомилися з подіями 

Революції Гідності, які сколихнули весь світ, дізналися про 

патріотів, які ціною власного життя виборювали волю та 

незалежність  України. Присутні переглянули відео про 

трагічні події, що відбувалися на Майдані Незалежності в 

Києві у 2013-2014 роках, згадали поіменно всіх Героїв 

Небесної Сотні. До уваги користувачів була представлена 

виставка  матеріалів «Небесна Сотня – історія нескорених». 

Пам’ять  полеглих вшанували хвилиною мовчання. 

До 100-річчя бою під Крутами публічними 

бібліотеками Дніпропетровщини проведено цикл заходів, 

які відображають трагічні сторінки історії України початку 

ХХ століття: вечір вшанування пам’яті героїв Крут «Коли 

стають до зброї діти, народ цей не перемогти!» 

(Верхньодніпровська центральна районна бібліотека), 

історичний набат «Згадаймо юність, що горіла в Крутах» 

(Юр’ївська центральна бібліотека), патріотична година 

«Віддали життя герої за нашу свободу» (КЗК «Покровська 

бібліотека») відеогодина історії та патріотизму «Крути 1918. 

Пам’яті героїв!» ( КЗК «Апостолівська міська бібліотека»)  

та ін. 

Верхньодніпровська центральна районна бібліотека 

спільно з районним історико-краєзнавчим музеєм та 

районним Будинком культури  провела вечір вшанування 

пам’яті героїв Крут «Коли стають до зброї діти, народ цей 

не перемогти!».  
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  Подвигу наших солдат в Афганістані були 

присвячені заходи: урок-мужності «Афганістан: героїзм 

крізь біль і сум» (Марганецька центральна міська бібліотека 

ім. М.Островського), літературно-музичний вечір «І знов 

мені Афган наснився…» (Широківська публічна бібліотека), 

вечір паям’ті  «Випробування Афганістаном» (КЗК 

«Апостолівська міська бібліотека»), година мужності 

«Сивий пил доріг Афганістану» (Центральна міська 

бібліотека м. Покров), 

До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні в бібліотечних закладах Дніпропетровщини пройшли 

заходи: відеоекскурс «Шляхами визволення України» 

(Марганецька центральна міська бібліотека 

ім.М.Островського), урок-реквієм «Величний подвиг в ім`я 

людства – житиме в наших серцях»  (Широківська публічна 

бібліотека), година безсмертя «Квітни весно, вітаючи славу 

героїв» (бібліотека-філія №1 для молоді КЗК 

«Жовтоводська ЦБС»), вечір-зустріч «Пісня у військовій 

шинелі» (КЗ «Тернівська міська ЦБС»), вечір пам’яті «Тих 

днів не змовкне слава!» (КЗК «Апостолівська міська 

бібліотека»), літературно-музичний вечір «Будемо 

памʼятати, поки живемо» (КЗК «Покровська бібліотека»). 

З нагоди 75-ї річниці звільнення Дніпра від 

німецько-фашистських загарбників  у Дніпровській 

центральній міській бібліотеці відбулася година пам’яті 

«Ніхто не забутий, ніщо не забуте!». У заході взяв участь 

представник історико-пошукової організації «Пошук-

Дніпро» Роман Бугайченко, який розповів про мужність та 

відвагу наших воїнів в боях під час визволення міста від 

гітлерівських окупантів. Велику зацікавленість у школярів 

викликали військові артефакти. Була представлена 

виставка-реквієм «Ніхто не забутий, ніщо не забуте!» і 

презентовано інформаційно-бібліографічний путівник 
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«Війні немає забуття», в якому відзначені легендарні 

визволителі та захисники міста. 

В Юр’ївській центральній бібліотеці відбулася Година 

патріота – «Гордість і пам’ять». Юнаків і дівчат 

познайомили з історією виникнення Дня українського 

добровольця, що відзначався нещодавно, про перші 

добровольчі батальйони, які згодом стали основою для 

добровольчих бойових структур Міністерства внутрішніх 

справ і Національної Гвардії, які постали на захист 

незалежності та суверенітету нашої Вітчизни. 

Центральна бібліотека м. П’ятихатки на Алеї Слави 

презентувала виставку  світлин «Збережемо пам’ять про 

подвиг: ветеранам Другої світової війни присвячується...». 

Відзначенню 100-річчя подій Української революції 

1917-1921 років у Дніпровській  центральній міській 

бібліотеці був приурочений цикл історичних читань: 

«Постаті української революції 1917-1921 рр.. Головний 

отаман Холодного Яру Степовий Блакитний (Костя 

Пестушко)», «Постаті української революції 1917-1921 рр. 

Гетьман України Павло Скоропадський», «Постаті 

української революції 1917-1921 рр.  Організатор 

українського війська, поет Василь Вишиваний» та інші. 

Юр’ївська центральна бібліотека  провела історичний 

хроноскоп «Україна в бурі революції 1917-1921 років» та 

відеоперегляд «Шляхами Української революції». 

У бібліотеці-філії №1 для молоді КЗК «Жовтоводська 

ЦБС» юнаки та дівчата взяли участь в  історико-

патріотичному альбомі «Діячі української революції: крізь 

призму історії». 

24 листопада 2018 року виповнилась 85-та річниця 

однієї з найтрагічніших сторінок в історії України – 

Голодомору 1932–1933 рр. 
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В бібліотеках Дніпропетровщини проходити 

різноманітні просвітницькі заходи: набат скорботи 

«Невиплакані сльози України» (бібліотека-філія №1 для 

молоді КЗК «Жовтоводська ЦБС»), вечори-реквієми 

«Розгойдані дзвони пам'яті» 

(Межівська центральна публічна бібліотека), «Пам’ять про 

голодний 33-й» (Покровська  бібліотека), «Голодомор – 

чорна сповідь моєї Вітчизни» (Кам’янська  центральна  

міська  бібліотека імені Т.Г.Шевченка), відеогодина «Чорна 

тінь Голодомору» (Нікопольська міська бібліотека) та ін. 

Співробітники юнацького відділу Новомосковської 

центральної міської бібліотеки провели для учнівської  

молоді вечір-вшанування «Немов прокляття ожива рік 

тридцять третій… Голод… Голод…». Почесними гостями 

заходу стали  кандидат філологічних наук та краєзнавець 

Е.О.Шаповалова та В. В. Затишняк громадський діяч, член 

«Просвіти». 

У Дніпровській центральній міській бібліотеці був 

проведений документальний кінопоказ «Голодомор в 

Україні 1932-33-й роки: причини та спогади очевидців», під 

час якого присутні дізнались про причини голодомору, про 

організаторів цієї події та переглянули документальний 

фільм і художній фільм «Голод-33» за повістю українського 

письменника Василя Барки «Жовтий князь. Голод-33». 

Верхньодніпровська центральна районна бібліотека 

спільно з історико-краєзнавчим музеєм  для учнівської 

молоді провела історичну  годину пам’яті «Кривава ціна 

українського хліба 20-30-х років ХХ століття». Директор 

музею розповідала учасникам заходу про причини, мотиви, 

обставини, механізми і наслідки цієї жахливої трагедії, 

знайомила з документами, статистичними даними та 

фактами про Голодомор в Україні. 
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 Ті чорні дні знайшли відображення в літературі, пресі, 

кіномистецтві. Бібліотекарка презентувала книжкову 

виставку-інсталяцію «Чорні сторінки історії України». 

Юнаки та дівчата ознайомилися з книгами національної 

пам’яті та унікальним виданням – чотиритомником 

«Великий голод в Україні 1932-1933 років». 

 
               КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК 

 

Багатогранна краєзнавча діяльність сучасної бібліотеки 

сприяє формуванню її позитивного іміджу в суспільстві. 

Поєднання різноманітних форм заходів, методів надання 

інформації і методів роботи з користувачами дозволяє 

бібліотеці наповнювати новим змістом і розвивати 

традиційні напрямки діяльності. 

Дніпровська центральна міська бібліотека розпочала 

новий краєзнавчий проект «Імена земляків в назвах вулиць 

Дніпра». В межах проекту підготували відеопрезентацію 

шорт-листів, відеодайджест, відеоролик, караван історій, 

краєзнавчу мандрівку, книжкові виставки-огляди, виставки-

портрети та ін. 

З метою розвитку і збереження бібліотечного 

краєзнавства публічні бібліотеки Дніпропетровської області 

працюють в партнерстві з місцевими авторами, 

краєзнавцями, творчою інтелігенцією, активно 

використовують проектну діяльність. 

Межівська бібліотека для дорослих ініціювала проект 

«Межівська бібліотека-центр творчої активності громади». 

В межах проекту створена краєзнавча вітальня  «Межівська 

сторона». Протягом року відбулися зустрічі із майстринями  

декоративно-ужиткового мистецтва  та  з письменниками - 

земляками В. Касьяненком та В. Поповим. 



17 

2018 року у Дніпровській  центральній бібліотеці 

ДМКЗК «Централізована система публічних бібліотек для 

дорослих» розпочав  роботу історико-краєзнавчий лекторій 

«Історія  міста  Дніпро  очима науковців»  за участю 

науково-педагогічних працівників історичного факультету 

Дніпровського  національного  університету    ім.  

О. Гончара. 

Освоєння віртуальної форми обслуговування стало 

основною інновацією, яка стає все більш затребуваною 

серед користувачів. Сторінки на сайтах, в соціальних 

мережах дали змогу бібліотекарям не тільки обмінюватися 

ідеями та досвідом, інформувати про проведені заходи і 

підготовлених видань з краєзнавства, а й пробуджувати у 

юнаків та дівчат бажання шукати, читати і дізнаватися про 

свій рідний край якомога більше. 

Бібліотекарі Кам’янської центральної міської 

бібліотеки імені Т.Г.Шевченка активно публікують власні 

матеріали у групі «Моє Кам'янське – місто яке варто 

відвідати», яка має 2514учасники. 

2018 року бібліотеки Павлоградської МЦБС розпочали 

цикл пішохідних екскурсій вулицями міста за програмою 

«Бібліотечно-краєзнавчий туризм «Від краєзнавства до 

краєлюбства».  

 У публічних бібліотеках області переважає історичне 

та літературне краєзнавство, тематику заходів визначають 

основні краєзнавчі дати поточного року. 

У Центральній міській бібліотеці  ім. Г.Світличної (м. 

Павлоград)  відбувся II міський відкритий конкурс 

літературної творчості «Герої рідної землі», присвячений 

Дню українського козацтва та Дню захисника України.  

    Вірші, написані поетами – учасниками АТО та ООС, 

поетичні твори українських авторів, а також власні поезії, 

присвячені героям-захисникам, виконували павлоградці у 
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двох вікових категоріях: діти до 18 років та дорослі від 19 

років. Це вихованці  і викладачі міських шкіл та 

позашкільних навчальних закладів, ліцеїсти, члени 

бібліотечних літературних клубів, професійні поети.       

Книги письменників-земляків дуже затребувані і 

завжди викликають жвавий інтерес у серцях людей. 

  До Центральної міської бібліотеки ім.Г.П. Світличної 

(м.Павлоград) завітали юні і дорослі городяни, щоб разом з 

В. Ніколаєнком, професійним журналістом, поетом та 

письменником, пригадати чудового гумориста, земляка 

Андрія Федоровича Коцюбинського. Учасники зустрічі з 

задоволенням слухали розповідь про життєвий та творчий 

шлях Андрія Федоровича. А від гуморесок у виконанні пана 

Володимира були у захваті і дорослі, і малі. 

У Павлоградській  бібліотеці сімейного читання №2 

«Дім» Павлоградської  МЦБС  для учнівської молоді був 

проведений вечір-портрет «Його полум'яні рядки» до 100-

річчя від дня народження М. Шутя.  

У Покровській бібліотеці  відбулася  творча зустріч  

«Люблю  всім  серцем  рідний  край»    із Б. М. Ковтонюком, 

місцевим краєзнавцем, журналістом, письменником і  

поетом. Учасниками заходу стали краєзнавці, учнівська 

молодь, читачі бібліотеки та представники влади. Борис 

Мусійович презентував останні три збірки книги «Нестор 

Махно.  Біографічний довідник», «Таємні дороги 

запорожців» та «Унікальні люди Придніпров’я». 

Основним краєзнавчим виданням в  публічних 

бібліотеках є  «Календар знаменних і пам'ятних дат», також 

видаються рекомендаційні посібники малих форм, 

присвячені подіям року і відомим землякам (буклети, 

закладки, рекомендаційні списки). 

До ювілейних дат видатних земляків бібліотечні 

фахівці Дніпровської  центральної бібліотеки ДМКЗК 
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«Централізована система публічних бібліотек для 

дорослих» підготували відеоролики, які були викладені на 

сторінці відділу на  Фейсбуці: «Собори душ своїх 

бережіть»(до 100-річчя від дня народження О. Гончара, 

«Серце воїна, віддане мистецтву» (до 100-річчя від дня 

народження П.І.Магра), «У світі мрій і передбачення» (до 

80-річчя   від дня народження В.Савченка), «Вадим Сідур – 

скульптор важких емоцій». 

Організація бібліотечних виставок є одним із 

найпоширеніших методів розкриття краєзнавчих фондів, 

пропаганди актуальних і цінних документів. Користувачів 

бібліотек  приваблює те, що вони можуть взяти і 

подивитися будь-який експонат виставки. У Софіївській  

центральній бібліотеці  діяла виставка-інсталяція «Пишаюся 

тобою, рідне селище!» та оформлений фото - серпантин  

«Розквітай, Софіївко, на добро і злагоду». 

У Верхньодніпровській центральній районній 

бібліотеці постійно діяла краєзнавча виставка:  «Мовою 

серця заговорив Верхньодніпровськ».  

Роль бібліотек у краєзнавчому інформуванні важко 

переоцінити: з усіх установ та організацій, що займаються 

краєзнавством, саме бібліотеки є хранителями 

інформаційних краєзнавчих ресурсів, джерелами 

краєзнавчої інформації для населення, залишаючись при 

цьому найбільш доступними установами для різних 

категорій користувачів. Різні напрямки роботи – 

патріотичне, екологічне, популяризація читання – 

бібліотеки завжди намагаються розкрити на краєзнавчому 

матеріалі, підкріпити знаннями про малу батьківщину. 

З появою нових технологій, збільшується кількість 

раніше неопублікованих і недоступних матеріалів. 

Найбільш перспективним напрямком всієї краєзнавчої 

роботи бібліотечних закладів стає освоєння ними 
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віртуального простору, що забезпечує залучення широкого 

кола користувачів і населення регіону до активної 

краєзнавчої діяльності. А також допомагає підвищити 

іміджевий статус бібліотек. 

 
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЧИТАННЯ 

У кожного народу є дати, пов’язані з його історичним 

поступом і мають надважливе значення для суспільства. 

Такою подією в Україні є день народження Тараса 

Григоровича Шевченка – геніального українського поета, 

письменника, художника, громадського та політичного 

діяча, що став символом нашої держави, її національним 

героєм. 

Щороку книгозбірні Дніпропетровської області 

відзначають  цю подію. Так у Марганецькій центральній 

міській бібліотеці ім. М.Островського відбувся 

літературний вечір «Т.Г.Шевченко. Маловідомі сторінки 

життя». 

Працівники  КЗ «Софіївська центральна бібліотека» 

провели вуличну поетичну акцію «Софіївщина читає 

Кобзаря!».  

До Юр’ївської центральної бібліотеки завітали юнаки і 

дівчата на літературний журнал «Жінки у драмі кохання 

Шевченка». Захід супроводжувала виставка-вшанування 

«Тарасове слово єднає мільйони людей». 

Покровська  бібліотека  провела літературно-поетичну 

годину «В душі народу будеш ти повіки жити». 

100-річному ювілею видатного українського 

письменника Олеся Терентійовича Гончара були 

присвячені літературний вечір «Зодчий душі людської» 

(Марганецька центральна міська бібліотека 

ім.М.Островського), літературний портрет «Олесь Гончар – 

сумління України» (Центральна міська бібліотека КЗ 
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«Новомосковська міська ЦБС»), літературний каскад «Його 

душа – Собор надій високих» (Юр’ївська центральна 

бібліотека) та ін. 

До 80-річчя від дня народження видатного 

українського поета, перекладача, правозахисника Василя 

Стуса в Марганецькій центральній міській бібліотеці ім. 

М.Островського відбувся вечір-присвята «Трагічний, 

величний і вічний Василь Стус». 

У День української писемності та мови традиційно 

проводяться різноманітні заходи в книгозбірнях області. 

На мовно-літературну  гру  «Ти говориш українською? 

- Так!» бібліотека-філія № 3  КЗ «Нікопольська МЦБС»  

запросила студентів  медичного коледжу. Учасники заходу 

показали своє вміння перекладати тексти з російської мови 

на українську, промовляти скоромовки та декламувати 

уривки з творів класичної української літератури. 

З нагоди відзначення Міжнародного дня рідної мови у 

Покровській бібліотеці відбулась літературна-музична 

годину «О, мово моя, душа голосна України».  

До Юр’ївської центральної бібліотеки завітала 

учнівська молодь, яка разом із бібліотекарями поринули у 

чудовий і прекрасний світ нашої рідної мови: грали в ігри, 

писали міні-диктант, декламували вірші і розгадували 

головоломки. 

2018 рік – рік німецької мови в Україні. 

В Юр’ївській центральній бібліотеці відбувся інтернет 

круїз Німеччиною. Користувачі  переглянули  відео про 

цікаві історичні місця, познайомилися з традиціями країни. 

У Марганецькій центральній  міській  бібліотеці ім. М. 

Островського був проведений  відкритий урок німецької 

мови «Відомі німецькі письменники та поети», який 

провела вчитель ЗОШ №2. Юнаки та дівчата читали  вірш 
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Г.Гейне «Лорелея» чотирма мовах: німецькою, англійською, 

українською, російською. 

До Дня Європи в Україні працівники публічних 

бібліотек області  організували і провели цикл заходів: 

інформаційну годину «Вивчай Європу» (бібліотека-філія 

№3 Покровської МЦБС), культурологічну годину 

«Мандруємо країнами Європейського Союзу» (Дніпровська 

центральна міська бібліотека), європікнік «Ми пізнаємо 

Європу» (бібліотека-філія №1 для молоді КЗК 

«Жовтоводська ЦБС»), інформаційний мікс «Далека і 

близька Європа» (Солонянська районна бібліотека) та ін. 

В святкові травневі дні в Марганецькій бібліотеці ім. 

М. Островського відбулася мандрівка європейськими 

країнами. З нагоди Дня Європи в Україні та в межах 

діяльності Пункту європейської інформації «Все про 

Європу», учнівська молодь стала учасницею ЄвроTravel. 

Юнаки і дівчата дізналися про Європейський Союз, про 

цікаві пам'ятки та природні явища різних країн. 

За підтримки Міністерства закордонних справ 

Німеччини, Goethe-Institut Україна, Посольства Швейцарії в 

Україні, Представництва Європейського Союзу в Україні, 

«Артхаус Трафік Клуб» влітку в юнацькому відділі 

Кам’янської центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. 

Шевченка  пройшли безкоштовні кіносеанси в межах 

фестивальних програм швейцарського, німецького та 

європейського кіно. Кожний фільм жваво обговорювався 

глядачами. 

Бібліотекарі постійно шукають нові ефективні форми 

роботи з юнаками та дівчатами. Вони бачать своє завдання в 

тому, щоб залучити підлітків та молодь у творчу діяльність, 

організувати активне дозвілля, здійснити інформаційну 

підтримку. 
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 Спільними зусиллями заклади культури організовують 

творчі фестивалі, свята села, вуличні літні акції, активно 

застосовують нові інформаційні технології, проводять 

масштабні флешмоби, соціальні акції тощо. 

В Нікопольській  центральній міській бібліотеці 

відбувся третій фінальний тур інтелектуальної гри «Що? 

Де? Коли?» сезону 2017-2018. П’ять студентських команд 

змагались за звання переможця. Остання гра сезону  була 

завзятою та активною. Переможцем сезону стала команда 

студентів педагогічного коледжу «БМВ – бадьорі майбутні 

вчителі». Кожен з учасників отримав пам’ятний сувенір, а 

команда-переможець – ще й головний приз «Інтелектуальну 

Сову». 

У Павлоградській бібліотеці сімейного читання № 2 

«ДіМ» відбулася молодіжна печа-куча «Євродрайв» – 

вечірка, присвячена святкуванню Дня молоді. Працівники 

бібліотеки запросили студентів Західно-Донбаського 

професійного ліцею на відео-мандри «Визначні місця 

Європи», під час яких відвідали найцікавіші місця 

Німеччини, Польщі, Франції, Італії. Молодь спілкувалася, 

обмінювалась думками, щодо своїх презентацій. 

КЗК «Апостолівська міська бібліотека» до Дня молоді 

запропонувала юнакам і дівчатам конкурсно-розважальну 

програму «Молодіжне свято». Учасники заходу із 

задоволенням розповідали про своє «хобі», брали активну 

участь у вікторинах та різних конкурсах. Найактивніших, 

ерудованих, кмітливих, було нагороджено  солодкими 

призами. 

На День студента юнацький відділ Новомосковської 

центральної міської бібліотеки запросив студентів першого 

курсу Професійного технічного училища на бібліотусовку 

«Квітуй, студентське братство». 
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Особливу значущість має популяризація здорового 

способу життя в підлітковому та молодіжному середовищі. 

Завдання бібліотек – дати застережливу інформацію, 

уберегти молоде покоління від лиха, вести роботу, 

спрямовану на профілактику шкідливих звичок. Як правило, 

бібліотеки відзначають такі дати, як День відмови від 

куріння, Міжнародний день боротьби з наркоманією і ін. У 

ці дні в бібліотеках поширюються буклети, проводяться 

заходи і акції. 

До Міжнародного дня відмови від паління 

співробітники Центральної міської бібліотеки КЗ 

«Нікопольська МЦБС»  організували для учнівської молоді 

зустріч з лікарем наркологічного диспансеру  «Дим від 

цигарок. Що за ним?».   

Бібліотекарі Широківської публічної бібліотеки  

запросили молодь на годину роздумів «Скільки їх, доріг в 

безодню». 

Цікавим і пізнавальним для користувачів Юр’ївської 

центральної бібліотеки був квест «Здоровим бути модно, 

стильно і красиво». 

Центральна бібліотека м. П’ятихатки провела вуличну 

акцію «Читанню – Так! Палінню – Ні!» до Всесвітнього дня 

боротьби з тютюнопалінням. 

Центральна бібліотека КЗК «Жовтоводська ЦБС» 

долучилась до проведення міського профілактичного квест-

junior «ВІЛ/СНІД. Знай! Вмій! Дій!», що проходив в межах 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Захід було 

ініційовано Жовтоводським міським благодійним фондом 

«Промінь», а його учасниками стала студентська молодь. 

Завдяки цьому заходу організатори привернули увагу 

студентів до проблеми ВІЛ/СНІДу, посприяли розвитку 

відповідальності щодо власного здоров’я, адже сьогодні – 

це дуже актуальне питання, особливо серед молоді. 
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До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом в КЗК 

«Апостолівська міська бібліотека» було проведено 

інформаційну годину «Молодь  за життя без СНІДу». З 

великим інтересом  молодь слухала соціальних працівників 

громадської організації «Древо життя», які розповідали як 

саме вірус потрапляє в організм людини, про шляхи 

передачі ВІЛ/СНІДу, а також про умови, за яких інфекція не 

передається, звернули увагу присутніх на соціальні наслідки 

наркоманії та озвучили цифри захворювань на ВІЛ/СНІД по 

Апостолівському району. Протягом заходу ведучі 

наголошували на необхідності кожної людини  усвідомити 

всю небезпеку, яку несе СНІД, і зробити все можливе, щоб 

уберегти себе і своїх близьких та рідних від цієї страшної 

недуги, бо СНІД  може увійти практично в кожен дім, 

кожну сім'ю. 

Молодіжний  інформаційний  центр Нікопольської 

центральної міської бібліотеки запросив учнівську молодь 

на профілактичні дебати «Почуй, побач, повір!».  Розмову 

про важливість здорового способу життя вели лікарі-

фахівці: психолог наркологічного диспансеру та лікар-

дерматолог. Молодь активно включилася до діалогу, 

ставила багато запитань, які турбують у першу чергу. 

Бібліотекарі підготували до заходу відео та друковані 

матеріали на тему здоров'я та презентували учасникам 

заходу книжкову виставку «Здоров'я –  мудрих гонорар». 

        У Дніпровській центральній міській бібліотеці спільно 

з корейським культурним товариством «АСАДАЛЬ» для 

мешканців міста були організовані безкоштовні семінари з 

традиційних корейських технік оздоровлення. 
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ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

2018 року всі публічні  бібліотеки  Дніпропетровщини 

взяли активну участь у реалізації правопросвітницького 

проекту «Я маю право!». 

За ініціативи Дніпропетровської  обласної  бібліотеки 

для молоді  ім. М. Свєтлова був проведений обласний 

огляд-конкурс  «#МолодіжнийВекторПрава»,  який 

проводиться в межах реалізації  загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України 

«Я МАЮ ПРАВО» з метою активізації роботи бібліотек з 

правової освіти молоді, поширення кращого досвіду 

організації правоосвітньої діяльності публічних бібліотек 

Дніпропетровщини. 

Для проведення конкурсу було створено однойменну  

групу на сторінці нашої бібліотеки у Facebook. 

https://www.facebook.com/groups/465257713933512/?epa=SE

ARCH_BOX 

2018 року було розміщено 40 постів (записів). 

У конкурсі взяли участь Новомосковська центральна 

районна бібліотека м. Перещепине, бібліотеки для дорослих 

міської ЦБС м. Дніпра,  Верхньодніпровська центральна 

районна бібліотека, Петропавлівська  ЦРБ, КЗК «Пок-

ровська бібліотека», Нікополь-ська центральна міська 

бібліотека, Кам’янська центральна міська бібліотека імені Т. 

Г. Шевченка  та інші. 

За результатами конкурсу перемогу здобули: 

І місце – Кам’янська центральна міська бібліотека імені 

Т. Г.Шевченка. 

ІІ місце – Нікопольська центральна міська бібліотека. 

Бібліотеки-переможці огляду-конкурсу  були 

нагороджені подарунками. 

https://www.facebook.com/groups/465257713933512/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/465257713933512/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5-354674948304719/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARBFT4qGK7P99Su2BOncNFD8tSFEruyZu9J_deYXqMdPefMLBhK-vdG37o7J0Mh8xdWf6199JY93VxOS&hc_ref=ARRZOIE8N-OF93UsQ3EWyPuWG6iq9wiyJshA9V6lFqbJNGYn03uU8a_4ra6dkg429to&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BC-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5-354674948304719/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARBFT4qGK7P99Su2BOncNFD8tSFEruyZu9J_deYXqMdPefMLBhK-vdG37o7J0Mh8xdWf6199JY93VxOS&hc_ref=ARRZOIE8N-OF93UsQ3EWyPuWG6iq9wiyJshA9V6lFqbJNGYn03uU8a_4ra6dkg429to&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/pokrlibrary/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDbVsTXeRpD0_rbNFTeLW78_bche3zrFy-n2l13WnA3_afbbvuicMRcsmlUnnuM4KqhldB39cYaJY5U&hc_ref=ARStHI26dYjbepnbVuXHw8jNx4sQXi-mIB672CCRTeEU1oBN7AmZcubPk7x2t0p7x8M&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/pokrlibrary/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARDbVsTXeRpD0_rbNFTeLW78_bche3zrFy-n2l13WnA3_afbbvuicMRcsmlUnnuM4KqhldB39cYaJY5U&hc_ref=ARStHI26dYjbepnbVuXHw8jNx4sQXi-mIB672CCRTeEU1oBN7AmZcubPk7x2t0p7x8M&fref=nf&hc_location=group
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На численні прохання бібліотекарів  обласний огляд-

конкурс  «#МолодіжнийВекторПрава»  продовжений і 2019 

року. 

У Дніпропетровській області успішно працюють  

кіноклуби медіа-освіти з прав людини Docudays UA. Мета 

їх діяльності – підвищення  рівня правосвідомості та 

поінформованості громадян у сфері прав людини за 

допомогою мови візуального мистецтва. Він надає 

унікальну можливість показів документальних фільмів з 

колекцій Мандрівного фестивалю Docudays UA , поєднуючи 

цікаві стрічки та правовий зміст, що дає людині знання про 

свої права, вміння ними користуватися та захищати. 

Традиційно після показу відбувається обговорення фільму, 

під час якого учасники обмінюються думками та 

враженнями, намагаються дати відповіді на поставлені 

проблематикою фільму запитання. Особливістю клубу є те, 

що в обговоренні беруть участь експерти з питань захисту 

прав людини, юристи, адвокати. Кіноклуби Docudays UA є у 

Дніпропетровській обласній  бібліотеці для молоді ім. М. 

Свєтлова, Павлоградській центральній міській  бібліотеці 

ім. Г.П. Світличної, Центральній  міській  бібліотеці  ім. 

Т.Г. Шевченка ЦБС м. Кам’янського, 

Центральній бібліотеці Петриківської районної ЦБС. 

Постійними партнерами бібліотек у  формуванні 

правової культури є правоохоронні органи, управління 

юстиції, навчальні заклади, молодіжні та громадські 

організації. 

 З березня 2017 року в Марганецькій центральній 

міській бібліотеці ім. М.Островського для користувачів 

працює   дистанційний пункт доступу до правової допомоги 

з використанням Skype-зв'язку. Ця інформація також 

розміщена на сайті бібліотеки у розділі «Дистанційний 
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пункт доступу до правової допомоги з використанням 

Skype-зв'язку». 

Партнерами бібліотеки з поширення правових 

знань серед юнаків та дівчат стали директор Марганецького 

бюро правової допомоги Нікопольського міського центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Щоквартально бібліотеки МЦБС організовують зустрічі 

молоді, читачів старшого віку з фахівцями бюро правової 

допомоги, на яких юристи розповідають присутнім, хто має 

право на безоплатну вторинну правову допомогу, куди 

звертатися для отримання допомоги, які правові послуги 

можна отримати в Нікопольському міському центрі та 

Марганецькому бюро, надають користувачам бібліотек та 

населенню мікрорайонів безкоштовні правові консультації. 

Роботу з правового виховання підлітків та молоді бібліотеки 

висвітлюють на сторінках  місцевих газет «Шахтар 

Марганця» та «Горняцкий вестник», на ТРК «МСТ», сайті 

ЦМБ ім.М.Островського, блозі «Книжковий дім по вулиці 

Садовій» (міська бібліотека для дітей) та в соціальних 

мережах. 

Дніпровська центральна міська бібліотека оперативно і 

якісно  задовольняє  інформаційні потреби користувачів за 

допомогою електронних баз даних та через «Віртуальну 

довідку» на сайті бібліотеки.  

Працівниками  інтернет-центру Нікопольської 

центральної міської  бібліотеки складаються вебліографічні 

покажчики, списки сайтів, проводяться віртуальні екскурсії 

на теми: «Законодавство та право України»; «Статус та 

права ВПО»; «Молодь : право на працю»;   «Інтернет-

підтримка людям з особливими потребами». У центральній 

бібліотеці, центральній дитячій бібліотеці та бібліотеках-

філіях № 2, 6 та 9 створені пункти доступу до безоплатної 

правової допомоги з використанням Skype-зв'язку. 
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Набирає обертів спільний правовий проект – правовий 

лекторій «Мусиш знати» Центральної міської  бібліотеки ім. 

Т.Г. Шевченка  м.Кам’янського та адвоката Олександра 

Донця. Під час зустрічей обговорюють питання запобігання 

торгівлі людьми, захисту прав споживачів, змін у сімейному 

кодексі тощо. До роботи правового лекторію долучився 

Український Фонд соціальних інвестицій. 

Комунальний  заклад культури «Жовтоводська 

централізована бібліотечна система» брав активну участь у 

Молодіжному форумі «Знаю. Вмію. Захищаю. Право на 

працю!», який відбувся 13 вересня 2018 року і став 

наймасштабнішим із заходів, де головними учасниками 

були молоді люди віком від 14 до 35 років. Форум відбувся 

в межах проекту «Забезпечення діяльності правової 

допомоги в громаді міста Жовті Води», розробленого 

організацією «Агенція сталого розвитку Жовтих Вод». 
 

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ 

 

На зустріч «Мандрівка у цікавий світ професій» до 

Молодіжного інформаційного центру Нікопольської 

центральної бібліотеки завітала учнівська молодь. Яку 

професію обрати? Як уникнути помилок? На ці запитання 

дав вичерпну відповідь спеціаліст з профорієнтації 

Нікопольського міськрайонного центру зайнятості. 

У Дніпровській центральній міській бібліотеці відбувся 

тренінг з ораторського мистецтва для молоді. Юнаки та 

дівчата отримали багато цікавих порад, як стати 

комунікабельним, не соромитись виступати перед публікою, 

головні правила оратора та яких помилок, зазвичай, можна 

припуститися, виступаючи публічно. Учасники тренінгу на 

практиці освоїли нові навички та дізнались про свої слабкі 

та сильні сторони. 
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 Щоб допомогти молоді зорієнтуватися серед розмаїття 

професій, бібліотекарі юнацького відділу Новомосковської  

центральної міської бібліотеки організували вечір-

спілкування з працівником державної служби зайнятості під 

назвою «Формула вибору професії: можу + хочу + треба». 

Запрошена гостя розповіла про сучасний ринок праці, 

професії, які будуть затребувані в Україні та світі в 

найближчому майбутньому. Школярі взяли активну участь 

в обговоренні, а наостанок зіграли в гру «Покажи 

професію». Наприкінці заходу присутні познайомились з 

добіркою літератури з профорієнтації. 

Співробітники центральної бібліотеки КЗ 

«Нікопольська МЦБС» провели з учнівською молоддю  

годину спілкування «Чи готовий я до вибору професії?». 

Фахівці з питань   профорієнтації під час спілкування 

зауважили, як болюче буває виконувати роботу, яка не 

задовольняє та не дає можливості для самореалізації,  та  

розповіли про важливість свідомого вибору професії. 

На базі бібліотеки-філії №1 для молоді КЗК 

«Жовтоводська ЦБС» пройшла година спілкування 

«Професія: моделюємо успіх» для учнівської молоді.  На 

захід було запрошено фахівців Центру зайнятості, які 

пояснювали молоді важливість правильного вибору 

професії та розповідали про сучасні спеціальності, які 

користуються попитом на ринку праці. 

 
ЕКОЛОГІЧНА ПРОСВІТА 

 

Екологічна просвіта юнаків і дівчат міцно зайняло 

місце серед важливих і актуальних напрямків діяльності 

публічних бібліотек Дніпропетровської області. 

Юнацький відділ  КЗК «Міська бібліотека для 

дорослих» КМР (м. Кривий Ріг) працював за програмою з 
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екології «Життя – єдина мить».  В межах програми  для 

юнаків і дівчат був проведений цикл заходів: відеолекторій 

«Молодь обирає здоров’я»,  екологічна мозаїка «Бережемо 

природу – поважаємо себе», віртуальний лікнеп «Ода про 

цілющу воду», відеоподорож «В долонях Всесвіту – Земля» 

та багато інш. 

Центральна міська бібліотека  ім. Г.Світличної (м. 

Павлоград)  для юнаків та дівчат провела  екологічну  гру-

подорож «Ми будуєм Екомісто!» у формі сюжетно-рольової 

гри. Учасники заходу крок за кроком будували місто своєї 

мрії – гарне, зелене, екологічно чисте. Також юні екологи 

переглянули відеопрезентацію «Ми будуємо Екомісто!», до 

якої  кожен з присутніх зробив свої пропозиції, як зробити 

місто екологічним. 

КЗК «Покровська бібліотека тісно співпрацює з 

громадською організацією «Молодь Покровщини», яка 

виграла проект «Зелений патруль». В коворкінгу 

проводилися тренінги для учнів шкіл Покровської ОТГ в 

межах проекту «Зелений патруль» – «Основи екологічного  

законодавства», «Раціональне ставлення до навколишнього 

середовища», «Організація екологічних акцій» та інші. Мета 

тренінгів – екологічна просвіта населення Покровської ОТГ 

шляхом створення пʼяти зелених патрулів з учнівської 

молоді навчальних закладів громади в Покровському, 

Братському, Коломійцях. Члени екологічних патрулів 

будуть брати участь у екологічних акціях в населених 

пунктах, агітувати за збереження навколишнього 

середовища.  

Бібліотечні фахівці, прагнучи внести реальний внесок у 

поліпшення екологічної обстановки кожної території, 

активно залучають до цієї діяльності населення – 

організовують численні акції, суботники, конкурси. 
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До Чорнобильської трагедії бібліотеки 

Дніпропетровщини провели низку заходів: години пам’яті 

«І впав багряний лист,  і чорним став навіки…» (Межівська 

бібліотека для дорослих), «Чорнобильська катастрофа: 

герої-ліквідатори» (Юр’ївська центральна бібліотека), 

екологічну годину «Гріх непростимий – ЧОРНОБИЛЬ» 

(Широківська публічна бібліотека) екологічну експедицію 

«Чорнобильська трагедія: погляд через роки» (бібліотека-

філія №1 для молоді КЗК «Жовтоводська ЦБС») та ін. 

До юнацького відділу Новомосковської центральної 

міської бібліотеки завітали ліквідатори аварії на атомній 

електростанції Сорокін Борис Михайлович та Куга Віктор 

Іванович на репортаж-спогад «Наш біль – Чорнобиль». 

 
ІНФОРМАЦІЙНО-МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

2018 року в Дніпропетровській обласній бібліотеці  для 

молоді ім. М. Свєтлова та в  центральних публічних 

бібліотеках міст  Дніпра,   Кам`янського,  Жовтих Вод та  

Кривого Рогу проводилось Всеукраїнське  анкетування 

«Користувач бібліотеки – 2018», ініційоване  Державною  

бібліотекою України для юнацтва.  Анкетування мало 

визначити рівень задоволення молоді у сучасній   бібліотеці.  

        В ході  анкетування було опитано 623 респонденти 

з числа  користувачів бібліотек у віковій категорії від 14 до 

35 років. 

   За результатами соціологічного дослідження 

зроблено висновки: 

–  бібліотека – явище загалом цікаве, позитивне і має 

авторитет у громад; 

–    значна частина респондентів, які взяли участь в 

дослідженні, відвідують  бібліотеку від року і більше, це 
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свідчить про те, що потреби молоді в послугах бібліотек 

мають   регулярний характер; 

–  процес обслуговування в юнацьких, молодіжних 

бібліотеках задовольняє  більшість  учасників 

дослідження; 

–    серед факторів, що не влаштовують молодих 

відвідувачів,  найбільше нарікань на стан приміщення 

бібліотек та бібліотечний сервіс. Молодь бажає, щоб її 

обслуговували в гарному, комфортному приміщенні, 

технічно оснащеному, за наявності нових сучасних книжок 

та періодичних видань та сучасних  бібліотечних  послуг. 

Респонденти запропонували звернути увагу на кадрові 

питання (прийняття на  роботу молодого персоналу, що 

розуміє    сучасну молодь); 

–    бібліотекам  необхідно  поповнювати  свій фонд  

новими сучасними творами для молоді  як  української  так і 

світової  літератури, науково-популярними та технічними  

виданнями, різноманітною  молодіжною періодикою; 

–   молоді користувачі  хочуть  бачити бібліотеку в 

сучасному просторому приміщенні з  модним дизайном та 

новими сучасними меблями. Вважають, що  бібліотека  

повинна бути оснащена новою сучасною технікою: 

комп’ютерами, ноутбуками,  принтерами, сканерами, мати 

доступ до Wi- Fi, щоб кожен мав змогу користуватися 

Інтернетом, отримувати необхідну інформацію про 

книжковий фонд та бібліотечні заходи  через соцмережі; 

–   більшість молоді сприймає сучасну бібліотеку  як 

місце проведення дозвілля та спілкування, де можна взяти 

участь у розважальному чи ігровому заході, пограти в 

настільні та інтерактивні  ігри, подивитися кінофільм, 

поспілкуватися з ровесниками, цікаво провести час. 
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Працівникам публічних бібліотек Дніпропетровщини 

рекомендовано: 

–  організувати міні-анкетування щодо виявлення 

конкретних назв книг або періодики, які користувачі  хотіли 

почитати, але не знайшли в бібліотеці. Результати 

анкетування врахувати при закупівлі літератури і 

передплаті періодики 2019 року; 

–   виділити у відкритому доступі зону  актуального за 

змістом фонду, в тому числі художньої, галузевої науково-

популярної літератури; 

–  підготувати афіші та буклети з переліком усіх 

безкоштовних і додаткових платних бібліотечних послуг, 

флайєри з графічною і текстовою інформацією про окремі 

послуги і розмістити їх в усіх приміщеннях бібліотеки.  При 

розробці рекламної продукції врахувати поради 

респондентів і зробили наголос на окремих позитивних 

моментах: безкоштовному доступі до Інтернету, якісному 

фонді, приємному обслуговуванні, цікавих заходах, циклах, 

програмах; 

–  розширювати інформаційні та сервісні послуги; 

–  розміщати щомісяця інформацію про бібліотечні 

послуги та інформаційні ресурси в соціальних мережах; 

–  розглянути можливість просторового або візуального 

виділення окремих зон для відпочинку, спілкування, роботи 

читачів, створення квест-кімнати; 

–  постійно вдосконалювати професійну майстерність та 

підвищувати фаховий рівень працівників бібліотек. 

   267 респондентів з числа користувачів  публічних 

бібліотек  Покровського,  Апостолівського,  

Криничанського, Софіївського,  Широківського та 

Межівського районів Дніпропетровщини стали учасниками    

Всеукраїнського соціологічного дослідження  

«Бібліотека і громада: рух назустріч». 
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      За результатами соціологічного дослідження 

зроблено  висновки про те,  що  переважна частина 

респондентів вважає бібліотеку центром інформації, знань 

та  культурного життя, а також місцем проведення вільного 

часу,  нових знайомств і спілкування.  

      Більшість респондентів відвідували бібліотеку до 

створення об’єднаної  територіальної громади, тому вони  

мали змогу порівняти обслуговування бібліотеки до і після 

створення ОТГ. Майже половина  проанкетованих  вважає, 

що  після підпорядкування бібліотеки ОТГ якість 

обслуговування не погіршилася, а навпаки поліпшилася. 

     Майже всіх респондентів влаштовує робочий час 

бібліотек, система інформації про послуги, що надаються, 

професійні якості бібліотекарів, ставлення  працівників  до 

користувачів та оперативність обслуговування.  

     Серед найгостріших проблем сьогодення 

респонденти  відмітили  недостатнє поповнення книжкового 

фонду новими енциклопедичними, довідковими виданнями 

з різних галузей знань та творами сучасних письменників як 

українських, так і зарубіжних. Не влаштовує  опитуваних і  

матеріально-технічна база бібліотек, яка, на жаль, досі не 

відповідає вимогам сьогодення.  У зв’язку з переходом 

бібліотек у підпорядкування ОТГ виникають проблеми, такі 

як  перехід бібліотек на універсальну десяткову 

класифікацію, нормативно-правове забезпечення діяльності 

закладів, недостатність коштів на передплату  періодичних 

видань.  

     Реєстрація на ЗНО, запис до лікаря, юридична 

консультація, доступ до нормативних документів і багато 

інших послуг – все це  можна отримати у сучасній 

бібліотеці, яка працює при ОТГ. А також вона має стати    

інформаційним та культурно-просвітницьким центром,  
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місцем для спілкування і проведення дозвілля, на думку  

молодих членів громади.                 

 За висновками дослідження працівникам бібліотек та 

головам громад рекомендовано  звернути увагу: 

• на поповнення книжкового фонду новими 

енциклопедичними, довідковими виданнями з різних 

галузей знань та творами сучасних письменників  як 

українських, так і зарубіжних; 

• переглянути та збільшити кількість назв 

передплачуваних періодичних видань; 

• при можливості придбати для бібліотеки сучасну 

комп`ютерну та копіювальну техніку; 

• здійснювати навчання бібліотекарів ОТГ з питань 

переходу  публічних бібліотек на універсальну десяткову 

класифікацію та вивчення  нормативно-правових 

документів. 

Аналізуючи виконання рекомендацій за результатами 

анкетування, слід зазначити, що за підсумками 2018 року  

на Дніпропетровщині сформована  61 об’єднана 

територіальна громада , де працюють 285  бібліотек  ( 2017 

року – 237 бібліотек). 

 За 2018 рік фонди публічних бібліотек області 

поповнились на  147 342  примірниками  нових видань. Але, 

на жаль,  це навіть менше на 27 784 прим., ніж 2017 року і  

залишається актуальною проблема з оновлення 

бібліотечного фонду за кошти місцевих бюджетів . 

Протягом року бібліотеками області, не зважаючи на 

недостатність фінансування, було придбано 43 комп’ютери 

(у т.ч. в сільські бібліотеки – 17), копіювально-

множувальної техніки (ксероксів і сканерів) – 17 одиниць. 

Зокрема, громада Криничанської ОТГ придбала 2 ноутбуки 

для  Дружбівської та Степанівської сільських бібліотек.      
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 Бібліотеки області  розширювали зв`язки з 

міжнародними  організаціями,  брали участь у міжнародних 

конкурсах та проектах на  отримання  грантів, спрямованих 

на розвиток громадських ініціатив, щодо оновлення 

бібліотечного простору з придбанням нової бібліотечної 

техніки і бібліотечних меблів. 

Новопідгороднянська бібліотека Межівської селищної 

ради (Межівська ОТГ)  стала переможцем проекту 

«Створення нового сільського простору. Від спілкування до 

порозуміння та згуртування громади з метою її сталого 

розвитку». Проект був профінансований  на  суму 309 288 

грн,  які  витратили на ремонт приміщення, придбання 

офісних меблів   та сучасних технічних засобів.   

Спільна  команда  Софіївської  центральної бібліотеки 

(Софіївська ОТГ) працювала над  Громадським проектом 

«Бюджету участі – 2018» «Читай-містечко – відкритий 

простір для спілкування, творчості та відпочинку» і 

отримала підтримку жителів громади на суму 100 000 грн. 

Мета проекту – створення нового унікального творчо-

публічного простору у Софіївській центральній бібліотеці 

для поліпшення спілкування членів громади, роботи 

об’єднань та клубів за інтересами.  

Інший цікавий проект створено в Програмі малих 

грантів (700$ ) для випускниць Академії Жіночого 

Лідерства в межах програми «Децентралізація приносить 

кращі результати та ефективність (DOBRE)» «Ти не одна».  

Проект спрямовано на подолання гендерної нерівності у 

пошуку роботи і працевлаштуванні  безробітніх жінок 

громади, їх соціальну, психологічну та моральну підтримку 

та буде реалізовуватися  2019 року. 

 Великий резонанс і успіх в громаді мала робота  

гуртків Софіївської центральної бібліотеки «Здорові 

смаколики», «Теплі долоні» та «Вітраж радо вітає вас» в 
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межах програми DOBRE, під які теж було виграно три 

мінігранти на загальну суму 12 000 грн. 

Публічні бібліотеки області працюють в період 

великих перетворень (зміни в підпорядкуванні, штатному 

розписі, фінансовому забезпеченні, оновленні фондів тощо), 

результати яких можна буде побачити через кілька років. 

Головне, як відмічають користувачі бібліотек, якість 

обслуговування не погіршується, а поліпшується. 

        У Всеукраїнському  опитуванні  «Компетенція 

бібліотекаря в інформаційному суспільстві»  взяли участь  

846  користувачів  молодіжного віку Дніпропетровської 

обласної бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова та    

публічних бібліотек міст Марганця, Покрова,   

Кам`янського,  Жовтих Вод, Кривого Рогу та 

Дніпровського, Апостолівського, Верхньо-дніпровського, 

Юр’ївського, Софіївського, П`ятихатського районів. 

    За результатами соціологічного дослідження можна 

зробити висновок, що майже всі користувачі задоволені 

обслуговуванням  та  спектром запропонованих послуг в  

бібліотеці, але незначну кількість респондентів не 

задовольняє  швидкість Інтернету, відсутність Wi-Fi-зони, 

послуг сканування, ксерокопіювання, затишних куточків 

для прослуховування музики та перегляду фільмів. 

    Респонденти відзначили високий рівень 

орієнтування бібліотекарів в інформаційних потоках, 

сучасних засобах інформаційної комунікації, 

компетентність працівників відділів обслуговування та 

Інтернет-центрів. 

     Не зважаючи на те, що майже всі опитані 

отримували бажане від візиту в бібліотеку,вони  відмічали  

відсутність  потрібної  галузевої  літератури,  книг  за новою 

шкільною програмою та  періодичних видань молодіжної 

тематики. 
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    80% опитаних знають  прізвища бібліотекарів  своєї 

бібліотеки та оцінили рівень їх компетентності як  високий. 

Це свідчить про, що в бібліотеках працюють дійсно 

кваліфіковані фахівці.   

За результатами опитування рекомендовано: 

• при комплектуванні фондів звернути увагу на 

наявність  книг  за новою шкільною програмою та  

періодичних видань молодіжної тематики; 

• розширити  спектр послуг пов`язаних з  IT-

технологіями, які надаються бібліотеками; 

• при можливості створити затишні куточки для 

прослуховування музики та перегляду фільмів; 

• здійснювати опитування та анкетування молодих 

користувачів з метою вивчення їх потреб, запитів і 

побажань;  

• працівникам бібліотек необхідно підвищувати 

власний фаховий рівень шляхом самоосвіти; 

• ДОБМ ім. М. Свєтлова при проведенні обласних 

заходів з підвищення кваліфікації популяризувати серед 

працівників бібліотек області фахові інтернет-ресурси та 

друковані видання, які допоможуть в  роботі з юнацтвом та 

молоддю. 
 

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК В МЕРЕЖІ 

ІНТЕРНЕТ 
 

Протягом останніх  років публічні бібліотеки, 

розуміючи важливість бути почутими і поміченими, все 

більше уваги звертають на ефективну і систематичну 

організацію маркетингової діяльності, застосовуючи як 

традиційні методи, так і нові, незвичайні рекламні ходи, 

використовують різноманітні засоби і канали поширення 

інформації. На жаль, в бібліотеках області немає 

можливості більш професійно підходити до цього процесу:  
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немає підрозділів з маркетингової  роботі в структурі 

бібліотек, гостро відчувається нестача PR-фахівців. 

Найчастіше функції кураторів маркетингової діяльності 

беруть на себе директори бібліотек і їх заступники, фахівці 

методичних відділів. З метою просування бібліотеки і 

бібліотечних послуг, створення позитивного іміджу 

бібліотеками різних рівнів застосовуються такі форми і 

методи: бібліотечні акції, участь у великих районних і 

міських заходах, рекламно-іміджеві заходи, рекламно-

видавнича діяльність, зовнішня і стендова реклама, 

публікації в ЗМІ , продукція малих поліграфічних форм, 

застосування інформаційних технологій і створення власних 

медіаресурсів, активне освоєння інтернет-простору, 

внутрішнє оформлення простору бібліотеки, відкритість і 

доступність фондів, індивідуальна робота з користувачами, 

звіти перед населенням, розвиток соціального партнерства. 

Бібліотеки виходять за межі свого бібліотечного 

простору, залучають жителів до організації та проведення 

бібліотечних заходів, що є дієвим рекламним ходом. 

Юнацький відділ Новомосковської центральної міської 

бібліотеки влітку започаткував «Читальний квартал під 

відкритим небом», де юних читачів та їх батьків частують 

журнальними новинками та останніми трендами 

книжкового світу, а школярам пропонують літературу в 

межах шкільної програми літнього читання. 

До Всеукраїнського дня бібліотек публічні бібліотеки 

Марганецької міської бібліотечної системи в Love-парку 

провели свято. Центральна міська бібліотека ім. 

М.Островського оформила виставку, присвячену поетам м. 

Марганця, фотосушку, виставку «Сучасна українська 

книга». Марганчани та гості міста мали змогу 

сфотографуватися біля Бібліопані або використати 

фоторамку «Я люблю читати». Народна майстриня, член 
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клубу «Магія творчості» представила на персональній 

виставці свої роботи: картини із бісеру, стрічок, орігамі. 

Члени міського літературного об’єднання «Віра» з 

бібліотечними працівниками читали вірші, допомагали в 

проведенні краєзнавчої вікторини «Чи знаєш ти свої 

місто?». На пам’ять про свято бібліотекарі дарували 

марганчанам повітряні кульки з логотипом «Я люблю 

бібліотеку». 

Всі бібліотеки області встановили стійкі контакти з 

місцевими ЗМІ. Теми публікацій найрізноманітніші: 

матеріали про читачів, бібліотеки, анонси заходів і творчі 

звіти про їх проведення, новинки літератури, інформація 

про конкурси тощо. 

Проведення творчих та інформаційних звітів перед 

населенням стало вже традицією в бібліотечного життя 

регіону. Добре підготовлений звіт–  це ще одна можливість 

привернути увагу органів влади і громадськості до 

бібліотеки. Він дозволяє в найрізноманітніших формах 

побачити діяльність бібліотеки протягом року, познайомити 

з її ресурсами, користувачами, досягненнями і проблемами. 

Будь-який з гостей може поставити питання, виступити зі 

своєю думкою, поділитися враженнями про заходи 

бібліотеки, на яких він побував. 

Бібліотеки в своїх звітах відзначають все більше 

застосування в піар-діяльності можливостей Інтернету. 

Сайти та соціальні мережі надають широкі можливості для 

просування бібліотеки, її заходів, для відкритого 

спілкування з читачами та колегами. Віртуальна реклама 

наразі  стає актуальнішою у зв'язку зі скороченням кількості 

друкованої реклами через труднощі з фінансуванням.  

Бібліотеки області прагнуть удосконалювати власні 

сайти, блоги, наповнюючи їх унікальним краєзнавчим 

матеріалом, збільшуючи кількість онлайн-послуг. 
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 На сайтах і вебсторінках розміщується інформація про 

режим роботи, контактні дані, анонси та звіти про заходи, 

інші культурні події, новини, корисні замітки, віртуальні 

книжкові виставки тощо. 

У напрямку посилення присутності бібліотек на 

віртуальних майданчиках, вдосконалення наповнення і 

структури сайтів та блогів  ще дуже багато роботи. На жаль, 

ця робота ускладнена низкою факторів: відсутність 

системності, недостатність фінансування, застаріле 

обладнання, гостра нестача кваліфікованих кадрів, які 

володіють сучасними комп'ютерними технологіями та 

маркетинговими знаннями. 

Просуванню бібліотечних послуг сприяє співпраця з 

різними організаціями та установами освіти, культури, 

соціального обслуговування населення, органами місцевої 

влади, громадськими організаціями,  творчими колективами 

тощо. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Методична робота є важливою ланкою підтримки і 

розвитку бібліотечної діяльності. 

Організація системи підвищення кваліфікації кадрів 

публічних бібліотек Дніпропетровської області 

здійснюється з урахуванням нових вимог до бібліотечно-

інформаційного обслуговування. Ефективність роботи 

сучасної бібліотеки багато в чому визначається станом її 

кадрових ресурсів, їх готовністю до інновацій, професійною 

компетентністю співробітників. 

Традиційною формою професійного спілкування 

залишаються семінари, на яких обговорюються актуальні 

виробничі теми з використанням майстер-класів, тренінгів: 

«Бібліотека – територія  захопливого  читання»,  «Читання в 

новому форматі: сфера впливу  бібліотеки в соціально- 
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культурному  контексті  регіону» (КЗК «Апостолівська 

міська бібліотека»), «Смак української: промоція 

української літератури в публічних бібліотеках», «Молодь 

та підлітки: діапазон бібліотечних ідей і технологій» 

(Кам’янська центральна міська бібліотека ім. Т. Г. 

Шевченка), «Інноваційні форми заходів: організація і 

технологія проведення» (Марганецька центральна міська 

бібліотека ім. М.Островського), «Робота бібліотеки з 

формування мотивації  здорового способу життя»» (КЗ 

«Софіївська центральна бібліотека»), «Привабити! Вразити! 

Утримати! – нові ролі бібліотек в умовах скорочення 

книжкового фонду», «Комфортність обслуговування 

читачів як показник роботи бібліотеки» (Нікопольська 

центральні міська бібліотека) та інші. На семінарах 

порушуються важливі питання залучення молоді до 

бібліотек, обговорюються нові форми бібліотечного 

обслуговування, реклама  бібліотеки в соціальних мережах, 

інтерактивні форми просування читання серед юнаків і 

дівчат. 

Співробітники Дніпровської  МЦБС стали учасниками 

творчих майстерень та семінарів, які організовував 

організаційно-методичний відділ Центральної міської 

бібліотеки за напрямками: новітні технології, інновації в 

бібліотечній роботі, проектно - програмна  діяльність, 

організація сучасного бібліотечного простору, система 

якісного обслуговування користувачів, популяризація 

сучасної української літератури, персонал як фактор 

розвитку бібліотеки. 

2018 року в публічних бібліотеках області пройшли 

професійні міські та районні конкурси.  

До Всеукраїнського дня бібліотек фахівці Дніпровської  

МЦБС взяли участь у ІХ міському конкурсі професійної 

майстерності. Кращим бібліотекарем 2018 року визнана 
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завідувачка сектору обслуговування юнацтва Центральної 

бібліотеки Олена Ясинська-Богомол. У межах конкурсу 

відзначено три кращі колективи ЦБС: колектив бібліотеки-

філії №26, колектив бібліотеки-філії №8 та колектив АГЧ 

Центральної бібліотеки. 
 

ОСНОВНІ ПІДСУМКИ РОКУ 
 

2018 року публічні бібліотеки Дніпропетровської 

області реалізовували цікаві проекти, брали участь у всіх 

значущих акціях і заходах, прагнули відповідати потребам 

місцевої громади. 

Проблеми: 

Однією з найсерйозніших для всіх бібліотек 

залишається проблема всіх бібліотек – брак нових книг і 

періодичних видань. 

 

Зменшення кількості користувачів  юнацького віку у 

публічних  бібліотек відбувається щорічно. 

Проблемним моментом організації бібліотечного 

обслуговування залишається відсутність достатніх коштів 

на своєчасний ремонт і переобладнання приміщень 

відповідно до сучасних вимог з метою створення 

комфортного середовища для молоді, для безбар'єрного 

спілкування користувачів з особливими потребами, 

придбання меблів та сучасного бібліотечного обладнання. 

Але незважаючи на фінансові труднощі,  діяльність 

публічних бібліотек області спрямована на задоволення 

різноманітних інтересів юнаків та дівчат з використанням 

усіх засобів і методів, доступних сучасним  бібліотекарям, 

проводиться  різнопланова діяльність по залученню  молоді 

до читання і книги на основі нових інформаційних 

технологій, інтерактивних форм роботи. 
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Можна зробити висновок, що в цілому  бібліотечна 

діяльність ускладнюється і наповнюється новим змістом: 

бібліотеки, виконуючи свої основні функції, затребувані як 

соціокультурні та комунікаційні центри. 

Успішна професійна діяльність дає право позитивно 

оцінити роботу публічних бібліотек Дніпропетровської  

області з надання бібліотечних послуг юнацтву та молоді. 
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Кількість користувачів юнацького віку 

 в публічних бібліотеках Дніпропетровської області 

 

№з/

п 
Назва міст, районів 

План 

2018  

Виконано  у 2018 році 

ЦБС ЦБ Філії 

1 м. Вільногірськ 300 310 310 - 

2 м. Дніпро 20000 16223 5378 10845 

3 м. Жовті Води 4100 4223 1865 2358 

4 м. Ка’мянське 5000 4434 2284 2150 

5 м. Кривий Ріг 23000 22471 6436 16035 

6 м. Марганець 2700 2717 1540 1177 

7 м. Нікополь 6200 4942 2816 2126 

8 м. Новомосковськ 3700 3540 2558 982 

9 м. Павлоград 5900 5144 2768 2376 

10 м. Першотравенськ 800 788 788 - 

11 м. Покров 2950 2777 1536 1241 

12 м. Тернівка 950 550 472 78 

13 Апостолівський р-н 2020 1977 758 1219 

14 Васильківський р-н 2000 1937 704 1233 

15 Верхньодніпровський  р-н 2700 2252 1677 575 

16 Дніпроський р-н 2500 2709 1666 1043 

17 Криворізький р-н 1300 1179 267 912 

18 Криничанський р-н 1800 1874 343 1531 

19 Магдалинівський р-н 1910 2252 337 1915 

20 Межівський р-н 1500 1502 493 1009 

21 Нікопольський р-н 1000 610 - 610 

22 Новомосковський р-н 2700 2571 411 2160 

23 Павлоградський р-н 1000 1495 - 1495 

24 Петриківський р-н 1490 1460 590 870 

25 Петропавлівський р-н 2010 1718 995 723 

26 Покровський р-н 1600 1673 1068 605 

27 П’ятихатський р-н 2350 2338 937 1401 

28 Синельниківський р-н 2100 1169 - 1169 

29 Солонянський р-н 2000 2160 466 1694 

30 Софіївський р-н 1800 1776 893 883 

31 Томаківський р-н 1600 1157 502 655 

32 Царичанський р-н 900 716 226 490 

33 Широківський р-н 500 1263 506 757 

34 Юр’ївський р-н 1100 1027 467 560 

Разом по містах 75600 68119 28751 39368 

Разом по районах 37880 36815 13306 23509 

Всього по області 113480 104934 42057 62877 
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Науково-виробниче видання 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотечно-інформаційне обслуговування 

юнацтва та молоді у Дніпропетровській області  

2018 року. 

Огляд діяльності 
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