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Социальная благотворительная акция «Книга для 
солдат» стартовала в начале года в Николаевской 
Централизованной библиотечной системе для детей.

Поздравляем ди-
ректора, заслу-
женного работ-
ника культуры 
Украины,  лау-
р е а т а  М е ж д у -
народного рей-
тинга "Золотая 
ф о р т у н а "  -  
Наталью
Викторовну
 Семилет

с  прекрасным юбилеем и награж-
дением Знаком отличия городского 
головы „За особые заслуги перед 
городом  Николаевом”!

Фокус-семінар «Корпоративна взаємодія 
публічних дитячих та шкільних бібліотек 
в роботі з інформаційно-комуніка-
тивними технологіями»

Фокус-семінар «Корпоративна взаємодія 
публічних дитячих та шкільних бібліотек 
в роботі з інформаційно-комуніка-
тивними технологіями» стор.17стор.17

О новых книгах и новых именах, о великом наследии

и великих именах - «Типа-репортаж» на стр.19-21

Традиційно, до Все-
світнього дня книги і 
авторського права,  
Центральна міська 
бібліотека ім. М.Л. Кро-
пивницького організо-
вує виставку місцевих 
видавництв «Миколаїв-
ська книга»
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Детская библиотека №8  
торжественно отметила 
свое     35-летие

Детская библиотека №8  
торжественно отметила 
свое     35-летие стр.12

(виповнюється 100 років 
з дня заснування МНУ
ім. В.О.Сухомлинського 
та Наукової бібліотеки)
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Миколаївській обласній бібліотеці для 
юнацтва виповнилось 35 років...



Библиотеки для детей №2,5,6 г. 
Николаева (филиалы ЦГБ для 
детей) также вошли в число 
победителей конкурса «Органи-
зация новых библиотечных услуг с 
использованием свободного дос-
тупа в Интернет». Благодаря 
участию в конкурсе, библиотеки 
получили современную ком
пьютерную технику, а их читатели - 
свободный доступ в Интернет.

Бесплатно пройти курсы ком-
пьютерной грамотности, подгото-
вить реферат или курсовую работу, 
пользоваться электронной почтой, 
слушать музыку, просматривать и 
даже создавать собственные 
фильмы, обмениваться фото-
графиями, общаться в скайпе, - 
теперь все это можно сделать в 
нашем Центре свободного доступа 
к Интернет «Web@квариум».

Праздник  открытия «Web@ква-
риума» собрал  немало гостей. 
Региональный представитель про-
граммы «Библиомост» Людмила 
Руденко-Кардаш, заместитель 
начальника городского управления 
по вопросам культуры и культур-
ного наследия Ирина Бондаренко, 
председатель Николаевской обла
стной библиотечной ассоциации 
Татьяна Роскина, руководители 
библиотечных учреждений города, 

-

-

Цього  року  ХІ  виставка  
«Миколаївська книга - 2013» 
проходила з 22 по 26 квітня і 
включала широкий спектр заходів з 
популяризації  місцевих видав-
ництв, авторів, книг та читання 
серед мешканців міста. До цен-
тральної бібліотеки ім. М.Л. Кро
пивницького  долучились Мико
лаївська обласна бібліотека для дітей 
ім. В. Лягіна і Науково-педагогічна 
бібліотека м. Миколаєва.

Вперше, в рамках виставки в 
Центральній бібліотеці, відбулася 
культурно-дозвіллєва акція «Ніч в 
бібліотеці», що передбачала  різно-
манітні культурні заходи за участю 
краєзнавців, поетів, музикантів. В 

-
-

«нічному» заході бібліотеку 
відвідало понад 500 городян.

Протягом тижня городяни 
ознайомились з сучасною про-
дукцією 15 миколаївських видав-
ництв і  4 журналів. Серед 
постійних учасників цього заходу - 
видавництва «Атол», Гудим І.О., 
«Дизайн та Поліграфія», «Іліон», 
«Можливості Кіммерії», «Наваль», 
«el Talisman», «Шамрай», «Яслав», 
видавничі центри Миколаївського 
національного аграрного універ-
ситету, МНУ ім. В.О. Сухомлин-
ського, Миколаївського обласного 
інституту післядипломної педаго
гічної освіти, НУК ім. адм. Мака-
рова, ЧДУ ім. Петра Могили, 
видавнича фірма Ємельянової Т.В., 
журнали «Автограф. Век ХХІ», 
«Деловой союз», «Имена». Впер-
ше городянам було презентовано 
літературно-художній журнал 
«Соборная улица».

Під час роботи виставки 
відбулось:

—18 творчих заходів та понад 10 
екскурсій, які відвідало  біля  3000  
миколаївців, 

-

—урочисте  нагородження  
переможців обласних конкурсів: 
VII конкурсу «Краща Миколаїв-
ська книга» та I конкурсу на кращий 
проект з популяризації місцевого 
книговидання та читання,

—презентації книг В. Циганова, 
В. Подгуренка, В. Трошина, порта-
лу «Николаев Литературный», 
журналу «Соборная улица»,

—поетичні вітання в рамках 
загальноукраїнської акції «Місяць 
Миколи Вінграновського»,

—літературне знайомство з 
творчістю  миколаївських дитячих 
письменників,

—творчий вечір миколаївського 
письменника А. Малярова «Мит-
цю не треба нагород, його 
нагородила доля»,

—відкриття «Літературного 
музею на Потьомкінській», де були 
представлені експозиції, які 
відображають історію розвитку 
літературного процесу нашого 
краю. Партнерами заходу висту-
пили Миколаївський обласний 
краєзнавчий музей, Миколаїв-
ський художній музей ім. В.В. 

коллеги и, конечно же, наши юные 
пользователи и участники клуба 
“Мудрый паучок” посетили биб
лиотеку в этот долгожданный для 
нас день.

После теплых слов приветствия 
и торжественного перерезания 
ленточки гости праздника оказа-
лись в стилизованном под аква-
риум зале, где их ждало немало 
приятных сюрпризов.

Колоритные обитатели «под
водного Web-мира» (в главных 
ролях были задействованы участ-
ники библиотечного интернет-
клуба «Мудрый паучок») при-
глашали всех присутствующих в 
свои безграничные владения, 
рассказывали о том, как интересно, 
безопасно и с пользой проводить 
время в «Web@квариуме», “пот-
чевали” своих  гостей волшебными 
подводными танцами и песнями.

Но это было еще не все! В самый 
разгар действа в зал медленно 

-

-

вплыла огромная рыба, сопровож
даемая тысячей пузырьков, вызвав 
бурю восторга и среди больших, и 
среди маленьких гостей праздника!

Не обошелся праздник и без 
необычного сладкого сюрприза. 
Торт в виде рыбы-клоуна не 
оставил равнодушным ни одного 
гостя. В конце праздника директор 
библиотеки  Наталия Викторовна 
Семилет  торжественно вручила 
съедобное чудо тем, для кого все 
происходящее создавалось и 
затевалось - детям, читателям 
нашей библиотеки. Чуть позднее 
тортик был не менее торжественно 
съеден.

В библиотеке для детей №2 
открыт Центр свободного доступа 
к Интернет «Сов@» . В библиотеке 
для детей №5 - «См@йлик», а в 
библиотеке для детей №6 - Центр 
свободного доступа «КомпАс».

В целом, благодаря победе в 
этом конкурсе, компьютерный парк 
ЦБС для детей г.Николаева 
пополнился 15 компьютерами с 
лицензионным программным 
обеспечением, 4 принтерами, 4 
сканерами и мультимедийными 
комплектами.

Толокнова ,
ведущий методист ЦМБ

-

Е. 

Традиційно, до Всесвіт-
нього дня книги і авторського 
права, Центральна міська 
бібліотека ім. М.Л. Кропив-
ницького організовує вистав-
ку місцевих видавництв 
«Миколаївська книга» за 
підтримки Миколаївської 
облдержадміністрації, Мико-
лаївської міської ради.

Верещагіна і любитель історії Ю. 
Любаров. 

Цього року городяни проявили 
неабияку зацікавленість до Літера-
турного скверу біля бібліотеки. За 
підтримки департаменту ЖКГ 
Миколаївської міської ради було 
висаджено іменні дерева на честь 
миколаївських авторів Ю. Крюч-

кова, В. Пучкова, А. Малярова. 
Арт-супроводом ХІ виставки 

стали колективна інсталяція 
«Миколаївська книга» за участі 
близько 100 жителів нашого міста, 
відеопроект «Побажай Миколаїв-
ській книзі!!!», виставка художніх 
робіт С. Рослякова «З минулого в 
майбутнє» та документальна вис-
тавка «Історії славетні сторінки» з 

приватного зібрання миколаївського 
колекціонера В. Юрлова. Ним було 
передано в дар бібліотеці близько 2 
тис. художніх листівок другої 
половини  ХХ століття.

Черніченко , 
зав. відділом бібліотечного

маркетингу та менеджменту
 ЦБ ім.М.Кропивницького

С.М. 

Світове кафе  як технологія 
організації дискусії в малих 
групах фахівців освіти у 
невимушеній обстановці була 
апробована 23 квітня 2013 року 
за ініціативи Науково-педа-
гогічної бібліотеки м. Микола-
єва та активної підтримки 
Науково-методичного центру 
(НМЦ) управління освіти 
Миколаївської міської ради. 
Відбулась дискусія за темою  
«Роль медіаосвіти в формуванні 
інформаційної компетентності 
педагогів та учнів», тематика якої 
обумовлена участю закладів 
освіти м. Миколаєва в реалізації 
Всеукраїнського експерименту з 
упровадження медіаосвіти в 
навчально-виховний процес 
загально-освітніх навчальних 
закладів України, а також 
рішенням Міністерства освіти і 
науки України щодо запровад-
ження в  загальноосвітніх 
навчальних закладах, починаючи 
з 2013/2013 н. р., вивчення курсу 
«Основи медіаграмотності».

Участь у заході, що проходив 
у форматі «Світового кафе», 
взяли керівники навчальних 

закладів міста, спеціалісти 
НМЦ, фахівці бібліотеки, 
головний редактор журналу 
«Шкільний бібліотечно-інфор
маційний центр» Лідія Андрі-
ївна Поперечна.

Перша частина заходу мала 
на меті підготувати учасників до 
дискусії, стати її змістовним 
підґрунтям. У своєму вступному 
слові заступник директора НМЦ 
Ольга Володимиріна Тарасова 
наголосила на тому, що медіа 
вже давно стали невід'ємною 
частиною нашого буденного 
життя, і мають неабиякий вплив, 
далеко не завжди позитивний, 
на освітній процес і його 
результати. За партами сьогодні 
сидять учні, яких виховують 
віртуальні проекти, мережі й 
мобільні пристрої.  Ольга 
Володимирівна зазначила, що 
насичення школи комп'ютера-
ми, доступ до інтернету ще не 
гарантує якості знань. Тому 
НМЦ здійснює цілеспрямовану 
роботу щодо формування 
інформаційної компетентності 
педагогів та учнів.

Акцентуючи увагу присутніх 
на особливостях вітчизняної 
моделі медіаосвіти, Лідія Андрі-
ївна Поперечна висловила 
застереження щодо ризиків 
звуження програмового змісту 
нового навчального курсу 
«Основи медіаграмотності», 
наголосила на необхідності 
розроблення його концептуаль-
них засад, державного стандар-
ту та навчальної програми, які 
мають базуватися на нормах та 
рекомендаціях міжнародних 

-

документів з питань формуван-
ня медійної й інформаційної 
грамотності. Реалізація вимог 
базових документів має знайти 
своє відображення у відповід-
ному навчально-методичному 
забезпеченні та змісті підготов-
ки медіапедагогів. Водночас, 
надзвичайно важливо чітко 
визначити роль шкільної бібліо-
теки у цих процесах. На думку 
Лідії Андріївни, позиції шкіль-
ної бібліотеки  мають стати 
ключовими.

На завершення першої 
частини зустрічі її учасники 
ознайомились з досвідом роботи 
щодо створення моделі медіа-
освіти в економічному ліцеї № 2, 
який презентувала заступник 
директора з науково-методичної 
роботи І.О. Потапенко.

Опановування будь-якою 
новацією відбувається краще й 
ефективніше, якщо застосову-
ється інтерактивна методика. 
Виходячи з цих міркувань ми 
обрали методику «Світового 
кафе».

Отже,  «Світове кафе».  
Учасники розсілися довільно за 
чотирма столами, на кожному 
столі - великий аркуш паперу з 
маркерами.  Визначається  
модератор - господар кожного 
столу. Організатори дають зав
дання - питання для обгово-
рення окремо для кожного столу. 
Все це доповнюється звичними 
для кафе атрибутами: солодо-
щами, кавою, чаєм. І почи-
нається обговорення. Питання 
розглядалося, висувалися ідеї, 

-

Продовження на стор.4



міркування, відповіді - на все 
про все 5 хвилин часу.  Резуль-
тати фіксувалися на аркушах 
маркерами. 

За столиками «кафе» з 
філіжанками кави - директори 
шкіл: Є.І.Масюта (МЗОШ № 
51), О.Г. Копійка (МЗОШ № 15), 
І. В. Бродянська (МЗОШ № 6), 
С.В. Бережний (Перша україн-
ська гімназія ім. М.Аркаса), А.І. 
Піляєва (МЗОШ №25), та 
заступники І.О. Потапенко 
(Економічний ліцей № 2), 
Л.О.Сенюк (МЗОШ №3), О.І. 
Трондіна (МЗОШ № 46),  
В.І.Мельник (гімназія № 41), 
О.В. Жильцова (МЗОШ № 17), 
що відповідали на запитання, 
міняючись місцями з колегами. 
Ось ці питання:

1.У чому ви  вбачаєте 
найбільш гострі проблеми 
медіаосвіти в Україні?

2.Ваше ставлення до введен-
ня у шкільний курс дисципліни, 
яка б навчала дітей прикладних 
основ користування медіа. Хто 
цим повинен займатися?

 3.Ваше бачення шкільної 
бібліотеки як суб'єкта медіа-
середовища. Чи відповідає воно 
реальному стану вашої бібліо-
теки? Що б ви хотіли змінити?

4. Хто, крім школи, повинен 
опікуватися інформаційною 
безпекою дитини?

Через певний час лунає 
сигнал - групи пересаджуються 
за інші столи, щоразу змінюючи 
одна одну. Модератор інформує 
новоприбулих «відвідувачів» 
про напрацювання попередньої 
групи і організовує подальшу 
дискусію за заданим питанням. 
У такий спосіб  учасники всіх 
груп, відвідавши кожен стіл, 
долучилися до обговорення всіх 
питань, винесених для дискуту-
вання. По закінченні обговорен-
ня модератори представили на 
розсуд експерта підсумки диску-
сій малих груп - прикріпивши 
аркуші з записами для загаль-
ного огляду. Наостанок експерт 
дискусії узагальнив підсумки 
усього, що відбувалося у «кафе». 

Ведуча чітко слідкувала за 
виконанням правил гри та 
регламенту. А коли було обгово-
рено всі питання, модератори 
виставили на розсуд авторитет-
ного експерта - головного 
редактора журналу «Шкільний 
бібліотечно-інформаційний 
центр» Лідії Поперечної - версії 
відповідей та пропозицій. 

Дуже динамічно, цікаво, з 
користю для всіх присутніх 
відбувся цей захід. Кожне 
питання отримало від 8 до 13 
відповідей-пропозицій. І дуже 
приємно, що учасникам обгово-
рювані питання були близькі і 
зрозумілі. Змістовні і креативні 
пропозиції підтверджують це. 

1. Серед гострих проблем ме-
діаосвіти: відсутність цілісної 
державної концепції медіа-
освіти на всіх рівнях системи 

безперервної освіти; неузгод
ження дій бібліотек з освітніми 
закладами; дефіцит кваліфіко-
ваних кадрів та сучасного 
обладнання (особливо, у сіль-
ській місцевості) тощо. Крім 
того учасники наголосили на 
необхідності і важливості медіа-
освіти; незацікавленості темою 
багатьох працівників освіти; на 
відсутності єдиного керівного 
центру в цій галузі; перешкодах 
на шляху втілення власних 
напрацювань ЗНЗ; низькій 
медіа-культурі педагогів та 
бібліотекарів; а також на 
недостатності ліцензійних елек
тронних посібників, особливо 
україномовних тощо. 

2. На думку учасників, 
шкільна дисципліна з медіа-
освіти має викладатися з 
молодшої школи і до випуску. А 
займатися цим повинні після 
певної перепідготовки вчителі 
інформатики та гуманітарних 

-

-

Продовження, початок на стор.3
дисциплін, а також обов'язково 
працівники бібліотеки.

3. Керівники ЗНЗ м. Микола-
єва були одностайні у відповіді: 
бібліотека у школі має стати 
сучасним бібліотечно-інформа
ц ійним  цент ром.  Однак ,  
усв ідомлення  важливо ст і  
шкільної бібліотеки, її потенцій-
них можливостей директорами 
шкіл замало. Модернізація 
шкільної бібліотеки має стати 
пріоритетом державної освітньої 
політики. А далі: відповідний 
статус, раціональний штатний 
розпис, зорієнтований на багато
функціональність діяльності, 
необхідне повноцінне фінансу-
вання - на переобладнання 
сучасною технікою, комплек-
тування новими друкованими 
ресурсами,  ліцензованими 
електронними інформаційними 
продуктами.

4. Питання щодо інформа-
ційної безпеки дітей, на думку 
учасників дискусії, має бути в 
сфері відповідальності багатьох 
інституцій, а саме: Служби 
безпеки України, Міністерства 
освіти і науки України, бібліотек 
(шкільні і публічні для дітей та 
юнацтва), позашкільних нав
чальних закладів. Було висунуто 
ідею створення певної держав-
ної структури, яка б опікувалася 
проблемами інформаційної 
безпеки дітей та молоді, а 
працівникам мас-медіа більш 
вимогливо і відповідально 
ставитися до вміщуваних 
матеріалів.

Червоною ниткою у всіх 
пропозиціях проходило: недо
статність фінансування на 
вирішення існуючих проблем. 

Це далеко не весь перелік 
пропозицій. Але головні ми 
назвали. Тепер справа за тим, 
щоб цей «пакет» пропозицій 
дійшов до кожного освітянина, 
був зрозумілим та викликав 
бажання зробити на ниві 
медіаосвіти якомога більше. 

Тетяна Роскіна,
директор науково-педагогічної

бібліотеки м.Миколаєва,
Відмінник освіти України

-

-

-

-

Ініціаторами створення Відкри
того майданчика виступили 
Миколаївський міський фонд 
ЛАСКА, Миколаївська міська 
громадська організація "Арт-
оптимісти" та радіожурналіст 
облтелерадіокомпанії Євгенія 
Силаєва.
  Варто відмітити, що ідея такого 
майданчика виникла під час 
обговорень і зустрічей, які прохо-
дили в рамках проекту "Інтер
активна партисипативна (за 
участю громади) стратегія сталого 
розвитку міста Миколаєва" за 
підтримки Програми МАТРА-КАП 
Посольства Королівства Нідерлан-
дів в Україні.
   Вона полягає в залученні  до 
колективної співпраці усіх тих 
людей, які зацікавлені в розвитку 
нашого рідного міста, побудові 
моделі Нового Миколаєва, генера-
ції стратегічних ідей його розвитку 
в усіх сферах та реалізації задума-
них планів.
  Його учасники - це місцеві 
громадські діячі, державні служ
бовці, викладачі, журналісти, 
студенти вузів, творча інтеліген-
ція, просто активні і прогресивні 
городяни. 
  Стартували обговорення яскра-
вим виступом ініціаторів - "АРТ-
оптимістів" Євгенії Дулько та 
Микити Худякова. Основною 
темою виступу стали зарубіжні 
приклади подібної практики. 
  Теми для зустрічей, що проходи-
тимуть "без  краваток"  і  в  
позитивно-творчому ключі, були 
запропоновані самими учасниками 

-

-

-

В Центральній бібліотеці 
ім. М.Л. Кропивницького 
ЦБС для дорослих м. Мико-
лаєва на початку 2013 року 
стартував Відкритий інфор-
маційно-просвітницький 
майданчик "Новий Мико-
лаїв- місто сталого розвитку", 
а простіше - Відкритий 
майданчик "Новий Микола-
їв". Кожен четвер о 17.30 в 
бібліотеці збираються небай-
дужі до долі рідного міста 
городяни.

Відкритого майданчика, які резю
мували об'єднуючий месседж усіх 
висловлених думок: "Миколаїв - 
городянам, Миколаїв - місту, 
Миколаїв - Україні, Миколаїв - 
світу". Зокрема, окреслились ідеї 
спілкування за напрямками: 
сакральний Миколаїв, історико-
архітектурний план міста,  елек
тронне місто,  креативне місто, 
SMART- місто,  "Місто в місті",  
новий бренд "Миколаїв - місто 
адміралів", організація міського 
простору.

Кожна тема викликала жвавий 
інтерес у співучасників майдан-
чика. Саме на першій зустрічі 
багато цікавинок і таємниць 
відкрилося для присутніх із 
доповідей стосовно сакрального 
минулого міста. Виступом Юрія 
Котляра, завідувача кафедрою 
історії факультету політичних наук 
ЧДУ ім. Петра Могили, доктора 

-
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історичних наук, професора, було 
задано тон всьому обговоренню. За 
словами Євгенії Силаєвої, тема 
сакральності Миколаєва не просто 
зацікавила присутніх, а по справ-
жньому схвилювала кожного.

На одному з засідань учасники 
Відкритого майданчика "Новий 
Миколаїв" обговорили сучасні 
тренди розвитку міста, зокрема: 
"розумне місто" і "електронне 
місто".

Підводячи підсумки, варто 
сказати, що "Новий Миколаїв" 
точно буде. Але, яким він буде, 
залежить тепер не лише від 
чиновників, а і від тих багатьох 
небайдужих і співчуваючих місту, 
що збираються на подібних 
громадських майданчиках. Як 
частенько відбувається в нашому 
місті, Центральна бібліотека ім. 
М.Л. Кропивницького приєдна-
лася до актуальної ініціативи 
городян і стала місцем зустрічей та 
обговорень. На думку учасників 
"майдан-чика", наша бібліотека є 
втіленням теорії "третього місця", 
куди люди прагнуть прийти в 
пошуку життєвої самореалізації.

За новими зустрічами можна 
стежити на сайті Центральної 
бібліотеки ім. М. Кропивницкого 
ЦБС для дорослих м. Миколаєва, 
б л о з і  м а й д а н ч и к а     
http://newnikolaev.wordpress.com/ 
та в соціальних мережах Вконтакте 
і Facebook в групах Новий Мико-
лаїв.

Бурова,
методист І категорії

відділу бібліотечного маркетингу 
та менеджменту

 ЦБ ім. М.Л. Кропивницького

Г.С. 

Зародился этот проект в 
Николаевской научно-педагоги
ческой библиотеке, а его инициа-
торами выступили известные 
николаевские деятели культуры: 
поэты Вячеслав Качурин, Лариса 
Матвеева и Аркадий Суров, 
прозаики Валерий Бабич и 
Михаил Ковалевский, историки 
Татьяна Губская и Наталья Кухар-

-

Онышко, крупнейший николаев-
ский книгоиздатель Ирина Гу-
дым, руководители Николаевской 
научно-педагогической библио-
теки Татьяна Роскина и Констан-
тин Картузов. Активное участие в 
проекте приняли и выходцы из 
нашего города, живущие ныне в 
других странах, но сохранившие 
и после многих лет жизни за 
рубежом любовь и уважение к 
николаевской культуре, прозе, 
поэзии, драматургии, журнали-
стике. Это - Глава Николаевского 
землячества г. Москва Владимир 
Христенко (Россия), известная 
поэтесса Светлана Ищенко (Кана-

Продолжение на стр.6

В сентябре 2012 года вышел в 
свет первый выпуск 

международного гуманитарного
интернет-журнала 

«Николаев литературный» 
(http://litnik.org/).



Продолжение, начало на стр.5

да), поэт Григорий Голодницкий 
(США). Со временем к проекту 
подключились известный укра-
инский поэт, лауреат Государ
ственной премии им. Т. Шевченко 
Дмитро Креминь, прозаик Анато-
лий Маляров, поэт, директор 
Николаевского филиала Киев-
ского национального универси-
тета культуры и искусств, про-
фессор Александр Иванов и 
многие другие.

Вышло уже девять выпусков 
интернет-журнала, каждый из 
которых неизменно восприни-
мался любителями серьёзного 
чтения как важный шаг в 
популяризации николаевской 
поэзии, прозы, драматургии, 
журналистики, книгоиздатель
ства и библиотечного дела, как 
среди жителей нашего корабель
ного края, так и за рубежом. 
Отрадно, что во многих странах 
мира помнят и любят замечатель
ных николаевских поэтов и 
прозаиков Марка Лисянского, 
Анатолия Поперечного, Эмиля 
Январёва, Вячеслава Качурина, 
Дмитра Креминя, Валерия Бой
ченка, Ларису Матвееву, Екатери
ну Голубкову и многих других. С 
Николаевом были неразрывно 
связаны судьбы Эдуарда Багриц
кого и Валерия Ганичева, Нико
лая Винграновского и Адриана 
Топорова, Михаила Владимова и 
других выдающихся литераторов. 
Кроме того, нельзя не вспомнить 
известных поэтов и прозаиков 
прошлого и позапрошлого веков, 
таких как Пётр Вейнберг, Ни
колай Карабчевский, Арон Коп
штейн, Борис Брайнин. В рамках 
этого проекта мы показываем на 
нашем сайте всё лучшее, что 
привнесли в мировую культуру 
николаевские литераторы за все 
годы существования корабель
ного края. А сколько замечатель
ных николаевских поэтов, проза
иков, драматургов и журнали
стов, к сожалению, несправед
ливо забыты и известны лишь 
специалистам-филологам! И 
вовсе не из-за отсутствия у них 
писательского таланта. Просто 
наше время, с его ежедневными 
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проблемами, политическими 
катаклизмами и массовой поп-
культурой, несправедливо ото
двинуло на второй план имена 
многих самобытных и талан
тливых николаевских поэтов, 
прозаиков и журналистов... Мы 
убеждены, что, рассказывая 
сегодня современному читателю 
об этих замечательных людях, 
сможем внести свой посильный 
вклад в сохранение и популяри
зацию культурного наследия 
Николаевщины - родины многих 

-
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талантливых учёных, адмиралов, 
деятелей культуры, и, конечно же, 
поэтов, прозаиков и журналистов.

Помимо традиционных для 
многих литературных интернет-
журналов рубрик, таких как 
«Поэзия», «Проза», «Драматур-
гия», в «Николаеве литератур-
ном» весьма обширно представ
лены разделы: «Журналистика», 
«Детская литература», «Юмор и 
сатира», а также «Книгоиздатель-
ство» и «Библиотечная Николаев-
щина». А  такие рубрики как 
«Гостевая книга» и «Литерату-
рный форум» позволят заметно 
активизировать общение с наши-
ми читателями, проживающими в 
различных государствах мира.

На страницах нашего интернет 
- журнала читатели смогут не 
только прочесть стихи, повести, 
рассказы и очерки наших зем-
ляков - николаевцев, но и 
получить возможность значи
тельно больше узнать об их 
жизни и творчестве. Для этого 
есть рубрики «Фотоархив», 
«Видеоматериалы», «Линия жиз-
ни» и «Литературная гостиная», 
где представлены уникальные 
фото и видеоматериалы о жизни и 

-
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творчестве николаевских литера-
торов. Кроме того, это позволяет 
«вживую» посмотреть и послу
шать николаевских поэтов и 
прозаиков, читающих свои 
произведения и рассказывающих 
о творчестве коллег - литерато
ров. Наш интернет-журнал пре
доставляет в этой сфере поистине 
неограниченные возможности: у 
нас любой желающий может 
просмотреть и скачать много-
численные фото и видеофайлы, 
архивы, обсудить понравив
шиеся произведения на нашем 
форуме, а также распечатать 
любой выпуск журнала в виде 
отредактированного «бумаж
ного» издания в pdf-файле.

Ярким примером, иллюстри
рующим популярность интернет- 
журнала «Николаев литератур-
ный», является, в частности, то, 
что за это время с ним познако-
мились читатели из более 60 
стран мира всех континентов 
нашей планеты, а общее число 
посещений сайта превысило 60 
тысяч! Всё это свидетельствует о 
неослабевающем интересе к 
творчеству наших земляков - 
литераторов.

Редколлегия старается сделать 
интернет-журнал интересным 
для чтения, весёлым и ненавяз-
чивым, но, в то же время, 
привлекательным и глубоким по 
содержанию. Ну и, конечно же, 
мы будем рады вашим письмам, 
творческим работам, архивным 
материалам и критическим заме-
чаниям, которые помогут сделать 
журнал еще более полезным, 
интересным и увлекательным!

Мы поздравляем всех никола
евцев с новым международным 
гуманитарным творческим про-
ектом «Николаев литературный» 
и постараемся приложить все 
усилия для того, чтобы о нашем 
замечательном корабельном крае 
и его лучших писателях узнали 
как можно больше людей во всех 
уголках нашей планеты.

Вячеслав КАЧУРИН,
главный редактор журнала 
«Николаев литературный»,

Владимир ХРИСТЕНКО,
Глава Николаевского 

землячества в Москве
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Библиотека - многофункцио
нальный, живой и  очень гибкий 
организм, который быстро откли
кается на стремительно меня
ющиеся потребности наших 
пользователей. И если мы хотим, 
чтобы библиотека стала современ
ной, успешной и действительно 
нужной, хотим произвести благо
приятное впечатление на наших 
читателей, необходимо сделать 
так, чтобы и наши услуги, и 
процессы, происходящие в биб
лиотеке, были интересными и 
новаторскими, мы должны найти 
новые способы коммуникации с 
читательской аудиторией.

Жизнь наша не ограничивается 
четырьмя стенами и близостью 
стеллажей и полок. Мы осваиваем 
новые площадки и территории для 
работы, ищем свое место под 
солнцем, и, таким образом, 
расширяем свои границы, а, 
значит, большее количество  детей 
и взрослых узнает о нас  и может 
стать потенциальными   читате-
лями. Эффективным инструмен-
том в процессе продвижения 
библиотечных услуг к пользовате-
лям и решения маркетинговой 
задачи - привлечения новых 
читателей в библиотеку, могут 
стать уличные акции и флешмобы. 
Ведь культура праздничных улич-
ных акций позволяет совмещать 
выполнение информационных и 

-

-
-

-

-

-
социальных задач.

Ярким  и незабываемым собы-
тием для многих читателей 
библиотеки для детей №2  стала 
праздничная акция «Хай на Землі 
радіють діти!», программу которой 
открыл велопробег «Крути педалі 
в книжкові далі!». Главными 
участниками акции стали  самые 
юные читатели библиотеки – 
воспитанники детского сада 
«Струмочок». Стартовал велопро-
бег от ворот детского сада и привел 
участников к детской библиотеке, 
где состоялась праздничная 
программа с песнями, веселыми 
танцами, играми и подарками. В 
пробеге принимали участие и 
взрослые велосипедисты, и 
«мастера» трех-и четырехколес
ного велотранспорта, «водители» 
самокатов, а те, кто еще не освоил 
вождение, привезли своих кукол на 
детских колясочках, чтобы тоже 
принять участие в празднике.
Каждый  из  участников  велопро-

-

бега вез на своем транспортном  
средстве рекламний плакат: 
«Читати – це круто!», «Читай,  щоб 
жити цікаво!», «Вдаримо велопро-
бігом по нечитанню!», «Читання – 
віконце у світ», «Стартуємо в літо з 
книжкою». А самые маленькие 
участники акции везли коляски с 
«читающими» куклами, украшен-
ные флажками со слоганами: 
«Мамо, почитай мені книжку!», 
«Читаємо з підгузків», «Ми - 
розумні, ми читаємо!».
По нашей просьбе работники 
автоинспекции перекрыли движе-
ние автомобилей по улице Совет-
ской на время проведения акции.  
Ехали  весело, под «живую» 
музыку и удивленные взгляды 
прохожих. Замыкало пробег 
шествие гостей праздника – 
родителей, воспитателей, предста
вителей СМИ.  Среди приглашен
ных был начальник Николаевского 
городского  управления юстиции 
Цуканов И. В.

Нелегко произвести впечатление 
на современного юного читателя, 
его не удивишь традиционными 
формами работы. Уличные акции,  
как  нестандартная форма комму
никации,  помогают библиотеке не 
только выполнять свою миссию, 
но и выстраивать собственный 
привлекательный имидж.

Сокрут,
заведующая библиотекой

для детей №2

-
-

-

В.М. 

В Корабельном районе города 
Николаева проживает около 80 
тысяч жителей. Он расположен на 
левом берегу Днепро-Бугского 
лимана. На заре основания город 
Николаев именовали Богоявлен-
ском.

Первые поселенцы Богоявлен-
ска бережно относились к окружа-
ющей природе. Так, например, в 

Х1Х веке было принято решение 
сажать около каждого дома не 
менее двух акаций, общиной 
засаживать территории песков для 
защиты от ветров, озеленять 
старое кладбище, облагораживать 
дворы цветами, строго следить за 
колодцами. Все водные источники 
с любовью и благоговением 
назывались «животоками». 

«Вчерашний день (30 ноября 

1881 г.) учащиеся школы в 
Богоявленске, войдя в местный 
казенный сад через разбитую ими 
же калитку, поломали в нём и 
повыдёргивали из земли несколько 
только что посаженных фруктовых 
деревьев. Во избежание привлече-
ния виновников таких беспорядков 
к строгой законной ответствен-
ности за уничтожение казённого 

имущества … воспретить вход в 
означенный сад ученикам», - такое 
сообщение было доведено до 
сведения жителям. 

Кроме того, было принято 
сажать деревья в ознаменование 
каких-либо личных событий из 
жизни поселенцев: рождения, 
свадьбы, смерти.

Прошли десятилетия и от 
былой славы прекрасного природ-

ного уголка ничего не осталось. На 
его территории расположен 
Николаевский глинозёмный завод, 
известный проблемой красного 
шлама, из-за которого вся мест-
ность напоминает марсианский 
пейзаж.

С такой любовью насаженные 
сосновые леса теперь безжалостно 
вырубаются опять же под застрой-
ку. Совсем недавно силами 
общественности временно уда-
лось приостановить вырубку 
Балабановского леса. Но 2300 
деревьев было вырублено под 
корень.

Учитывая, что Корабельный 
район насчитывает около 16000 
жителей в частном секторе, можно 
представить, что происходит 
весной и осенью, когда идёт 
сжигание опавшей листвы и 
мусора. Особенно страдают от 

Продолжение на стр.8



этого люди с хроническими 
заболеваниями дыхательных 
путей.

Поэтому для жителей района 
насущным является вопрос 
возрождения зелёной парковой 
зоны на территории бывшей 
усадьбы князя Г.А. Потёмкина. С 
такой инициативой Николаевская 
общественная организация «Спад-
щина» и библиотека-филиал № 18 
ЦБС для взрослых обратились за 
поддержкой к общественному 
совету по экологической безопас-
ности и благоустройству при 
Николаевском городском голове, 

Продолжение, начало на стр.7

местным общественным организа-
циям и властям города. То, что 
библиотекари оказались в центре 
событий района, не случайно. C 
2008 г. в библиотеке действует 
краеведческо-информационный 
центр Корабельного района (КИЦ 
КРАЙ) по сохранению и возрож
дению исторического наследия 
родного края. На сегодняшний 
день при облгосадминистрации 
создана рабочая группа по возрож
дению Богоявленского парка, 
разработан проект землеустрой
ства, т.е. определены границы 
парка. 

Активность городской общес
твенности чрезвычайно высока не 
только в обсуждении подобных 

-
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-
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вопросов, но и в участии в 
различных субботниках по уборке 
парка, акциях по посадке деревьев, 
расчистке целебного источника и 
т.п. А иначе и быть не может. Ведь, 
как свидетельствуют старожилы и 
архивные документы, эта земля 
150 лет утопала в садах и парках и 
действительно была Богоявлен
ском!

Куприевич , 
Николаевская общественная 

организации «Спадщина»

Ясько ,
заведующая библиотеки-филиала 

№ 18 ЦБС для взрослых, 
руководитель краеведческо-

информационного центра «КРАЙ» 

-

И.Н. 

О.И. 

Співчуття, милосердя - слова і 
поняття не чужі нашому націо-
нальному духу. Діти, пенсіонери, 
інваліди - категорії громадян, 
стосовно яких держава і суспіль-
ство зобов'язані проявляти 
пильну турботу. Бібліотека-
філіал № 14 ЦБС для дорослих м. 
Миколаєва (мікрорайон Кульба-
кине) в цьому не виняток. 
Інваліди - особлива категорія 
користувачів бібліотеки. Їм 
складніше пересуватися, обслу
говувати себе самостійно, стан 
здоров'я таких людей істотно 
обмежує їх в спілкуванні з 
навколишнім світом. Тому, 
протя гом останніх восьми років, 
бібліотека налагодила обслуго
вування людей з  особливими 
потребами за місцем прожи-
вання, залучаючи до цієї роботи 
волонтерів.

З 2010 року на домашньому 
обслуговуванні бібліотеки пере
буває Хухаркина Любов Іванівна. 
Працівники бібліотеки, а також 
волонтер Кротова Людмила Ми-
колаївна, регулярно приносять 
Любові Іванівні свіжі газети і 
журнали, нові книги.

Як правило, інваліди рідко 
просять про допомогу. Життя 
навчило їх розраховувати на 
власні сили. Найчастіше вони 
соромляться нагадувати про 
себе. Але, дізнавшись від 
волонтера про нові електронні 

-
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послуги в Центрі обслугову
вання громадян нашої бібліо-
теки, Любов Іванівна зверну-
лася  за допомогою в отриманні 
компенсаційних виплат Ощад-
банку. Здивуванню літньої 
жінки не було меж, коли, без 
черги, безпосередньо в бібліо-
теці здійснили  реєстрацію на 
сайті Ощадбанку і, незабаром, 
вона отримала кошти. 

Намагаючись крокувати в 
ногу з часом, бібліотека роз-
ширює спектр своїх послуг. 
Безперечним успіхом стало 
відкриття Центру обслугову-
вання громадян, що забезпечив 
доступ до електронних  послуг 
органів влади та сервісів різних 
установ і підприємств. Відтепер 
бібліотека більш повно реалізує 
свою функцію інформаційного 

-

Сьогодні публічні бібліотеки 
зор ієнтовані  на  створення  
рівноправного інформаційно-
бібліотечного середовища для 
людей похилого віку, осіб з 
особливими потребами з метою 
подолання інформаційної замкну-
тості, сприяння їх самореалізації 
та інтеграції в суспільство.

З 2008 р. в ЦБС для дорослих 
діє загальносистемна бібліотечна 
програма «Доступний світ - без-
бар'єрне місто».

За впровадження інноваційних 
форм обслуговування людей з 
особливими потребами Централь-
на бібліотека ім. М.Л. Кропив
ницького отримала диплом ІІ 
ступеня Всеукраїнського конкурсу 
«Бібліотека року» (організатор -  
Українська бібліотечна асоціація).

Бібліотека входить в число 
співорганізаторів щорічного 
обласного пісенно-літературного 
авторського конкурсу серед людей 
з обмеженнями в життєдіяльності 
«Перлина півдня», який проводить 
Миколаївська обласна організація 
Союз організацій інвалідів Украї-
ни.

Спільно з Миколаївським 
обласним центром зайнятості, 
Центральна бібліотека щорічно 
проводить інформаційно-консуль
таційний захід «День соціального 
діалогу», під час якого відбува

-

-

-

осередку мікрорайону.
Маленький штрих: «сарафан-

не» радіо працює швидше за 
будь-які оголошення. Відтепер 
мешканці Кульбакиного запиту-
ють на вулиці у бібліотечних 
працівників:

- У вас в бібліотеці реєстру-
ють на отримання тисячі? 

- Звичайно, - відповідають.
- І скільки коштує ця послуга?

     - Абсолютно безкоштовно.
- То ви випереджаєте прогрес.
Чи не рушійна сила для 

підвищення престижу бібліо-
теки та стимул для городян 
частіше її відвідувати?                       

         
Пушкар,

провідний бібліотекар 
бібліотеки-філіалу № 14 

ЦБС для дорослих м. 
Миколаєва

 
Л.А.

ються круглі столи, семінари, 
ярмарки вакансій. В рамках 
консультаційних центрів «Соці
альна компетентність», бібліотеки 
ЦБС для дорослих співпрацюють з 
районними центрами зайнятості 
міста, проводячи інформаційні 
заходи, на яких знайомлять з 
комплексом соціальних послуг 
для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями.

Бібліотеки системи взаємо-
діють з соціальними, спеціалізо-
ваними навчальними, медично-
реабілітаційними установами, які 
обслуговують різні вікові категорії 
городян, серед цих закладів - 
обласний дитячий учбово-реабі-
літаційний центр, міський при-
тулок для громадян похилого віку 
та інвалідів, школа-інтернат для 
дітей із серцево-судинними захво-
рюваннями, Миколаївський спеці
альний навчально-виховний 
комплекс (для дітей зі зниженим 
зором), Центр дитячої ортопедії та 
реабілітації Державного комп-
лексу ранньої соціальної реабілі
тації дітей-інвалідів.

На волонтерських засадах 
бібліотека-філіал № 2, спільно з 
батьками підопічних Баратівсь-
кого геріатричного психоневро
логічного інтернату,  облаштувала 
в ньому кімнати відпочинку. 
Завдяки їх допомозі меценатами 
передано до кімнати відпочинку 2 
комп'ютери та художню літера-
туру.

Третій рік поспіль бібліотека-
філіал №3 у Міському територі
альному центрі соціального об
слуговування (надання соціальних 
послуг) Заводського району 
проводить акцію «Мобільна 
бібліотека: крок назустріч», яка 
передбачає щомісячне обслуго-

-
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вування періодичними виданнями 
відвідувачів центру.

Колектив бібліотеки-філіалу № 
12 щомісяця приймає ветеранів 
об'єднання «Ленінградське зем
ляцтво», яке працює в бібліотеці 
вже сім років. Відповідально 
відносяться до обслуговування 
підлеглих Миколаївського геріа-
тричного пансіонату працівники 
бібліотеки-філіалу № 15.

В Центрі соціальної активності 
та партнерства Центральної 
бібліотеки діє громадська прий-
мальня, що надає юридичну 
допомогу городянам міста.  
Консультант якої - представник 
Миколаївської обласної органі-
зації Всеукраїнського комітету 
оборони прав людини - за останніх 
три роки надав близько 500 
консультацій.

Люди з фізичними обмежен-
нями хочуть отримувати інформа-
цію, намагаються стати сильніши-
ми та прагнуть знайомитись і 
спілкуватися з однодумцями. 
«Підтримайте мене, щоб я міг у 
міру власних сил зробити внесок у 
суспільство», - цей принцип 
Декларації незалежності інваліда 
бібліотечні фахівці беруть за 
основу діяльності при реалізації 
соціального, інформаційного, 
психологічного, дозвіллєвого, ре
абілітаційного напрямків роботи з 
користувачами з особливими 
потребами. Адже благодійність, 
співчуття, милосердя є ознакою 
духовної культури нації, провід-
ником якої і повинні стати 
бібліотеки.

Раманаускєнє ,
провідний методист

ЦБ ім. М.Л. Кропивницького ЦБС 
для дорослих м. Миколаєва 

-

-

Н.О. 

Социальная благотворительная 
акция «Книга для солдат» старто-
вала в начале года в Николаевской 
Централизованной библиотечной 
системе для детей. 

В детских библиотеках города  
был объявлен сбор литературы для  
ребят, которые проходят воинскую 
службу. Наши читатели всегда 
отличались отзывчивостью, но в 
данной ситуации  результаты 
превзошли все ожидания. Свыше 
500 экземпляров книг  нашли  
своих новых читателей - солдатов 
срочной службы внутренних войск 
МВД Украины (в/ч 3039). Недавно в  
Центральной  библиотеке для детей 
им. Ш. Кобера и В. Хоменко состоя-
лось торжественное подведение 
итогов этой акции и  передача 

литературы солдатам спецполка.
Гостей мероприятия приветство-

вали молодые николаевские 
исполнители -  Анна Атланова и 
Евгений Сильницкий, заслужен-
ный артист Украины Александр 
Сычев. Приятным сюрпризом для 
солдат стало  посещение Центра 
свободного доступа к Интернет 
«Web@квариум», который не так 
давно был открыт в библиотеке. 
Все желающие имели уникальную 
возможность поработать за новень-
кими компьютерами и ноутбуками, 
айпадами, «полистать» электрон-
ные книги, выйти в Интернет, 
посетить свои аккаунты в соцсетях 
или просто найти необходимую 
информацию.

Хочется отметить, что подобные 
акции уже стали традиционными 

для детских библиотек города. Так, 
лучшие образцы детской художест
венной литературы уже несколько 
лет подряд передаются в летние 
лагеря, а акция «Подарим книгу 
малышу» доставила немало радос-
ти нашим самым юным горожанам.

Белибова ,
зав. отделом обслуживания

ЦМБ для детей

-

Т. 



Двадцать четыре года прошло 
со дня вывода советских войск из 
Афганистана. Двадцать четыре 
года колючий ветер «афганец» 
старается замести следы той 
чужой, непонятной, ненужной 
войны. 

Николаевцы помнят и не дают 
это забыть своим детям и внукам. 
Каждый год в библиотеке-филиале 
№ 5 ЦБС для взрослых города, 
расположенной на улице Дачной 
микрорайона «Лески», отмеча
ется День чествования участ-
ников боевых действий на 
территории других государств. В 
этом году 21 февраля состоялся 
вечер-реквием под названием «На 
линии огня». Библиотекари 
организовали встречу воинов-
интернацио-налистов Заводского 
района с учащимися трех обще
оразовательных школ района. 
Школьники с огромным интере-
сом слушали выступления участ-
ников боевых действий на терри
ториях других государств и 
порадовали исполнением худо
жественных номеров. 

Память павших воинов-интер-
националистов почтили Минутой 
молчания. Присутствующие за-
жгли Свечу памяти и возложили 
цветы к памятной доске погиб-
шему воину-афганцу Володе 
Савостикову на доме № 9 по улице 
Дачной, где сейчас находится 
библиотека-филиал № 5. Именно 
по инициативе библиотекарей 
памятная доска была восстанов-
лена и торжественно открыта при 
участии Николаевского город-
ского головы, ветеранов Афгани
стана, представителей обществен-
ности в 2011 году.

Вниманию присутствующих 
была представлена книжная 

-

-

-

-
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выставка «Афган - линия огня». 
Гости посмотрели фотослайды о 
нашем земляке-афганце Юрии 
Орлове, умершем уже в мирное 
время от последствий контузии и 
ран.  О нем звучала песня 
«Возвращайся, сын» на слова и 
музыку Наталии Григорцевой, 
заведующей библиотекой.

 Каждый из присутствующих на 
вечере воинов-интернациона-
листов как бы снова побывал на 
линии огня. У каждого она была 
своя. Анатолий Соколов вспом-
нил, как разминировал акваторию 
порта в Бангладеш, за что был 
удостоен Памятной монеты от 
президента республики. Штурман 
военного самолета Борис Лапков 
опять мысленно летел заданным 
курсом в небе Египта. Вновь 
прошли пыльными военными 
дорогами Афганистана Татьяна 
Лексютина, Олег Гуменной, Сер-
гей Постыко…

 Все это было. Они остались в 
живых. Окунувшись в воспоми-
нания, каждый невольно коснулся 
ноющих ран души. Но, несмотря 
на боль, мы должны бередить эти 
раны, чтобы возникающая при 
этом горечь не давала зачерстветь 
нашим душам. А память, долг и 
честь оставались в наших сердцах 
и сердцах будущих поколений. 

Григорцева,
 заведующая библиотеки-

филиала № 5 ЦБС для взрослых
г. Николаева

Н.В. 

Робота за проектом «Крокуємо 
в майбутнє разом» в ОДБ ім. 
В.Лягіна здійснюється вже 2-й  
рік поспіль і зорієнтована на дітей 
з особливими потребами, які 
проходять курс соціальної реабі-
літації. Вихованці спеціалі-
зованих шкіл - інтернатів №3, №7, 
стали справжніми друзями бібліо-
теки. Для них проводяться заходи 
профорієнтаційного, правового 
науково - пізнавального і дозвіл-
лєвого характеру. Залучення 
комп'ютерної і мультимедійної 
техніки дозволяє проводити 
заходи більш видовищно,  на 
сучасному рівні.

Осенью на один градус «потеп-
лело» в Центральной городской 
библиотеке для детей им. Ш. 
Кобера и В. Хоменко: “Плюс 1°С 
”- международный проект Швед
ского института, призванный 
привлечь внимание к проблеме 
климатических изменений на 
планете, - продолжил свой тур по 
Украине. После Донецка, Днепро-
петровска и Киева выставка 
“Плюс 1°С: климатические 
изменения языком карикатурис-
тов Украины и Швеции” экспони-
ровалась в Николаеве.

Инициированная Шведским 

-

институтом после Копенгагенской 
конференции по изменению 
климата (декабрь 2009), выставка 
“Facing the Climate”(оригинальное 
название странствующего проек-
та) стала выразителем активной 
позиции Швеции по вопросам 
изменения климата и окружающей 
среды. Тогда 25 скандинавских 
карикатуристов представили свои 
меткие и тревожные рефлексии на 
эту тему. Путешествуя по миру, 
выставка дополняется работами 
карикатуристов соответствующей 
страны.

Торжественное открытие выс
тавки в нашем Николаеве состо-
ялось 4-го сентября 2012 года. При 
этом присутствовали Временный 
Поверенный по делам Швеции в 
Украине господин Мортен Энберг, 
мэр Николаева Владимир Чайка, 
вице-мэр Юрий Андриенко, 
представители управления по 
вопросам культуры и охраны 
культурного наследия Николае-
вского городского совета, инфор
мационного центра «Зеленое 
досье» и молодежного объеди-
нения «АRT - оптимисты», нико-
лаевский художник-карикатурист 
Руслан Рапопорт.

Это событие вызвало большой 
интерес со стороны СМИ, органов 
власти, общественных экологи-

-

-

ческих организаций, рядовых 
граждан, неравнодушных к про-
блемам экологии. За период 
работы выставки ее посетило 
более тысячи человек. 19 статей 
напечатано на страницах местных 
печатных и Интернет-изданий, 5 
видеосюжетов местного телеви-
дения освещали работу проекта. 
Кроме выставочной, проект 
содержал не менее важную, 
образовательную составляющую. 
Мастер-классы, лекции и другие 
инициативы способствовали 
привлечению дополнительного 
внимания к проблеме климата.

Познакомить посетителей с 
искусством карикатуры была 
призвана интерактивная лекция 
художника Руслана Рапопорта 
«Карикатура цепляет, шокирует, 
побуждает…».

Не менее интересным стал 
мастер-класс по экодизайну 
«Вторая жизнь ненужных вещей». 
Секретами создания безопасного 
для здоровья интерьера из эко-
логически чистых материалов 
делился дизайнер студии «Гри-
фель» Александр Моторный.

В рамках празднования Всеукра
инского дня библиотек состоялась 
«Ярмарка талантов», на которой 
все желающие имели возможность 
продемонстрировать свои способ-
ности в различных жанрах, в том 
числе, и в экодизайне. Выставка 
изделий из экологически чистых 
материалов демонстрировала 
личную ответственность каждого 
за климат Земли, указывала на 
возможные пути к позитивным 
переменам.

Толокнова,
ведущий методист

ЦМБ для детей

-

Е. 

Поздравляем директора, заслуженного 
работника культуры Украины, лауреата 
Международного рейтинга "Золотая 
фортуна" - Наталью Викторовну Семилет с  
прекрасным юбилеем и награждением 
Знаком отличия городского головы „За 
о с о б ы е  з а с л у г и  п е р е д  г о р о д о м   
Николаевом”!
 

Уважаемая Наталья Викторовна!
Вы всегда восхищали нас своим 

оптимизмом, упорством, умением преодолевать трудности и 
добиваться желаемого результата!  Вы всегда были и остаетесь 
открытым, доброжелательным и отзывчивым человеком, к 
которому всегда тянутся люди. Для всех нас  Вы являетесь не 
только талантливым руководителем, но и другом, который умеет 
поддержать в трудную минуту и искренне порадоваться нашим 
успехам. Нам важно каждое Ваше слово и ценен каждый Ваш 
совет! Вы сумели сплотить наш коллектив, в котором каждый из 
нас работает с большим желанием и хорошим настроением!

Есть такие понятия, над которыми не властно время – долг, 
профессионализм, ответственность, дух созидания. И все это 
применимо к Вам. Именно Вы удерживаете нашу ЦБС не просто 
на плаву, а на гребне славы! Примите наши искренние пожелания 
оставаться тем, кем Вы были для нас все эти годы, тем человеком, 
за которым хочется идти,  с которым хочется работать.

Пусть воплощаются в жизнь Ваши грандиозные планы, и, 
будьте уверены, мы приложим все усилия, чтобы они 
осуществились!

От всей души желаем Вам здоровья, бодрости, силы духа, 
оптимизма. Оставайтесь такой же креативной, творческой, 
энергичной, успешной, любимой и любящей женщиной!

Коллектив Централизованной библиотечной 
системы для детей г.Николаева  

Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва стала переможцем 
ІV раунду конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг за 
допомогою вільного доступу до Інтернету» Програми 
«Бібліоміст» та виграла 8 комп'ютерів. Проект надасть 
можливість більш активно і ефективно  впливати на вирішення 
проблем молоді Миколаївщини: допомогти випускникам шкіл 
визначитися з майбутньою професією, надати їм змогу  
спілкуватися з представниками вищих навчальних закладів для 
більш ефективного професійного вибору, знайти перше робоче 
місце, навчити правильно та ефективно складати резюме, 
презентувати себе потенційному роботодавцю. Планується 
зробити розширену якісну базу даних вакансій для молоді, 
допомагати в пошуку роботи, долучити молодь до творчих, 
мистецьких та професійних конкурсів.



Вітаємо з відзнакою!
Щиро вітаємо Жайворонок Тетяну 
Анатоліївну, директора обласної бібліотеки 
для дітей ім. В. Лягіна, з Почесною 
відзнакою національного товариства 
Червоного Хреста України за вагомий 
особистий внесок у розвиток червоно-
хрестного  руху в Миколаївській області.
Нагрудний знак був вручений у квітні 2013 
року, під час Пленуму обласної організації 
товариства Червоного Хреста України.

З повагою і любов'ю
колектив обласної 

бібліотеки
для дітей імені В. О. Лягіна.

Центральна бібліотека
ім. М.Л. Кропивницького

м. Миколаєва - переможець
конкурсу за програмою EIFL-PLIP

В 2012 р. у бібліотеках ЦБС для 
дорослих м. Миколаєва за міською 
програмою «Електронне врядування та 
електронна демократія в місті Микола-
єві на 2010-2015 роки» було створено 18 
Центрів обслуговування громадян, які 
забезпечують доступ населення до 
послуг в системі електронного уряду-
вання.

Інноваційна діяльність Центральної 
бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького 
ЦБС для дорослих по створенню моделі 
з доступу до електронних послуг отри
мала високу оцінку на міжнародному 
рівні.

У травні 2013 р. бібліотека стала 
переможцем конкурсу «Відкритий 
уряд» за Програмою інновацій у 
публічних бібліотеках EIFL-PLIP. 
Вручення нагороди відбудеться у червні 
2013 р. у м. Орхус (Данія) під час 
міжнародної бібліотечної конференції 
Next Library.

Вітаємо бібліотеку з перемогою!

-

Недавно  детская библиотека №8  
торжественно отметила свое     35-
летие. Еще задолго до празднования 
в библиотеке царило приподнятое 
настроение. Казалось, в ней стало 
больше воздуха и света не только от 
того, что в окна заглядывала 
бархатная осень. Просто гости 
входили в библиотеку с улыбкой и 
хорошим настроением. И это 
здорово! 
Заведующая библиотекой 
Скворцова Инна Петровна как 
гостеприимная хозяйка своего 
дома встречала дорогих 
гостей:

35 лет. Много это или 
мало? Если говорить о чело-
веке - то это прекрасный 
возраст молодости, оптимиз-
ма и некоего налета мудрости. 
Если говорить о библиотеке, 
которую посещает более 5 
тысяч детей в возрасте от 3 до 
15 лет, и представить, сколько 
поколений читателей смени-
лось за эти годы, то, пожалуй, 
это почтенный и уважаемый 
возраст.  Но вот только 
работники библиотеки ни на 
йоту не ощущают ни себя, ни 
свой родной Храм культуры в 
почтенном возрасте.

Фонтан эмоций и новатор-
ских идей: «Библиогастроли», 
«Библиофутбол», праздники 
на «Библиотечном проспек-
те»,  «Литературные сумер-
ки» - и  это далеко не весь 
перечень форм работы с юными 
читателями.
Среди библиотекарей бытует мне-
ние: «Нельзя работать в библиотеке и 
быть увядающей фиалкой!», обще-
ние с детьми помогает надолго 
оставаться молодыми.

Детская библиотека давно стала 
центром общения. В ней работают 
творческие лаборатории: «Компью
тошки», «Интернет-грамотеи», клуб 
«КЛЕВО».

Самые  трогательные  поздрав-
ления своей родной библиотеке - от 
ее юных читателей. Стихи, песни, 
танцы и огромный букет цветов, 
сделанный своими руками, они 
преподнесли каждому работнику 
библиотеки! Умилению взрослых не 
было предела. Ребята помогли 
присутствующим хоть ненадолго 
вернуться в волшебный и таинствен-

-

ный мир детства.
Приятным сюрпризом для всех 
была выставка работ Сергиенко 
В.А. – врача, художника, давнего 
друга и мецената библиотеки.

Его картины стали хорошим 
дополнением к праздничному  
настроению и ощущению теплого 
семейного торжества, которое 
подготовили работники библио-
теки.

Все поздравления и пожелания 
звучали в этот день только для 
них.

Долгих лет и процветания 
библиотеке, творческих успехов и 
благодарных читателей, крепкого 
здоровья и женского счастья. С 
юбилеем вас!

Наталия Турухина
http://www.korabelov.info/obschest

vo/detskoy-biblioteke.html

(виповнюється 100 років з дня 
заснування МНУ ім. В.О.Сух
омлинського та Наукової 
бібліотеки)

Споконвіку книги вважають 
невичерпним джерелом мудрос-
ті і натхнення, а бібліотеки - 
скарбницею знань. Наша бібліо-
тека пройшла складний шлях 
випробувань і перешкод, але, 
завдячуючи наполегливості та 
сподвижництву працівників та 
керівництва, досягла значних 
успіхів у своєму розвитку. Її 
становлення відбувалось разом 
зі становленням вищого нав-
чального закладу. Їх спільна 
історія розпочалася у далекому 
1913 році, коли 29 вихованців та 
викладачів інституту стали 
першими читачами бібліотеки.

За цей період в стінах 
бібліотеки працювало багато 
відданих своїй справі людей. 
Керували бібліотекою у різні 
роки: В.В. Бабенко, А.М. Апос-
толі, О.Ф. Хасапова, Т.Д. Єси-
пенко, О.М. Савчук, Т.В. Мазу-
ренко, С.О.Шкаруба, а з 2008 р. 
бібліотеку очолює Н.Є.Сімо
ненко.

У 2001 році бібліотека отри-
мала свій перший комп'ютер, а з 
2002 року почалося впровад-
ження  Автоматизованої інфор
маційно-бібліотечної системи 
«УФД-Бібліотека».

У 2007р. в локальній мережі 
університету з'явився  сайт 
бібліотеки. Було створено елек
тронну бібліотеку, яка складаєть
ся з фонду документів на CD, 
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електронних періодичних видань, 
електронних  версій навчально-
методичних розробок  викладачів 
МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 
передплаченої електронної бази 
повнотекстових підручників CUL-
onlіne,  бібліографічної продукції, 
створеної бібліотекою.

Напередодні 100-річного юві-
лею нині вже Наукова бібліотека 
Миколаївського національного 
університету ім. В.О.Сухомлин-
ського займається інформацій-
ним забезпеченням навчально-
наукового процесу в провідному 
закладі педагогічної освіти Ми
колаївської області.   Послугами 
бібліотеки користується понад 10 
тисяч читачів, а фонд бібліотеки 
налічує понад 480 тисяч примір-
ників.

Гордістю бібліотеки та предме-
том постійного дослідження є 
фонд видань ХVIII - початку XX 
століття видання. Бібліотекою вже 
підготовлено 1-й та 2-й випуски 
бібліографічного покажчика 
«Книги видання XVIII - 1-ї пол. 
XX століття з фондів бібліотеки 
МНУ  ім. В.О.Сухомлинського».

Щороку співробітники бібліо-
теки готують бібліографічні по
кажчики та рекомендаційні списки 
літератури. Науково-допоміжні 
бібліографічні покажчики: «Жи
ття та діяльність В.О. Сухо
млинського», «Англійська мова у 
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вищий школі», "Методика та 
методологія наукових дослід
жень», «Пізнавальні процеси у 
дітей», «Реформування вищої 
освіти», 7 випусків покажчика 
«Освітні технології» є суттєвою 
допомогою студентам та викла
дачам. Завершується робота над 
біобібліографічним покажчиком 
«Праці викладачів МНУ ім. В.О. 
Сухомлинського. Вип. 1 Праці 
п р о ф е с о р і в  М Н У  ( 2 0 0 2  –  
2012рр.)», в який увійшли короткі 
біографії та праці професорів, які 
працювали в університеті у період 
2002 - 2012 роки.

Бібліотека створює власні  бази 
даних: «Життя та діяльність 
В.О.Сухомлинського», «Праці 
викладачів МНУ», «МНУ в 
періодиці», «Реформування ви-
щої освіти» та ін.

Вагомим внеском у виховну 
роботу університету є культурно-
просвітницькі  заходи бібліотеки 
на найактуальніші теми - від 
становлення української держав-
ності, глобальних питань розвит-
ку країни до проблем, близьких 
серцю кожної молодої людини: як 
побудувати особисті стосунки,  
зберегти кохання, знайти  своє 
місце в житті. 

Бібліотека є членом Миколаїв-
ської обласної бібліотечної асоціації 
та Методичного об'єднання вузів-
ських бібліотек м. Миколаєва, бере 
активну участь у створенні  корпо-
ративного електронного каталогу 
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методичного об'єднання вузівських 
бібліотек м. Миколаєва та зведеного 
елек-тронного каталогу бібліотек-
членів МОБА.

У 2012р. Вченою радою МНУ 
ім. В.О. Сухомлинського було 
затверджено тему наукового 
дослідження  бібліотеки «Особ
ливості становлення, сучасний 
стан та перспективи розвитку 
інформаційно-бібліотечного за
безпечення навчально-наукового 
процесу у вищому навчальному 
закладі (на прикладі МНУ   ім. 
В.О.Сухомлинського)».

У січні 2013р. рішенням Вченої 
ради МНУ ім. В.О. Сухомлин-
ського бібліотеці було надано 
статус «наукова».

Сучасне інформаційне  сус
пільство не надто багато місця 
відводить книзі як носію інфор-
мації, але досі читання книг 
неможливо замінити нічим. Адже, 
за словами Олдоса Хакслі: «Кожна 
людина, яка вміє читати, наділена 
силою, щоби збільшити себе, 
щоби примножити шляхи, якими 
можна рухатись вперед, щоби 
зробити своє життя повним, 
значимим та цікавим». Таку змогу 
і  надає Наукова бібліотека 
Миколаївського національного 
університету ім. В.О.Сухомлин-
ського. Ласкаво просимо! 

Тимчук,
Дємушова, 

Наукова бібліотека МНУ 
ім.В.О.Сухомлинського

-

-

-

С.Р. 
К.П. 

Миколаївській обласній бібліотеці для 
юнацтва виповнилось 35 - свого роду рубіж,  час 
прощання з молодістю і настання зрілості. На 
ювілейну святкову програму завітали 
представники органів влади, соціальні й ділові 
партнери, письменники й книговидавці, 
переможці обласних конкурсів, друзі й читачі 
бібліотеки.

Захід відкрив заслужений артист 
України Олександр Сичов, виконавши, 
написаний ним ще декілька років тому, гімн 
бібліотеки. Директор Наталія Вікторівна 
Ткаченко і бібліотекарі представили творчий 
звіт, презентували фотовиставку “Время 
читать!”.

На особливу увагу заслуговував 
п ідготовлений до  ювілею рекламно-
інформаційний буклет про Миколаївську 
обласну бібліотеку для юнацтва (видавництво 
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“Іліон”), оновлений формат і 
дизайн бібліотечного сайту, де 
представлена перша в Україні 
віртуальна 3D-екскурсія бібліо-
текою (Студія Thingslab).

Під час святкування були 
нагороджені дипломами і цінними 
подарунками переможці обласних 
конкурсів  авторської поезії 
“Поетичні лаври”, професійної 
майстерності “Аукціон бібліотеч-
них ідей”, обласного туру Все
українського конкурсу світлин “В 
об'єктиві я і книга”.

Грамоти отримали партнери 
бібліотеки: за особистий внесок у 

-

справу культурного, духовного 
розвитку юного покоління в 
номінації «Найкращий соціальний 
партнер»; за багаторічну взаємо-
вигідну співпрацю, особистий 
внесок у розвиток бібліотеки в 
номінації “Надійний діловий 
партнер”.

Постійні читачі отримали спе
ціальні відзнаки у декількох номі
націях: “Суперчитаюча родина”, 
“Найактивніший читач”, “Найпо
зитивніший читач”, “Надія бібліо-
теки”, “Найталановитіший читач”, 
“Найінтелектуальніший читач”, 
“Містер Харизма” і “Читач-
виручалочка”. Сюрпризом для 
гостей й кульмінацією свята стало 
вручення восьми номерних 
Сертифікатів “Почесний Друг 
бібліотеки” за багаторічну від-
даність бібліотеці, повагу до її 
ідеалів, підтримку проголошених 
цінностей.

Під час урочистостей неоднора-
зово було відзначено внесок в 
становлення бібліотеки її першого 
директора - Новокрещених Надії 
Федорівни,  а її донька Гетманець 

-
-
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Лариса Володимирівна - завідую-
ча бібліотекою Медичного колед-
жу - привітала колектив зворуш-
ливими поетичними рядками.

Колектив бібліотеки привітали:  
депутат обласної ради О. І. 
Симоненко, заступник начальника 
управління культури Микола-
ївської ОДА Л. О. Піддубної, 
директори обласних закладів 
культури, видавництв, колеги-
бібліотекарі, ветерани бібліотеч-
ної справи, викладачі навчальних 
закладів, читачі.

Музичним подарунком госпо-
дарям і гостям стали пісні у 
виконанні шоу-групи “NIKO” 
Будинку творчості дітей та юнац-
тва Заводського району (керівник - 
Петро Ткаченко)- Олени Іванової, 
Катерини Драгуновської, Софії 
Гервасьєвої  і читачів бібліотеки - 
Вікторії Ливандовської, Анни 
Лутченко.

Петрова, 
зав. відділом

інформації, маркетингу та 
менеджменту ОБЮ

М.В. 

Микола Миколайович Аркас 
(7.01.1853, Миколаїв - 26 березня 
1909,  там же)  -  видатний 
український культурний діяч, 
композитор, історик, літератор, 
фольклорист, педагог, організатор 
миколаївської "Просвіти". Він 
написав оперу «Катерина» за 
поемою Т.Г. Шевченка, що стала 
першим зразком оперної Шевчен-
кіани. Вона була поставлена 
трупою «корифея українського 
театру» М.Кропивницького у 
Москві, пізніше - у Миколаєві.

На Миколаївщині М.М. Аркасу 
споруджено монумент, започат
ковано Миколаївську обласну 
премію його імені, видано першу в 

-

Великий резонанс викликав вечір з нагоди 
160-річного ювілею Миколи Миколайовича 
Аркаса, який пройшов у науково-педагогічній 
бібліотеці.

Великий резонанс викликав вечір з нагоди 
160-річного ювілею Миколи Миколайовича 
Аркаса, який пройшов у науково-педагогічній 
бібліотеці.

історії України книгу-біографію, 
Першій українській гімназії при-
своєно його ім'я, відроджено оперу 
«Катерина», проводяться Арка-
сівські читання тощо.

В межах вечора відбулись 
виступи відомих миколаївців, 
презентовані рідкісні документи з 
фондів Державного архіву Мико
лаївської області, проведена 
фотовиставка ««Рід Аркасів в 
пам'ятках культури міста», пред
ставлені унікальні факти з життя 
родини Аркасів. За результатами 
прийняте Звернення учасників 
зібрання до громади міста щодо 
ювілею Миколи Аркаса (див. на 
сайті www.library.mk.ua).

-

-

Виховання патріотизму у школярів-
читачів бібліотеки на прикладах духовної 
та матеріальної культури українського 
народу : перспективний досвід роботи / 
упоряд. К. О. Тімчекно, Л. К. Буяр. - 
Миколаїв: НПБ м. Миколаєва, 2013. – 36 с.

Нинішній час характеризується увагою 
до особистості. Особливо це помітно (та й 
важливо) у педагогіці. Тому досвід кожного 
неординарного працівника на ниві просвіт-
ництва заслуговує на всебічну увагу.

Особистісний внесок у справу освіти й 
виховання повинен бути виявленим, вив-

ченим та впровадженим у масову практику всіх працюючих з дітьми, що є 
кінцевою метою цієї роботи.

Досвід роботи з краєзнавства та виховання любові до рідного краю 
завідувач бібліотеки МЗОШ №42 Л.К. Буяр заслуговує на увагу та 
ознайомлення з ним, з подальшим вивченням та впровадженням.

Повний текст досвіду див. на сайті: www.library.mk.ua

1 июня.  Дети с радостью 
принимают подарки, участвуют в 
разнообразных конкурсах, катаю-
тся на каруселях, рисуют на 
асфальте. Одним словом, в этот 
день детское сердце просто 
радуется.

Дарить радость юным сердцам в 
этот замечательный праздник – 
Международный день защиты 
детей - стало доброй традицией и 
для детских библиотек города.

На библиотечной площадке 
возле Центральной городской 

библиотеки для детей им. Ш.Ко
бера и В.Хоменко «отшумел» 
настоящий  Праздник  Детства, 
собравший немало детворы.

 Необычным уличным  маршем  
«Литературні капелюшки  на 
проспекті» (по маршруту ул. 
Дзержинского - ул. Садовая) 
библиотекари и юные читатели 
решили открыть праздник. Так 
много ярких «капелюшков», 
любимых литературных героев, 
давно не было на главном 
проспекте города, а заразитель-

- ный детский смех было слышно 
по всей округе.

Открытие литературной лужай-
ки под открытым небом собрала 
множество детишек, их роди-
телей, бабушек и дедушек; на 
игровой площадке проходили 
веселые конкурсы, оригинальные 
викторины, подвижные игры, 
конкурс рисунка на асфальте, а 
настоящим сюрпризом для ребят 
стала большая концертная шоу-
программа.

Присутність бібліотек в соці
альних мережах - не новина. 
Спостереження за молоддю і 
дітьми показали, що на сьогод-
нішній день потрібно шукати нові 
форми роботи, які будуть ціка-
вими саме для них. Інтернет-
спілкування стало для багатьох 
нормою, причому більшість юних 
жителів Тернівки спілкується саме 
в соціальній мережі «ВКонтакте». 
Тому бібліотека № 16 ЦБС для 
дорослих м. Миколаєва (мікро-
район Тернівка) також вирішила 
створити власну сторінку.  

Повідомлення про заплановані в 
мікрорайоні заходи, нові бібліо-
течні послуги,  фото и відео 
конкурси,  майданчик для спіл-
кування - все це на сторінці 
нашого аккаунта! 

- Для підтримки краєзнавчої 
діяльності в соціальній мережі 
бібліотекарі вигадали «Віртуаль-
ний туристичний маршрут по 
Тернівці». Такий собі віртуальний 
музей, який постійно поповню-
ється новими фактами, фотоекс
понатами, спогадами і вражен-
нями.

Новий акцент присутності в 
соціальній мережі придало від-
криття в бібліотеці Центру обслу
говування громадян, який орієнто-
вано на вирішення соціальних 
потреб городян. Для створення 
нового аккаунта ми обрали мережу 
«Одноклассники», тому що біль-
шість тернівчан вже є користу-
вачами цієї мережі. Сторінку 
назвали «Терновская библиотека» 
і група «Центр обслуговування 

-

-

городян в Тернівці». В групі 
обговорюються послуги Центру, 
оголошуються проведення конс
ультацій з отримання послуг в 
електронному вигляді (працевла-
штування, складання резюме та 
розміщення його на сайтах з 
працевлаштування та ін.) 

Як результат цієї діяльності, на 
сторінці «ВКонтакте» 1300 дру-
зів. В «Однокласниках» бібліо-
тека зовсім недавно, та вже має 
понад 1200 друзів. 

А до групи Центру обслуго-
вування громадян в Тернівці за два 
місяці її існування долучилося 449 
осіб. З кожним днем більшає 
наших віртуальних друзів, які, 
завітавши до стін бібліотеки, 
знайдуть багато цікавого і корис-
ного для себе і стануть  реальними 
друзями.

-

Вже стало доброю традицією до 
травневих свят додавати й своє 
власне «бібліотечне» свято - 
зустріч ветеранів праці бібліотек 
міста. Як і завжди, атмосфера 
заходу була доброзичлива, по-
родинному тепла та затишна.
Відрізнялося на цей раз свято 
довершеним добором концертних 
номерів: вірші та пісні, які співали 
всі учасники зустрічі. А інстру-
ментальний дует батька та сина 
Сичових створював вишуканий 
музичний фон свята. Як завжди, 
приємно було почути спів В. 
Качуріна, а коментар у віршах 
його друга В. Христенка підняв 
настрій усім присутнім. Зустріч 
ветеранів ще раз підтвердила наше 
гасло - ніхто не зайвий, нікого не 
забуто!

УВАГА!
Правління Миколаїв-
ської обласної бібліотеч-
ної асоціації та Рада 
молодих бібліотечних 
лідерів оголошує конкурс 
віртуальних презентацій 
«Миколаївський літера-
турний вернісаж», який 
проводиться з 01.04.2013 
р. по 31.08.2013 р.
До участі в Конкурсі 
запрошуються молоді 
бібліотекарі всіх бібліотек 
міста та області.

Для підведення підсумків 
конкурсу створюється журі 
з членів правління Мико-
лаївської обласної бібліо-
течної асоціації, представ-
ників літературних об'єд-
нань міста.

Умови конкурсу див. на 
сайті Миколаївської облас-
ної бібліотечної асоціації 
www.moba.net.ua

Продовження, початок на стор.13



В дни весенних каникул в Городском  доме 
учителя состоялся праздник  открытия Все-
украинской недели  детского чтения. 

Организаторами праздника выступили Цен
тральная библиотека для детей им. Ш. Кобера и 
В. Хоменко, Городской дом 
учителя. 

Библиотекари подготовили для 
ребят настоящую сказку с люби-
мыми литературными героями, 
песнями и танцами. В гости к 

-

«Листи з осіннього саду»

На днях в обласній бібліотеці 

для дітей ім. В.О. Лягіна 

відбулася зустріч юних чита-

чів, учнів школи № 59, з 

поетом - земляком Анатолієм 

Леонтійовичем Качаном. 

Анатолій Качан – відомий в 

Україні письменник, автор 15 

книжок для дітей, його твори 

широко представлені у підруч-

никах і хрестоматіях, антоло-

гіях української дитячої літе-

ратури.

Нещодавно вийшла нова 

книжка лірики та ігрової поезії 

«Листи з осіннього саду», яка 

була презентована автором 

юним читачам і численним 

гостям бібліотеки.

 Діти разом з автором декла-

мували вірші з нової книги, 

відгадували загадки. Анатолій 

Леонтійович дав відповіді на 

безліч цікавих запитань до

питливих читачів. А на завер-

шення зустрічі автор подару-

вав бібліотеці і школі нову 

книгу поезій «Листи з осін-

нього саду» та екслібрис з 

автографом та побажаннями.

-

имениннице Книге пришли Мальвина и Бура-
тино, Золушка и старуха Шапокляк.  На сцене 
сменяли друг друга нарядные “Бусинки”, 
трогательные “Ладошки”, храбрые “Пираты”, 

веселые итальянки с “Тарантел
лой”, очаровательная Золушка 
(номера хореографической студии 
“Пируэт”). А еще гостям праздника 
подарила свой вокальный номер 
юная воспитанница музыкальной 
студии “Вдохновение” Настя Во
лошина.

-

-

Всеукраїнський тиждень дитя-
чого читання на Миколаївщині 
відкрила  обласна бібліотека для 
дітей ім. В. Лягіна, яка пода-
рувала дітям справжнє свято: 
казкову історію про боротьбу 
Добра зі Злом, про важливість  і 
радість читання. Юних читачів  
привітали  радник голови 
Миколаївської облради О.І. 
Симоненко і директор ОДБ ім. 
В.Лягіна Т.А. Жайворонок.
А наприкінці свята Королева 
Книга нагородила найкращих 
читачів і відзначила най-
більш читаючий клас.
         Для читачів області 
відкриття Тижня дитячого 
читання відбулось на сцені 
районного будинку культу-
ри м. Нова Одеса.

Доброю  традицією Обласної біб
ліотеки для дітей ім. В. Лягіна стало 
проведення до Дня матері і до 
Міжнародного дня сім'ї літературних 
сімейних свят, зустрічей родин.

Одним з таких заходів став конкурс 
«Родина моя - читачів сім'я», в якому 
взяли участь учні 3-А класу школи № 59 
та чотири активно читаючих родини 
цього класу.

Сім'ї продемонстрували цікаві елек
тронні презентації, розповіли про 
захоплення, відпочинок,  улюблені книги.

Знання українського фольклору і 
вміння розгадувати ребуси продемон-
стрували сімейні команди. Начитаність та  
ерудиція допомогли і дітям, і дорослим 
відповісти на безліч запитань «Казкового 
калейдоскопу».

Діти привітали батьків зі святом сім'ї і 
подарували пісні, вірші та хореографічні 
композиції.

У цьому конкурсі не було переможців та переможених, тому 
що кожна родина особлива, а отже усі сім'ї отримали  звання «Найбільш 
читаюча родина» і нагороджені пам'ятними дипломами і солодкими 
подарунками.

-

-

Недавно Центральную город-
скую библиотеку для детей  им. 
Ш.Кобера и В.Хоменко и библио-
теку для детей №2 посетили 
коллеги - представители Центра
лизованной библиотечной сис-
темы  г. Херсона в рамках учебной 
поездки по обмену опытом. 

Во время визита гости позна-
комились с работой Центральной 
библиотеки, а также посетили 
мастер-класс, где ведущие спе-
циалисты, заведующие отделами, 
подробно рассказали о внедрении 
информационно-коммуника-
тивных технологий в деятель-
ность детских библиотек города, 
поделились опытом и практи-
ческими наработками в этом 
направлении, а также рассказали о 
первых наработках и успехах по 
реализации проектов «Библио-
моста».

-

До своєї 17-тої річниці бібліотека ЧДУ імені Петра Могили 
прийшла з певним досвідом  роботи зі студентством. 

Демократичні традиції університету створюють умови для 
надання якісної освіти та формування світогляду сучасної молодої 
людини. 

Форми роботи із молоддю в бібліотеці мають два основні 
напрямки: традиційний – виставки і огляди; інноваційний – 
різноманітні конкурси, презентації та спільні із факультетами і 
кафедрами заходи. Серед них - презентація колекції професора Г. 
Лозко, виставки до знаменних дат (Г.Сковорода, М.Аркас, П.Орлик), 
огляди літературно-художніх видань; спільні з викладачами 
Інституту мов, історичного факультету заняття та конкурси як 
форма роботи з виховання особистості молодої людини.

В 2012 році було проведено атестацію  бібліотечних працівників 
Наукової бібліотеки НУК імені адмірала Макарова. Слід відзначити, що 
саме така форма у системі заходів з підвищення кваліфікації дає 
можливість індивідуальної оцінки професійної кваліфікації 
бібліотечного  працівника та його ділових якостей на основі 
об'єктивних, обґрунтованих критеріїв. Ця подія в роботі бібліотечних 
працівників і є підсумком їх практичної та теоретичної діяльності. На 
початку року завідуючі структурними підрозділами отримали пакет 
документів, а саме: наказ про проведення атестації, склад комісії, графік 
проведення, а також перелік запитань та список літератури на допомогу 
в підготовці до атестації.

Атестація бібліотечних працівників відбулась на належному рівні і 
допомогла виявити коло питань, на які слід звернути увагу при 
підготовці заходів СПК.

Підсумки професійного моніторингу було підведено на методичні 
нараді при директорі.

ОДБ ім. В. Лягіна  широко запро-
ваджує в свою роботу можливості 
Інтернет-технологій. Наразі 
проведено ряд скайп-зустрічей: з 
колегами, співробітниками Львів-
ської обласної бібліотеки для 
дітей («Інновації по колу»), з 
читачами  Полтавської обласної 
бібліотеки для дітей  («Амур 
крокує світом»), Хмельницької 
обласної бібліотеки для дітей 
(«Скільки в світі є книг - стільки 
друзів нових») та Херсонської 
обласної бібліотеки для дітей.

Виховання патріотизму, любо-
ві до рідного міста у молодого 
покоління, прищеплення смаку до 
якісних музичних творів, популя-
ризація творчості місцевих 
авторів поетичного слова та 
залучення самої молоді до 
творчості - таку багатогранну 
мету поставили перед собою 
автори проекту «Весна в нашому 
місті». Це спільний проект 

обласної бібліотеки для юнацтва 
(в особі директора бібліотеки 
Наталії Ткаченко, знаної як 
поетеса Наталя Іванова) і Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Заводського району м. Мико-
лаєва, а саме, вокальної групи 
«NIKO» під керівництвом компо-
зитора Петра Ткаченка, у складі 
якої - студенти та учні миколаїв-
ських шкіл.

Благодійні концерти у форматі 
літературно-музичної композиції 
з успіхом проходять в навчальних 
закладах, бібліотеках міста. Зву-
чать власні авторські вірші і пісні 
про наш рідний Миколаїв, про 
весну, про перше кохання, про все 
те, що цікавить молодь. На пісню 
«Утренний город» російськими 
музикантами (м. Муром) створе
но кліп,  який можна переглянути 
на Youtube.  А попереду ще багато 
нових творчіх планів.

-

На базі Центральної міської 
бібліотеки для дітей ім. Ш.Кобера 
та В.Хоменка відбувся фокус-
семінар «Корпоративна взаємодія 
публічних дитячих та шкільних 
бібліотек в роботі з інформаційно-
комунікативними технологіями», 
який  зібрав представників 
шкільних та публічних бібліотек 
міста.

Захід було ініційовано Науково-
педагогічною бібліотекою у 
партнерстві з Центральною 
міською бібліотекою для дітей ім. 
Ш.Кобера та В.Хоменка, Микола-
ївською обласною бібліотечною 
асоціацією.

Учасники семінару зосередили 
свою увагу на обговоренні таких 
актуальних питань як інформа-
ційно-комунікативні технології в 
роботі сучасної бібліотеки, ІТ-
стратегії та мережеві інформа-
ційно-бібліографічні сервіси на 
допомогу учбовому процесу, веб-
представництво бібліотек, іннова
ційні форми роботи шкільної 
бібліотеки, система інформаційної 

-

підтримки освітньої діяльності в 
школі. Окремо обговорювались 
реалії та перспективи стосовно 
створення зведеного електронного 
каталогу бібліотек м.Миколаєва. А 
головний редактор журналу 
«Шкільний бібліотечно-інформа
ційний центр» Поперечна Л.А.  
розповіла про цікаву роботу 
шкільних бібліотек, їх досвід та 
співпрацю з публічними бібліо-
теками.

-

Такі зустрічі фахівців слугують 
єдиній меті – активізувати корпо
ративну взаємодію публічних 
дитячих та шкільних бібліотек 
міста задля ефективного просу-
вання інноваційних послуг на 
допомогу навчально-виховному 
процесу, інформаційному обслу
говуванню освітян.

Толокнова,
провідний

методист ЦМДБ

-

-

К. 



«Случайная встреча с хорошей
книгой может навсегда изменить
судьбу человека»
                               Марсель Прево

В век компьютеров и инфор-
мационных технологий нельзя 
оставить без внимания невольно 
возникающий вопрос: а как же 
книги? Может ли книга сегодня 
оставить след в душе читателя, 
значительно изменить его жизнь? 
Действительно ли книга и библио-
тека - серьезные инструменты 
влияния на жизнь человека, которые 
могут сделать его успешным и 
творческим?

Сами читатели поделились секре-
тами собственного жизненного 
успеха и раскрыли формулу его 
достижения (благодаря библиотеке, 
книге и чтению). В свою очередь мы, 
библиотечные работники, постара-
лись систематизировать этот опыт и 
воспроизвести его во время кон-
курса профессионального мастер-
ства на лучшую успешную чита-
тельскую историю, который не так 
давно прошел в Центральной 
библиотеке для детей им.Ш.Кобера 
и В.Хоменко.

Свои успешные истории расска
зывали совсем юные читатели и 
читатели постарше, и даже целые 
читательские династии. Они связы-
вают свой жизненный успех с 
библиотекой, книгой и чтением. 
Многие поведали о том, как 
библиотека повлияла на их достиже-
ния в жизни, образование, пред-
почтения, личностный рост. 

Библиотеками для детей были 
представлены видеоролики, в кото-
рых ярко, эмоционально и красиво 
рассказаны мини истории каждого 
читателя-участника конкурса. Мно-
гие из них давали интервью биб-
лиотечным специалистам, очень 
многие высказывали слова благо
дарности библиотекарям, которые 

-

-

сыграли немаловажную роль в их 
жизни.

Все присутствующие - заведу-
ющие филиалами, работники 
детских библиотек  - стали сви-
детелями десяти трогательных 
историй о том, как еще недавно их 
читатели робко и несмело пересту-
пали пороги библиотек, а уже 
сегодня - это успешные, активные, 
современные личности, достиг-
шие определенных высот в жизни, 
профессии, творчестве благодаря 
библиотеке и книге.

Определение победителя про
ходило в необычном формате - 
голосованием самих участников и 
организаторов конкурса. Им ока-
залась детская библиотека №2 
(библиотеку представляла веду-
щий библиотекарь старшего 
абонемента Вежновец Т.В.), 
презентация которой никого не 
оставила равнодушным. Прекрас-
ная музыка, замечательные фото-
графии, нужные слова - все это 
повлияло на то, что библиотека 
победила с большим отрывом.

Были отмечены и хорошие работы 
библиотек для детей №9, №7.

-

Согласно математическим пра
вилам, две параллельные прямые 
не пересекаются. Но не тогда, 
когда это касается чтения и успеха. 
Эти две параллели не только 
пересекаются, но и, тесно пере
плетаясь, влияют друг на друга. 
Поэтому главная задача наших 
библиотек - сформировать у чита-
телей восприятие чтения как 
занятия интересного, полезного и 
такого, что открывает перспективу 
жизненного успеха. А успешные 
читательские истории стали хо
рошей возможностью для популя
ризации читательских достиже
ний.

P.S. В рамках конкурса про-
ходила выставка фотографий 
«Читатель в интерьере библио-
теки», где были представлены 
забавные, необычные моменты, 
«подсмотренные» самими библи
отекарями. А победителем стала 
библиотека для детей №8 со своей 
интересной фотоработой «…И 
пусть весь мир подождет!».

Базиленко,
зав. отделом

ЦМБ для детей

-

-

-
-
-

-

И. 

Сучасний розвиток бібліотеки 
вишу неможливий без удоско-
налення професійних знань 
співробітників. Забезпечення 
професійного розвитку бібліо-
течних кадрів є одним з важливих 
напрямків методичної діяльності 
Наукової бібліотеки НУК, як 
методичного центру бібліотек 
вишів м.Миколаєва. Метою 

міжвузівських заходів є розши-
рення фахової компетенції, 
ознайомлення з інноваційним 
досвідом роботи.

Традиційно, визначальними 
заходами системи модернізації 
професійної освіти фахівців 
бібліотек ВНЗ м.Миколаєва, що 
дозволяють різнобічно і висвіт-
лювати питання теорії і практики 

бібліотечної справи, є семінари та 
науково-практичні конференції.

Так, з метою розвитку корпо-
ративної взаємодії, вивчення та 
розповсюдження бібліотечного 
досвіду роботи Науковою бібліо-
текою НУК імені адмірала 
Макарова спільно з бібліотекою 
ЧДУ імені Петра Могили було 
проведено семінар-практикум 
«Формування інформаційної 
культури особистості в умовах 
інноваційної діяльності бібліоте-
ки ВНЗ». Семінар проводився на 
базі бібліотеки ЧДУ імені Петра 
Могили. В роботі семінару взяли 
участь - керівники та провідні 
фахівці бібліотек ВНЗ м. Мико-
лаєва, що входять до складу 
Методичного об'єднання.

Під час роботи семінару обго
ворювались актуальні питання: 
формування інформаційної  
культури студентів, інформа-
ційно-бібліографічне навчання 
студентів, вивчення ефективності 
формування інформаційної куль-
тури користувачів бібліотеки 
вишу тощо. Також, учасники 
заходу ознайомилися з досвідом 
роботи бібліотеки ЧДУ імені 
Петра Могили з питань органі-
зації індивідуальної та масової 
роботи зі студентами. Професій-
ний обмін досвідом було продов-
жено під час засідання Круглого 
столу за темою «Бібліотека - 
студент: зворотній зв'язок».

Професіоналізації кадрів спри-
яє і організація науково-практич-
них конференцій.

-

Нещодавно Науковою бібліо-
текою НУК імені адмірала 
Макарова спільно з бібліотекою 
Миколаївського національного 
аграрного університету було 
проведено науково-практичну 
конференцію "Діяльність бібліо-
теки вишу: традиційні напрямки 
та сучасні пріоритети в роботі з 
урахуванням глобалізаційних 
умов розвитку суспільства". 
Конференція проводилась на базі 
бібліотеки Миколаївського націо
нального аграрного универ-
ситету. В роботі професійного 
форуму взяли участь - керівники 
та провідні фахівці бібліотек ВНЗ 
м. Миколаєва, що входять до 
складу Методичного об'єднання, 
колеги з Центральної міської 
бібліотеки для дорослих ім. 
М.Л.Кропивницького.

З вітальним словом до учас-
ників конференції звернулась 
Шарата Н.Г., проректор з ви-
ховної роботи Миколаївського 
національного аграрного універ-
ситету. Відкрила конференцію  
Пустова О.Г., директор бібліотеки 
Миколаївського національного 
аграрного університету.

Учасники  конференції обгово-
рювали питання сучасних тен-
денцій інноваційного розвитку 
бібліотек вишів; створення уні
верситетських репозитаріїв від-
критого доступу; особливостей 
комплектування бібліотечних 
фондів; інновацій у гуманітарно-
просвітницькій діяльності бібліо-
тек вишів; ролі персоналу у 
менеджменті якості вузівської 
бібліотеки. Також, учасники 

-

-

заходу ознайомилися з підсум-
ками комплексного міжвузів-
ського соціологічного дослід-
ження "Інноваційна діяльність – 
ключовий фактор успішного 
розвитку бібліотеки вишу".

Крім того, у рамках конферен-
ції відбулась презентація дай
джесту «Наукова інформація у 
відкритому доступі: теоретичні та 
практичні аспекти». На завер-
шення Т.М. Костирко, директор 
Наукової бібліотеки НУК, канди-
дат наук з соціальних комунікацій 
у повідомленні-презентації поді
лилася з колегами своїми вра-
женнями від професійного візиту 
до Італії, відвідування бібліотек 
цієї чудової країни.

Конференція пройшла на висо-
кому фаховому рівні, представ-
лені доповіді були змістовними, 
конструктивними, визначали 
сучасні тенденції та перспективи 
розвитку бібліотек вишів м.Мико-
лаєва в умовах інформатизації 
суспільства.

Вся система занять з підви-
щення кваліфікації, яка форму-
валась в Науковій бібліотеці НУК 
впродовж багатьох років, покли-
кана вчити бібліотекарів мислити 
та діяти професійно, шукати 
нетрадиційні підходи у вирішенні 
питань, виховувати самостійність 
та відповідальність за довірену 
справу, розвивати творчу ініці-
ативу. 

Бєлодєд,
завідуюча відділом 

бібліотечного маркетингу,
інноваційної та методичної 

роботи НБ НУК

-

-

О.В. 

Предназначение библиотек – делать известными «urbi et orbi» 
(«городу и миру») новые книги и новые имена, не забывая, 
впрочем, и о великом наследии, и о великих именах. Следуя этим 
курсом мы - Научно-педагогическая библиотека - много чего 
сделали в этом направлении.

Январь 2012 -2013 гг. По-традиции - вечер памяти В.С. Высоцкого - 
знаковое событие для города. Звучат стихи и песни В. Высоцкого. 
Исполнители - от 70 и до 8 лет. Конкурсы и выставки, видеосюжеты 
театральных постановок, эпизодов из известных кинофильмов. 
Репортаж с Ваганьковского – как по сей день чтут Поэта… Продолжение на стр.20



Продолжение, начало на стр. 19

В этом же месяце к нам 
приезжает из Питера Лариса 
Ратич с презентацией двух книг, 
изданных в Николаеве - её родном 
городе. Романс на её стихи из 
поэтического сборника «А сердце 
сказало» поёт несравненная 
Виктория Осадчая. Да, это 
дорогого стоит!

Традиційні Дні поезії в НПБ 
… Це щось! Якщо у 2012 році він 
пройшов під знаком видатного, 
геніального (не убоюся цього 
слова, за яке відповідаю власною 
головою!) поета, мислителя, 
епохознавця (наш неологізм!) 
Дмитра Креміня, то у 2013 на 
ньому окрім Д.Креміня відзна-
чилася ціла плеяда миколаївських 
майстрів римованого слова: В. 
Качурін, В. Пучков, Л. Матвєєва, 
А. Суров, Т. Фурсова, О. Торхов,  

Л. Чижова, Л. Шифрін і багато, 
багато інших. До речі, ведучим 
цього свята був Тарас Кремінь – не 
тільки син Д.Креміня, а й теж поет, 
науковець і, взагалі, симпатична 
людина!

Таким же традиційним у НПБ 
є свято гумору, яке, як ви вже 
зрозуміли, проходе на початку 
квітня. Таким же традиційним є 
участь у ньому поетів, письмен-
ників, членів літературних об'єд-
нань, а також співучої, повної 
доброго гумору «Білої ворони». 
Традиційною була й презентація 
чергової сатиричної збірки 
нашого головного «сміхача» 
Леоніда Шифріна. 

     Ще одною значною 
літературно – мистецькою подією 
відзначився цей квітень: вшан-
ування пам'яті М. Вінгра
новського та А. Антонюка вили-
лося у величний вечір - реквієм по 
двох друзях - шестидесятниках, 
лауреатах Державної премії 
України ім.. Т. Г. Шевченка, що 
відрізнилися також і спільною 
роботою двох талантів. Окрасою 
вечора був виступ доцентів ЧДУ 
ім. Петра Могили І. Берези та В. 
Русової, яки є авторами посіб-
ника-хрестоматії «Література 
рідного краю», де небайдуже 
розповідаються біографії творців 
Миколаївщини.

-

Большим праздником стала 
презентация книги известного 
николаевского  журналиста  
Бориса Лазаревича Арова «Чут-
кие струны Марка Лисянского» к 
юбилею известного поэта, автор 
гимна Москвы, нашего земляка.

Это событие протянулось 
связующей нитью в январь 2013 
года и стало прологом к вечеру 

памяти героя книг, патриарха 
николаевской журналистики. 
Звучали проникновенные слова 
воспоминаний о поэте, видео - 
мост «Николаев - Москва» 
позволил пообщаться с его 
дочерью и внуком. Поэты Д. 
Кремень, В. Качурин прочли 
стихи М. Лисянского, зал вместе с 
Е. Долговым и В. Качуриным спел 
его знаменитые песни «Осенние 
листья», «Моя Родина», «Кора-
белы». Сердечным получился 
вечер.

Осень прошедшего года отме-
чена ещё одной знаковой встречей 
- со священником, поэтом и 
бардом о. Сергеем Киселевым – 
личностью совершенно уникаль-
ной с его жанром - духовной 
авторской песней. Представить 
творчество священника помогла 
заслуженная артистка Украины, 
солистка нашего академического 
театра драмы и музыкальной 
комедии Ирина Бубенко.

Февраль и март сего года были 
представлены книгами двух 
разных авторов, которых объеди-
няет главное - интерес к человеку, 
его месту в социуме, мысли и 
устремления. 27 статей книги 
доктора педагогических наук 
Владимира Гладышева «Город 
«на стыке моря и лимана» - об 
этом, о некой культурной загадке 
как для нас, в этом городе 
живущих, так и для всего 
остального мира. И две книги 
главного хранителя фондов музея 
им. В. В. Верещагина Л. А. Мед-
ведевой «Портреты и судьбы» - 
ряд блистательных очерков о 

выдающихся личностях, связан-
ных с историей нашего края.

Многое осталось за преде-
лами этого репортажа, но - 
«газетный жанр мешает вдо-
хновенью», в нём нет места для 
эмоций и лирических отступ-
лений, поэтому, в заключение, 
лишь перечислим авторов и их 
книги, которые мы представили 
своим читателям (и это - сокра-
щённый вариант!):
- И.А. Снытко, В.А. Касьянов-
ский, «Богоявленск и его окрест-
ности»  (30.09.2012г.)
- Л.Г. Хасхачих, «Между небом и 
землей» (25.09.2012г.)
- Л. Ташлай, Т. Даниленко, «За 
колючей проволокой: Шталаг - 364 
- лагерь смерти»  (22.06.2012г.)
- О. Славная, «Лірика засніженого 
літа» (7.04.2012г.)
- В. А. Петров, «Валентина 
Воробьева: путь к победам» 
(27.11.2012г.)
- В. П. Трошин, «Генеральный» 
(5.04.2013г.)
- Е. Карпунина, «Есенинские 
мотивы» (13.02.2013г.)

Нельзя не отметить тот факт, 
что все эти мероприятия, помимо 
радости от встречи с талантливым 
словом, приносят и вполне 
материальные «дивиденды». 

По хорошей традиции, часть 
тиража (а иногда и весь тираж) 
авторы дарят в библиотеки города 
(в том числе и в школьные). За 
прошедший период им было 
передано книг на 135 тысяч 
гривен.         

Что ж, время бежит, авторы 
создают свои большие и малые 
шедевры, а мы готовимся всё это 
достойно вынести на суд наших 
умных и неравнодушных читателей.

                                                                         
Е. Тимченко,                                                                        
зав. отд. НПБ

Наукова бібліотека НУК імені 
адмірала Макарова (НБ НУК) 
ставить за мету своєї діяльності 
допомогу не лише у навчанні, але 
й у вихованні і самоосвіті молоді. 
Задля цього працівники бібліо-
теки створили декілька цільових 
комплексних програм: освітньо-
пізнавальні "Надбання" (при-
свячена 110-річчю корабле-
будівної освіти в Україні) та "Світ 
цікавого"; еко-просвітницьку "З 
екологією на Ви"; історико-
краєзнавчу "Історія міста, в якому 
ми живемо і вчимося" (реалі-
зована в рамках святкування 75-
річчя створення Миколаївської 
області).

Підвищенню якості роботи 
даного напрямку сприяв конкурс 
"Творчий пошук". Його метою 
був пошук інноваційних форм 
масової роботи, оволодіння 
сучасними навичками у їх 
підготовці та проведенні.

Оскільки в 2012 році відзна-
чалось 75-річчя створення Ми-
колаївської області, акцент було 
зроблено на краєзнавчу роботу. 
Розкриттю цієї тематики сприяло 
проведення ряду цікавих заходів. 
Увагу хочеться звернути на деякі з 
них.

Година пам'яті "Холодное 
море молчит" була присвячена 
героям-підводникам Миколаїв-
щини. Учасниками заходу стали: 
капітан 1 рангу М. М. Куклін; 
бойовий офіцер-підводник, голо-
ва Миколаївського відділення 
Всеукраїнської асоціації пи
сьменників-мариністів В. В. 
Мацкевич; доцент кафедри 
дизайну Гуманітарного інституту 
НУК імені адмірала Макарова, 
заслужений діяч мистецтв 
України, автор пам'ятного знака 
героям-підводникам І. Я. Була-
вицький; колишній студент МКІ, 
яхтсмен, поет-бард В. І. Пан-
ченко.

Увазі присутніх було запро-
поновано також 3 презентації, а 
саме: макета пам'ятного знака 
героям-підводникам та книг В.Н. 
Бойко "Книга пам'яті підводників 
ВМФ, уродженців Миколаївської 
області, у ХХ ст."; В. Мацкевича, 

-

В. Кулінченка, Е. Антошина 
"Флотські байки-2. Служили три 
товариші". Яскравим допов-
ненням стали бардівські пісні про 
підводників. 

Новою формою організації 
дозвілля користувачів став QR-
квест. Для визначення кожного 
етапу гри його учасникам 
пропонувалось прочитати QR-
код, в якому була зашифрована 
інформація. Крім того, в програму 
QR-квесту було включено відео-
вікторину "Знайомий і незнайо-
мий, рідний Миколаїв", віртуаль-
ну презентацію "Юрій Семенович 
Крючков - літописець Микола-
єва", огляд книг "Історія та 
сучасність Миколаєва", подорож 
по експозиціях музею імені 
адмірала Макарова. 

Надовго запам'яталась чита-
чам презентація історико-доку
ментального видання В. І. Ци-
ганова "…от "Меча" и погибнет" 
про десантний загін під коман-
дуванням К. Ольшанського. 
Зворушлива розповідь автора, 
демонстрація документальних 
кадрів викликали у присутніх 
почуття гордості, безмежної вдяч-
ності воїнам Великої Вітчизняної 
війни. 

Хвилюючим був вечір-спогад 
"Пам'ять не має меж", який було 
присвячено 80-річчю від дня 
народження видатного вченого М. 
М. Александрова, колишнього 
ректора НУК. У спогадах близь-
ких і колег, огляді документів з 
особистого архіву розкрилися усі 
грані таланту цієї неординарної 
людини. На заході було пре-
зентовано віртуальну виставку 
"Вчений, який прославив кора-
блебудівну науку" та докумен-
тальний фільм "Професор, ректор 
Миколаївського кораблебудівного 
інституту Михайло Алексан
дров".

Значною подією 2013 року 
стала творча зустріч з відомим 
миколаївським поетом В. Т. 
Качуріним. Його творчість про-
низана життєстверджуючою 
силою любові до рідного міста, до 
людини, роздумами про красу 
людських почуттів та моральних 
цінностей. Присутні мали змогу 

-

-
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поспілкуватися з поетом та про-
слухати його поетичні твори, 
значна кількість яких покладена 
на музику. 

На жаль, не є секретом той 
факт, що з приходом у наше життя 
Internet різко знизилась читацька 
активність користувачів, втра-
тився інтерес до художнього 
слова. І це не може не хвилювати 
бібліотекарів. Тому працівники 
НБ НУК взяли активну участь в 

реалізації проекту Студентського 
парламенту НУК "Літературу в 
маси", який передбачав залучення 
молоді до спілкування в стінах 
бібліотеки, видання поетичних та 
літературно-художніх збірок. 

В Літературній гостиній 
бібліотеки відбувалися зустрічі 
студентів, викладачів, співро-
бітників НУК, які декламували 
свої вірші та вірші улюблених 
поетів, обмінювалися думками з 
приводу прочитаного, ділилися 
враженнями. Було приємно 
спостерігати, як для багатьох 

присутніх "бібліотечний подіум" 
став місцем літературного дебюту.

Слід зазначити, що відкрит-
тям конкурсу "Творчий пошук" 
стала творчість наших читачів, 
завдяки якій Наукова бібліотека 
отримала свій гімн "Її величність - 
бібліотека". 

Кафтан,
провідний методист відділу 

бібліотечного маркетингу, 
інноваційної та

методичної роботи
Наукової бібліотеки НУК

О.І. 

З 2008 року в мережі Інтернет за 
адресою www.e-catalog.mk.ua 
функціонує проект Миколаївської 
обласної бібліотечної асоціації 
"Ресурси бібліотек міста Микола-
єва - Зведений електронний 
каталог". Запропонований сервіс 
дає можливість доступу до 
електронних каталогів бібліотек - 
учасниць проекту.

Започаткований сервіс ставив 
собі за мету допомогти освітянам 
міста здійснювати пошук у фон-
дах провідних освітянських біблі
отек міста: Науково-педагогічної 
бібліотеки м. Миколаєва та бібліо-

-

теки Миколаївського національ-
ного університету ім. В.О.Сухо
млинського. Ідею створення 
цього ресурсу підтримали колеги 
з Миколаївської обласної бібліо-
теки для дітей ім. В.Лягіна, 
Центральної бібліотеки для дітей 
ім. Ш. Кобера і В. Хоменко та 
Миколаївської обласної бібліо-
теки для юнацтва.

Пізніше приєдналися Микола
ївський філіал Київського націо
нального університету культури і 
мистецтв та Науково-методичний 
центр Управління освіти викон-
кому Миколаївської міської ради.

-

-
-

В цьому році до проекту долучив-
ся новий учасник - Центральна 
бібліотека ім. М. Л. Кропив-
ницького. Електронний каталог 
відображає весь книжковий фонд 
цієї бібліотеки, а фонди бібліотек-
філіалів відображено з 2001 року.
Щоденно сайт проекту відві-
дують близько тисячі користу-
вачів, половина яких - мешканці 
міста Миколаєва та області.
Запрощуємо інші бібліотеки Ми
колаївщини до участі у проекті.

Картузов,
куратор проекту, заступник 

директора НПБ м. Миколаєва.

-

К.М. 

Сучасний етап розвитку сус-
пільства характеризується бурхли-
вим зростанням інформаційних 
потоків. У нинішніх умовах бібліо-
теки, що є центрами збереження й 
розповсюдження знань, шукають 
нові методи інформаційної підтрим-
ки науки й освіти. Розв'язати 
проблему надання інформаційної 
підтримки науки й освіти можливо 
лише з упровадженням сучасних 
інформаційно - комунікаційних 
технологій у бібліотечну діяльність.

Шкільні бібліотеки нашого міста 
одна за одною стають сучасними 
бібліотечно-інформаційними цен
трами у навчальних закладах. 
Бібліотеки оснащуються новими 
меблями, комп'ютерами з підклю-
ченням до Інтернет. В таких 
бібліотеках знімається гострота в 
питаннях пошуку інформації в 
підготовці до уроку. Це дає підстави 
і надалі організовувати роботу у 
напрямі сприяння становленню 

-

шкільних бібліотек як сучасних 
інформаційно-комунікаційних 
центрів у навчальних закладах. 
Процеси інформатизації вимага-
ють створення нових умов для 
повноцінного задоволення інфор
маційних потреб учасників нав
чально-виховного процесу.

Зростає кількість прикладів 
позитивного досвіду модернізації 
шкільних бібліотек, завдяки ро-
зумінню керівниками ЗНЗ того, що 
різноманітні цифрові та друковані 
засоби інформації  мають бути 
«прописані» саме в бібліотеці. А 
на бібліотекаря покладаються 
обов'язки управляти цими ресур-
сами, доповнювати їх тими, що 
створюються в школі, надавати 
можливість ефективно їх засво-
ювати, формуючи та розвиваючи 
інформаційну грамотність і куль-
туру учнів і вчителів. Прикладом 
таких навчальних закладів можуть 
слугувати Перша українська 

-
-

гімназія ім. Миколи Аркаса, 
гімназії № 3, 4, 41, Миколаївський 
муніципальний колегіум, еконо-
мічний ліцей № 2, юридичний 
ліцей, АДТ, загальноосвітні 
навчальні заклади № 3, 6, 15, 17, 
18, 19, 22, 24, 25, 28, 34, 35, 42, 45, 
46, 50, 51, 56, 57.

На цей час створена електронна 
база підручників, художньої та 
навчально-методичної літератури, 
яка відображає надходження, 
загальну кількість навчальної 
літератури та розподіл підруч-
ників між навчальними закладами 
міста. Це сприяє ефективному 
перерозподілу підручників у 
зв'язку із зміною контингенту 
учнів та профілю навчання. 
Продовжується апробація та мо-
ніторингове дослідження  якості 
навчальної літератури для учнів 
10-11 класів з метою створення 
умов для оновлення змісту освіти, 
забезпечення загальноосвітніх 
навчальних закладів якісними 
вітчизняними підручниками. 
Систематично надається мето-

дична допомога вчителям, які 
здійснюють експериментальне 
випробовування навчальної літе-
ратури. Результати апробації 
обговорюються на засіданнях 
науково - методичної ради НМЦ. 

При проведенні заходів шкільні 
бібліотеки координують свою 
роботу з обласною бібліотекою 
для дітей ім. В. Лягіна, централь-
ною міською бібліотекою для 
дітей ім. Ш. Кобера та В. Хоменко, 
Палацом творчості учнів, бібліо-
теками-філіалами №4, 5, 6, 7 ЦБС 
для дітей, бібліотеками-філіалами 
№10, 16 ЦБС для дорослих. 

Координація роботи науково-
методичного центру та науково-
педагогічної бібліотеки зробила 
можливим створення системи 
інформаційного забезпечення всіх 
категорій педагогічних праців-
ників та поступове перетворення 
шкільних бібліотек на сучасні 
бібліотечно-інформаційні центри. 
Спільно з науково-методичним 
центром управління освіти бібліо-
тека здійснює підвищення квалі-
фікації шкільних бібліотекарів, 
узагальнює досвід роботи, готує 
матеріали на колегію міського 
управління освіти, сприяє впро-
вадженню ІКТ в шкільних бібліо-
теках.

Щорічно науково-педагогічна 
бібліотека проводить моніто-
рингові дослідження на наявність 
технічного забезпечення шкільних 
бібліотек комп'ютерною технікою 
та підключення їх до Інтернет.

При плануванні спільної нау-
ково-методичної діяльності зав-
жди враховується актуальність 

проблем та професійні запити 
шкільних бібліотекарів. Продов-
жують функціонувати проекти 
«Науково-педагогічна бібліотека 
м. Миколаєва - шкільним», «Зве-
дений електронний каталог бібліо-
тек міста», «Педагогічна читальня 
імені А. Топорова», «Школа 
бібліотечної майстерності», в 
рамках яких були проведені  
теоретично-практичні семінари, 
засідання проблемних груп занят-
тя Школи молодого шкільного 
бібліотекаря.

В 2013 році діяльність науково-
педагогічної бібліотеки була 
спрямована на задоволення 
фахових інформаційних потреб 
науково-педагогічних, педаго-
гічних та управлінських кадрів, 
вчителів, студентів, а також спри-
яння підвищенню їх професій-
ного, духовного і культурного 
рівня, на проведення адвока-
ційних і фандрайзінгових заходів.

Активне впровадження в прак-
тику роботи бібліотеки нових 
автоматизованих технологій у 
обслуговуванні користувачів 
сприяє підвищенню її авторитету 
не тільки на місцевому, а й на 
всеукраїнському рівні. На базі  
бібліотеки проведено регіональ-
ний науково-практичний семінар 
«Кооперація освітянських бібліо-
тек в інформаційному забез-
печенні національної науки й 
освіти», на якому головною темою 
обговорення було об'єднання 
зусиль у формуванні єдиного 
інформаційного ресурсу освітян-
ських бібліотек України.

Пріоритетний напрямок роботи 
бібліотеки – робота з педагогами. 
Були організовані книжкові 

виставки та перегляди літератури з 
питань сучасних напрямів роз-
витку педагогічної науки та 
освіти.

Всього протягом року корис-
тувачам видано 108845 при-
мірників документів, з них 
психолого-педагогічної тематики 
–74 %.

В науково-педагогічній бібліо-
теці для освітян міста працює 
«електронна доставка докумен-
тів», тобто сканування та над-
силання електронною поштою 
матеріалів із фонду бібліотеки на 
замовлення. Вчителі міста також 
активно користуються елек-
тронною бібліографічною довід-
кою. Цією послугою можуть 
скористатися не тільки освітяни 
міста Миколаєва, а й області. 
Електронною поштою здій-
снюється замовлення підбору 
літератури на конкретну тему і 
відправлення  виконаної довідки 
читачам.

У бібліотеці користувачам 
надається безкоштовний доступ 
до Інтернету, у тому числі Wi-Fi.

З метою популяризації україн-
ської літератури були проведені 
цикл передач на місцевому теле-
баченні, зустрічі з вчителями 
української мови та літератури, 
студентами, старшокласниками за 
темою «Сучасна українська 
література: що читати молоді».

Продовжується робота літера-
турно-філософського клубу „По
зиція”,  літературного клубу 
«Альтернатива». Матеріали про 
діяльність клубів розміщені на сайті 
бібліотеки  (www.library.mk.ua).

Вся робота бібліотеки прохо-
дить у співпраці з Миколаївський 
обласним інститутом післядип-
ломної педагогічної освіти, науко-
во-методичним центром управ-
ління освіти, обласним краєзнав-
чим музеєм, школами міста, 
бібліотеками різних систем і 
відомств, ВНЗ, місцевими видав-
ництвами та письменниками.

Розвиток інформаційних техно
логій, досягнення в галузі педаго-
гічних інновацій ставлять нові 
завдання перед діяльністю шкіль-
них бібліотек, насамперед щодо 
інформаційного забезпечення 
сучасного освітнього процесу. 

С. Пономаренко,
методист науково-методичного 

центру управління освіти 
Миколаївської міської ради

-

-



( Сердечна ода з високої нагоди славного 60-річчя 
Дмитра Дмитровича Креміня)

Як не зміряне небесне поле і не 
пораховані зорі на ньому, так і не 
сказані ще ті свято-звеличені 
слова про нашого краянина, 
великого і справжнього Поета 
української землі, на які він, Поет і 
Громадянин, заслуговує.

Сяйво жар-птиці, яка живе у 
душі Дмитра Креміня і випромі-
нюється у його поезіях, утверджує 
у нас, його численних читачів і 
шанувальників, віру в добро, у 
справедливість, у високі людські 
стосунки та почуття, віру в Боже 
благословення Україні на держав-
ність, нездоланність і незбори-
мість, на прозріння і бажання 
творити власну Українську Долю 
на своїй землі. Його слово завжди 
несе святість душі, високу мо
ральність, філософію та історизм 
буття народу, якого «…правди 
сила ніким звойована ще не була». 
Звісно, за останні роки, вже у 
новітні часи, у новому столітті, 
були ми й ідеалістами, мрійни-
ками, оптимістами і скептиками. 
Але завжди сподівалися і спо-
діваємося, що врешті-решт 
постане нова Україна у нових 
поколіннях, які любитимуть рідну 
землю, рідну мову, культуру, 
традиції, духовність, щоб зали-
шити земне життя в честі, в 
совісті, в людяності і залишитися 
навічно з нею, з Україною.

Аналізуючи багатий і різнобар-
вний поетичний доробок нашого 
славетного земляка, доходиш  
висновку: Дмитро Дмитрович 
Кремінь не лише поет-історик, 
поет-філософ чи поет-лірик, а й 
поет-державник, який серцем 
бачить і серцем уболіває за долю 
своєї Руси-України, за її пісенний, 
толерантний, талановитий народ. 
Це не пусте бахвальство, не гра 
слів, а тверде переконання у тому, 
що наша держава - це Божа 
перлина чи перлина у Божому 
вінку земних країн, та кожна з них 
своєрідна, а Україна - «такої в світі 
більш нема».

Мені водночас імпонує твер-
дість духу Поета на вірність і 

-

відданість, на моральність і 
жертовність, на любов до отчого 
краю і материнської пісні, бо ця 
любов, як вогонь, наповнює і 
заповнює кожнісіньку літеру 
мови, кожну клітинку письма. За 
цим стоїть авторське проникнення 
у наше земне буття, як сполучний 
ланцюжок між минулим, сучасним 
і майбутнім.

У Дмитра Креміня це чітко 
простежується від античної Ольвії 
та Скифії, від козацьких часів до 
буремних років підкорення Оча-
кова й Криму, до Чорнобиля і 
сьогодення. За поетичними рядка-
ми спресовується Час і Вічність, 
тут відсутній вітер пустослів'я, а 
слова набувають особливої сили і 
значущості.

Звичайно, у поезії Д. Креміня, 
присутня сакральна дія свідомості 
й мислення, бо поетичні рядки 
спонукають вдумливого читача 
мовби зазирнути у власне «я», 
спробувати «прочитати» свою 
власну історичну пам'ять, як це 
робить сам автор:

- …О, звідкіля ти пішла,
Київська земле руська?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Вербу, тополю та акацію
 Садив і я побіля дому.
 Куди ж ведуть нещасну націю
 Вожді не з нашого крайкому?

Тут і певні історичні паралелі, і 
довершеність думки, і афорис-
тичність, і символізм, і мовне 
розкрилля: своя стилістика, своя 
лексика. Тут поет Д. Кремінь 
наслідує поета-громадянина 
Дмитра Креміня. Якщо бути більш 
філігранним, то скажу: це поезія 
хоралу, материк поетичної ціліс-

ності думки, слова, почуттів.
Дмитро Дмитрович Кремінь 

завжди вірний Слову, бо це Слово 
завжди чесне, правдиве, світле, як 
сам Народ, а отже - вічне!

Читаю-перечитую поетичні 
рядки Поета, які поза часом, які 
перед людьми і світом, де 
«любов'ю вишите життя» (М. 
Рильський), щоб потрапити у тему, 
щоб краще збагнути час, у якому 
живемо:

    І поза крапкою і комою
    Не потрапляємо у тему,
    І що здавалось аксіомою
   Вже перейшло у теорему.

А попереду все нові і нові  
поезії, бо не все ще написано і не 
все прочитано, як і пісні, які не 

всі ще проспівані. Їх вистачить на 
багато літ.

З високоліттям, дорогий 
наш Поете!

З роси і води,  дорогий 
ювіляре!

Леонід Ржепецький, 
 заслужений працівник

культури України 
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Дмитро Кремінь
(21 серпня 1953 р.)

видатний 
український поет, 
перекладач, есеїст, 
лауреат Державної 

премії України імені 
Т.Г. Шевченка


