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Втрата

Шановні колеги, працівники бібліотек Миколаївщини!

Від імені управління культу-
ри, національностей та релігій 
Миколаївської обласної дер-
жавної адміністрації і від себе 
особисто дозвольте сердечно 
привітати всіх Вас із Всеукраїн-
ським днем бібліотек!

Всеукраїнський день бібліо-
тек, що традиційно відзначають 
в Україні 30 вересня, свідчить 
про глибоку повагу до культури, 
освіти, духовних надбань і, 
безперечно, про визнання тієї 
великої ролі, яку відіграє в 
державі така поважна інститу-
ція, як бібліотека.

Всіх без виключення праців-
ників бібліотек можна сміливо 
назвати патріотами своєї спра-
ви, які, незважаючи на численні 
труднощі, зуміли зберегти 
бібліотеки і щоденно своєю 
клопіткою працею доводять 
їхню соціальну значущість.

Бібліотеки Миколаївського 
регіону активно працюють над 
формуванням регіональної біб-
ліотечної політики, розробкою 
основ подальшого розвитку 
бібліотечної справи в області, та 
подальшим створенням су-
часної моделі бібліотеки. І 
до сягли  у  цьому  значних 
успіхів.

Проєктна діяльність бібліо-
тек спрямована на запровад-
ження сучасних послуг для гро-
мади. Так, Миколаївська ОУНБ 
на базі бібліотек області реалізо-
вувала проєкт «Медіаграмотна 
громада: місія здійсненна!» за 
підтримки Посольства США в 
Україні, в обласній універ-
сальній науковій бібліотеці за 
сприяння посольства США в 
Україні відкрито зону вільного 
читання і творчу майстерню 
«Fab lab» з 3-D принтером, 
обласною універсальною науко-
вою бібліотекою презентовано 

локальний проєкт «Цифрова 
колекція раритетів»— електрон-
ний ресурс, до якого увійдуть 
оцифровані видання з приват-
них книжкових колекцій відо-
мих миколаївських діячів, 
колекцій прижиттєвих видань 
видатних письменників і вче-
них, тематичних колекцій.

Миколаївська обласна біб-
ліотека для юнацтва — в числі 
переможців грантового конкур-
су “Місто інновацій-2019”. 
Проєкт «Створення молодіж-
ного простору “SOS: Соціа-
лізація. Освіта. Спілкування”» 
Миколаївської ОБЮ здобув 
перемогу і грантові кошти у сумі 
99,9 тис. грн.

Миколаївська обласна біб-
ліотека для дітей ім. В. О. Лягіна 
завдяки отриманому гранту від 
Українського Культурного Фон-

ду 1-4 жовтня 2019 року прово-
дитиме Відкритий літературний 
фестиваль «BooKids Fest».

Євгенівська сільська бібліо-
тека-філія Снігурівської ЦБС 
продовжує роботу в рамках 
міжнародного проєкту «Під-
тримка колишніх жертв націо-
нал-соціалізму через органі-
зацію дозвілля, направленого на 
зміну якості життя та відчуття 
своєї значущості в суспільстві, 
подолання ізольованості», що 
був підтриманий німецьким 
Федеральним фондом «Пам'ять. 
Відповідальність. Майбутнє» та 
всеукраїнською благодійною 
організацією «Турбота про 
літніх в Україні». У бібліотеках 
Врадіївської та Вітовської ЦБС 
продовжується робота в рамках 
реалізації Українського проєкту 
бізнес-розвитку плодоовочів-
ництва.

У рамках проєкту соціально-
економічного співробітництва 
між ТОВ «СТЛЦ Белаз-Украї-
на» та Білозірською сільською 
радою, що впроваджується під 
патронатом посла республіки 

(Продовження на стор. 2)

ПАМ'ЯТІ ДРУЗІВ
Закінчився земний шлях 

талановитих письменників, 
журналістів, громадських 
діячів Дмитра Креміня та 
Володимира Пучкова. Ці 
чоловіки мали різнобічні 

обдарування і працювали у 
своїх царинах, але кожен із 

них дуже любив життя і 
підтримував талановиту 

молодь.

Я хочу сказати своє слово про людей, що я 
знала їх так довго і була свідком їхнього 
входження в літературу. 

Доля складалася так, що Дмитро і Володя 
вдвох працювали в молодіжній газеті «Ле-
нінське плем'я». Володя був завідувачем від-
ділу культури. У його обов'язки була покла-
дена робота з молодими творчими талантами, 
тож доводилося працювати з листами читачів, 
підтримувати зв'язок з молодими авторами. 
Серед поезій у численних листах, що надхо-
дили до редакції, були цікаві, хороші тексти. 
Одного разу до рук Володимира потрапив 
лист із Казанки. Свої вірші надіслав Дмитро 
Кремінь, і вони відрізнялися своєю глибокою 
філософською суттю. З того часу і розпочала-
ся дружба двох поетів. Володимир розумів, як 
важливо допомагати початківцям. Пізніше, 
працюючи в редакції газети «Вечерний Нико-
лаев», він організував міжнародний поетич-
ний фестиваль «Ватерлінія», про який почали 
говорити в Україні і за її межами. До нашого 
міста звідусіль приїжджали молоді поети, і 
Миколаїв на кілька днів ставав найпоетичні-
шим українським містом!

Дмитро Кремінь пізніше від Володі Пуч-
кова влився у «Ленінське плем'я» і одразу ж 
таки взявся до роботи з молоддю. Навколо 
нього почали гуртуватися молоді творчі сили. 
Він давав їм хороші поради. Охочих висло-
вити своєї думки у віршованій формі було 
багато, тому свого часу визріла думка об'єдна-
ти молодих авторів під однією палітуркою, 
проводити обласні літературні конкурси, 
випускати збірники з найкращим надбанням 
нашої молоді. За часів незалежності, коли 
Дмитро Кремінь уже працював в редакції 
газети «Рідне Прибужжя», став виходити 
альманах під назвою «Золота арфа». До його 
редакційної колегії запрошували членів 

Миколаївської обласної організації НСПУ: 
Людмилу Чижову, В'ячеслава Качуріна, 
Анатолія Малярова, Віру Марущак, Валерія 
Бойченка. Альманах здобув популярність 
серед учнівської молоді та студентства. Це був 
великий шанс побачити свої творчі здобутки в 
друкованому вигляді. Таких випусків було 
близько двадцяти. Зараз альманах припинив 
своє існування через брак коштів, але я разом 
із колегами порушую це питання перед 
владою і прошу відновити його під новим 
іменем — іменем його хрещеного батька 
Дмитра Креміня.

Завдяки роботі з молоддю, відкриттю 
нових імен, наша спілка поповнилася моло-
дими спілчанами: Ларисою Матвєєвою, 
Олегом Дорошем, Ксаною Коваленко, Саш-
ком Обрієм та іншими.

Усвідомлюючи свою роль на цій землі, 
поети Володимир Пучков і Дмитро Кремінь 
дарували нам свої поетичні скарби, свою 
духовну енергію, кликали до творчого життя 
молодих поетів, прозаїків, драматургів, публі-
цистів.

Сумно усвідомлювати, що цих велетнів 
літератури немає з нами, але вони продовжу-
ють жити у своїй поезії і шляхетних вчинках. 
Сумуємо, пам'ятаємо і будемо пам'ятати.

Віра Марущак, 
голова Миколаївської

організації НСПУобласної 
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(Продовження на стор. 4)

Україна» та Білозірською сільською радою, що 
впроваджується під патронатом посла республіки 
Білорусь в Україні, на території Білозірської 
бібліотеки-філії Вітовської ЦБС було обладнано 
спортивно-тренажерний майданчик. Мішково-
Погорілівською сільською бібліотекою-філією 
Вітовської ЦБС спільно з місцевою ЗОШ 
реалізовано проєкт «Майбутнє за бібліотеками» за 
підтримки Центру європейської політики Сло-
вацької Республіки. На базі бібліотек Вітовської 
ЦБС продовжується реалізація локального 
проєкту «Бібліотека на зв'язку: твій он-лайн 
лікар».

Проєкти ОТГ, що спрямовані на розвиток 
бібліотек: «Оновлення матеріально-технічної 
бази у Новоєгорівській сільській бібліотеці» 
(Баштанська ЦБС) за підтримки платформи 
«Громадський проєкт» та програми «Бюджет 
участі»; «Центр освіти дорослих як платформа 
активності розвитку Галицинівської ОТГ» 
(Вітовська ЦБС) за підтримки програми 
Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) «Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність» (DOBRE), Пред-
ставництва DVV International в Україні та 
громадської організації «Клуб сталого розвитку 
«Південна ініціатива».

Бібліотеки вибудовують свою діяльність з 
урахуванням Глобальних цілей сталого розвитку 
ООН. Новобузькою ЦРБ спільно з громадською 
організацією «Флокс» за участю волонтера 
посольства Великобританії реалізовано проєкт 
«EnglishSpeakingClub» з метою підвищення рівня 
знань іноземної мови для переселенців «Ми 
хочемо ділитися своїми знаннями та надихати 
людей вчити англійську». ЦБС області забезпечу-
ють інформаційний супровід у реалізації 
загальнонаціонального правопросвітницького 
проєкту «Я маю право», що реалізується 
Міністерством юстиції у співпраці з системою 
безоплатної правової допомоги та ін.

Бібліотеки співпрацюють з Південним міжре-
гіональним управлінням з питань виконання 
кримінальних покарань та пробації Міністерства 
юстиції. Так, Арбузинською ЦРБ реалізовано 
проєкт «Ти не один — бібліотека завжди поруч». 
Робота із суб'єктами пробації проводилася і у 
Новоодеській ЦРБ — організовано семінар 
«Правова освіта — це спосіб життя».

Користувачі бібліотек області можуть нав-
чатися комп'ютерній грамотності та роботі з 
електронними сервісами, отримувати дистанційні 
консультації фахівців з правових та соціальних 
питань, стати учасниками вебконференцій та 
скайп-спілкувань з відомими особистостями, 
здобувати онлайн-освіту та ін.

Завдяки співпраці з Українським інститутом 
національної пам'яті на базі бібліотек користувачі 
знайомляться з фотодокументальними вистав-
ками «100 років боротьби: українська революція 
1917-1921 рр.» (Арбузинська, Березанська, 
Єланецька, Казанківська ЦРБ), «УПА — відповідь 
нескореного народу» (Арбузинська, Казанківська 
ЦРБ), «Символ твоєї свободи. 100 років Держав-
ного герба України» (Арбузинська ЦБС). На базі 
Братської, Врадіївської, Кривоозерської ЦРБ, 
Коблевської ПБ відбувалися покази та обгово-
рення фільмів у рамках ІІ фестивалю європей-
ського кіно за ініціативою УБА спільно з 
кінодистриб'юторською компанією «Артхаус 
Трафік» на замовлення Представництва ЄС в 
Україні.

День бібліотек — це добра нагода для 
привітання зі святом і користувачів бібліотек, і 
відданих їм друзів, меценатів і спонсорів, 
дарувальників книг, усіх, хто підтримує бібліоте-
ки добрими справами. То ж вітаю всіх причетних з 
Всеукраїнським Днем бібліотек!

Михайло Димитров,
начальник управління культури, 

національностей та релігій
Миколаївської обласної державної адміністрації

 Вітаємо!  Вітаємо!

 Бібліотека і громада

(Продовження, початок на стор. 1)

22 серпня – знаковий 
день в літературному 
житті Миколаївщини, 
адже своє 80-річчя 
святкує миколаївська 
поетеса і прозаїк Люд-
мила Яківна Чижова.

П а н і  Л юд м и л а  – 
членкиня Національної 
спілки письменників 
України, лауреатка Ми-
колаївської обласної 
премії ім. Миколи Ар-

каса. Серед її нагород: Почесна грамота 
Верховної Ради України за особливі 
заслуги перед Українським народом, 
медаль «Почесна відзнака» Національної 
спілки письменників України, Почесна 
грамота Миколаївської обласної ради, 
ювілейна медаль до 200-річчя від дня 
народження Т. Г. Шевченка, «Почесна 
відзнака» Миколаївської обласної бібліо-
теки ім. В. О. Лягіна за багаторічну і 
плідну співпрацю у залученні української 
дітвори до книги, читання і бібліотеки та 
диплом лауреата фестивалю «Всеукраїн-
ська народна пісенна премія «Галицький 
шля-гер-2017» за пісню «Вишиванка».

Вона є автором двадцяти п'яти поетичних збірок та семи прозових 
книжок, численних публікацій у часописах, альманахах, 
хрестоматіях, навчальних посібниках. Її твори вивчають за 
шкільною програмою, багато віршів покладено на музику.

Творчість письменниці подобається не тільки маленьким 
читачам та підліткам, але й дорослим. Вона глибоко закорінена в 
народну творчість і разом із тим сучасна. Її легенди, казки, повір'я 
про наше сонячне південноукраїнське Побужжя та його славетні 
імена – це справжня скарбниця українського духу, а в ліриці постає 
неповторна, красива природа рідного краю.

Письменниця – великий друг дітей, бібліотекарів і вчителів, 
постійний і бажаний гість у всіх дитячих бібліотеках міста та 
області. Дітвора радо читає і декламує дивовижні поетичні та 

прозові казки і з нетерпінням 
чекає наступних зустрічей із 
письменницею та її нових 
книжок.

Шановна Людмило Яківно! 
Бажаємо Вам щастя і міцного 
здоров'я, добра і злагоди, гарно-
го настрою та оптимізму! Нехай 
кожен день буде наповнений 
теплом і радістю споглядання і 
творення, а любов читачів нади-
хає на нові творчі досягнення.

18-20 червня 2019 року 
Міністерство культури України, 
Директорат державної мовної 
політики і Національна бібліо-
тека України для дітей провели 
науково-практичний семінар 
«Соціальні функції бібліотеки 
для дітей у культурному прос-
торі громади» на базі Миколаїв-
ської обласної бібліотеки для 
дітей ім. В. О. Лягіна та провід-
них бібліотек Миколаївської 
області.

Захід пройшов у межах циклу 
науково-практичних семінарів 
«Бібліотеки та громада: дина-
мічний розвиток і пошук нових 
форматів взаємодії». На Мико-
лаївщині відбувся четвертий 
модуль цього циклу, що перед-
бачав: 1) обговорення страте-
гічних питань діяльності спе-
ціалізованих бібліотек для дітей 
в умовах адміністративно-тери-
торіальної реформи; 2) впро-
вадження сучасних бібліо-
течних послуг для якісного 
обслуговування читачів-дітей в 
умовах децентралізації; 3) під-
вищення громадського інтересу 
до бібліотеки як центру іннова-
ційного розвитку громади; 4) 
забезпечення  координаці ї 
органів місцевого самовря-
дування, дитячих видавництв, 
письменників, бібліотек для 
дітей, громадських організацій у 
сфері  підтримки дитячого 
читання тощо.

У семінарі взяли участь 
заступник Міністра культури 
України Ю. А. Рибачук, гене-

ральний директор Директорату державної мовної політики 
Міністерства культури України Л. С. Нікіфоренко, генеральний 
директор Національної бібліотеки України для дітей А. І. Гордієнко, 
регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини у Миколаївській області Є. В. Одінцова, 
державний експерт експертної групи аналізу політики Директорату 
державної мовної політики Міністерства культури України О. В. 
Чмир, начальники управлінь культури та директори обласних 
бібліотек для дітей з Чернігівської, Донецької, Київської, 
Полтавської, Луганської, Тернопільської, Одеської областей, 
фахівці Національної бібліотеки України для дітей, представники 
видавництва «Фонтан казок» та письменник Олег Чаклун.

Урочисте відкриття заходу відбулося 19 червня 2019 року в 
Миколаївській обласній бібліотеці для дітей ім. В. О. Лягіна. В цей 
день для проведення пленарного засідання було здійснено виїзд 
учасників науково-практичного семінару до Березанської селищної 
та Коблівської сільської об'єднаних територіальних громад.

На Березанщині делегацію привітали та ознайомили з 
перспективами громади й перевагами децентралізації перший 
заступник селищного голови І. В. Компанієнко, начальник відділу 
освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради А. 
В. Смоляк, директор Березанської центральної районної бібліотеки 
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Є. А. Туманова. Було органі-
зовано екскурсію до інклю-
зивно-ресурсного центру Бере-
занської селищної ради.

Після цього відвідали КЗ 
«Коблівська публічна бібліоте-
ка» Коблівської сільської ради, в 
якій секретар Коблівської сіль-
ської ради С. А. Талоха та 
керівник комунального закладу 
Л. В. Резниченко представили 
гостям професійні напрацюван-
ня установ на сучасному етапі.

20 червня 2019 року на базі 
Миколаївської обласної бібліо-
теки для дітей ім. В. О. Лягіна 
відбулася панельна дискусія 
«Спеціалізовані бібліотеки для 
дітей та громада у пошуках спів-
існування: погляд у майбутнє» 
за участі представників Мініс-
терства культури України, 
Національної бібліотеки Украї-
ни для дітей, начальників управ-
лінь культури та директорів 
обласних бібліотек для дітей, а 
також бібліотечної спільноти м. 
Миколаєва та Миколаївської 
області – Миколаївської облас-
ної універсальної наукової 
бібліотеки, ЦБС для дітей та 
дорослих м. Миколаєва, ЦБС 
Березанського, Братського та 
Вітовського районів, публічних 
бібліотек Куцурубської, Рад-
садівської, Ольшанської об'єд-
наних територіальних громад.

Під час дискусії було обгово-
рено такі проблемні питання:

(Продовження, початок на стор. 3)
 модель діяльності сучасної 
дитячої бібліотеки у контексті 
культуротворчої функції: як 
досягти успіху;
 роль Міністерства культури 
України в збереженні мережі 
спеціалізованих бібліотек для 
дітей у світлі реформи децентра-
лізації; 
 перші підсумки діяльності 
дитячих бібліотек в умовах 
об'єднаних територіальних 
громад.

Відповідно до завдань семі-
нару було відвідано бібліотечні 
заклади (Миколаївську обласну 
універсальну наукову бібліотеку 
та бібліотеки-філії ЦМБ для 
дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка 
м. Миколаєва), в яких відбулися 
професійні екскурсії. А для 
миколаївської малечі та ї ї 
батьків дитячий письменник 
Олег Чаклун провів декілька 
цікавих зустрічей з автограф-
сесією.

Впевнені, проведення науко-
во-практичного семінару в 
нашому місті – це важлива віха у 
вирішенні питань розвитку і 
підтримки дитячих бібліотек 
України в умовах децентралі-
зації.

Тетяна Нахова,
завідувачка,

Ганна Головченко,
методистка науково-методичного 

відділу Миколаївської
обласної бібліотеки для дітей

ім. В. О. Лягіна

Майже десять років поспіль 
Миколаївська обласна бібліо-
тека для юнацтва організовує 
виїзні молодіжні інформаційні 
сесії «Бібліотека для розвитку 
громади». Ці заходи формують 
позитивний імідж нашого зак-
ладу в суспільстві і в окремих 
громадах.

Цьогоріч бібліотечний «де-
сант» висадився у Нечаянській, 
Ольшанській об'єднаних тери-
торіальних громадах та у селі 
Мішково-Погорілове Вітов-
ського району. У програмі сесій 

було чотири студії: інформа-
ційна,  творча,  художня та 
літературно-ігрова.

Першу студію під назвою 
«Сучасна бібліотека – центр 
громадського життя» провела 
завідувачка науково-методич-
ного відділу МОБЮ І. Бринкіс. 
Пані Ірина ознайомила молодь із 
можливостями й ресурсами 
сучасних бібліотек, пояснивши, 
що таке віртуальна бібліо-
графічна довідка, електронна 
доставка документів,  бази 
даних, електронний каталог 

тощо.
До інших студій нашого 

десанту ми запросили цікавих 
творчих людей, відомих у 
нашому краї. Так, наприклад, 
творчу студію «Таємниці пись-
менницької майстерності» для 
учнівської сільської молоді 
представили миколаївські літе-
раторки Віра Марущак і Тетяна 
Свірська. Авторка книжок для 
дітей, очільниця Миколаївської 
обласної організації НСПУ, пані 
Віра розповіла про своє життя й 
книги, а також презентувала 

нове видання «В'язочка казок», 
що перемогло у ХІІІ обласному 
конкурсі «Краща Миколаївська 
книга» і визнане переможцем в 
номінації «Краще видання для 
дітей та юнацтва». Поетеса, 
членкиня НСПУ, пані Тетяна 
розповіла про своє дитинство, 
що з його дивовижних днів, 
людей і предметів зростало її 
захоплення світом і бажання про 
це розповісти іншим.

Героїня художньої студії 
Світлана Чебанова – художниця, 
ілюстраторка, поетеса та гро-
мадська діячка. Безпосередня і 
дуже харизматична мисткиня 
презентувала власні роботи і 
поговорила з молоддю про 
любов – до родини, до свого 
краю, до України. У цій розмові 
йшлося і про серію листівок 
«Миколаїв патріотичний», які 
вже декілька років подорожують 
всім світом і дали старт між-
народному проекту «Globe 
Mykolayiv».

Молодь, зачарована Світ-
ланою, сердечно відгукнулася 

на її пропозицію дружити. Ще б 
пак! Такий друг – щире золото! 
Світлана надихає, мотивує, 
вчить мріяти, досягати цілей, 
бути корисними.

Школярі із задоволенням 
спілкувалися, фотографувалися 
з гостями, брали у них авто-
графи. Їм було цікаво дізнатися, 
звідки письменники черпають 
сюжети своїх книжок, які емоції 
вони переживають під час 
написання, чи звертаються до 
чиєїсь допомоги в процесі літе-
ратурної творчості.

Зустрічі-виїзди дають мож-
ливість молоді громад ближче 
знайомитися з цікавими людь-
ми, наштовхують на важливий 
професійний вибір у житті під-
літків та мотивують до читання. 
Таку роботу в громадах будемо 
продовжувати й надалі.

Ірина Бринкіс, 
завідувачка науково-
методичного відділу

Миколаївської обласної 
бібліотеки для юнацтва

 Миттєвості бібліотечного життя

7 лютого 2019 року в Науковій бібліотеці 
Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова серед професорсько-
педагогічного складу вишу відбулася церемонія 
«Найкращий читач року».

Ця традиція з'явилася у бібліотеці нещодавно, і 
кожного разу нам нелегко обрати найкращих. 
Читачів оцінюємо не лише за кількістю візитів та 
прочитаних сторінок. Усі номінанти протягом 
багатьох років беруть активну участь у житті 
бібліотеки, організовують масові заходи. Вони не 
лише отримують інформацію із книжок, а й 
діляться нею зі студентами та колегами. Крім того, 
лауреати нашої церемонії — це справжні 
меценати, що дарують бібліотеці свої авторські 
видання та книжки із домашніх колекцій.

Цього року переможців обрали у таких 

номінаціях: «Кращий друг та читач бібліотеки», 
«За багатогранність таланту», «Читач-феєрверк», 
«Креативний читач», «Читач-ерудит», «Від-
даність бібліотеці», «Активний учасник масових 
заходів», «Вірність бібліотеці», «Творча особис-
тість», «Друг і партнер бібліотеки», «Найактив-
ніший читач».

Бібліотека без читача — це просто книгосхови-
ще. Тому двері книжкового храму завжди відкриті 
для всіх, і він ніколи не буде порожнім.

Олена Бєлодєд,
завідувачка відділу бібліотечного маркетингу, 

інноваційної та методичної роботи 
Наукової бібліотеки НУК
імені адмірала Макарова
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 Миттєвості бібліотечного життя

Кожен із нас може знайти в бібліотеці
спокій духу, розраду в смутку,

моральне оновлення і щастя…
Дж. Лейбок

Бібліотеки вишів завжди враховують тенденції 
розвитку вищої освіти та займають активну 
позицію щодо інформаційної підтримки будь-
яких змін.

Слід зазначити, що Наукова бібліотека (НБ) 
НУК ім. адмірала Макарова вже багато років є 
гуманістичним осередком освітнього та куль-
турного життя університету. Головними завдан-
нями такої роботи є залучення студентів до 
духовної спадщини, популяризація досягнень 
нашого навчального закладу та його вчених, 
інформаційна підтримка університетських 
заходів, розкриття талантів викладачів та 
студентів.

Основні напрямки нашої культурно-прос-
вітницької роботи критично-аналітичні (диспути, 
обговорення, круглі столи, вечори запитань і 
відповідей); позитивно-ілюстративні (вечір-
портрет, тематичний або літературний вечір, 
зустрічі з видатними вченими університету та 
відомими особистостями міста, засідання клубу за 
інтересами, екскурсії, квести); рекомендаційно-
інформаційні (презентації книг, усні журнали, 
книжково-ілюстративні презентації, огляди-
лекції).

Детальніше зупинимося лише на загально-
університетських заходах, які набули значного 
резонансу серед наших викладачів і студентів.

Літературно-музичний вечір «Весна. Поезія. 
Любов» зібрав представників творчої інтелігенції 
університету: викладачів та наукових співробіт-
ників, що є письменниками та композиторами. 
Так, декан факультету економіки моря В. Парсяк 
натхненно декламував поезію, канд тех. наук М. 
Радченко познайомив присутніх зі своїми 
віршами, які присвячені прекрасній половині 
людства. Почесним гостем вечора був відомий 
поет В. Качурін, який читав вірші і виконував 

власні пісні під гітару. Приємною несподіванкою 
став дует В. Качуріна та керівника центру 
«Корабел», заслуженого працівника культури 
України Є. Долгова.

Під назвою «Адмірал музики» відбулася 
зустріч із викладачами Дитячої музичної школи 
№1. Вона була присвячена 175-річчю від дня 
народження видатного композитора М. А. 
Римського-Корсакова, який свого часу бував у 
нашому місті. В професійному виконанні 
прозвучали твори митця, що дало змогу слухачам 
поринути у чарівний світ музики.

Ювілею Т. Г. Шевченка була присвячена 
презентація розгорнутої книжково-ілюстративної 
виставки «Викарбувані на віки». Було пред-
ставлено раритетні видання творів поета, колекція 
монет та банкнот з його образом та цінні папери. 
Чудовим гідом по матеріалах виставки був 
викладач університету, канд. мед. наук І. Мар-
цинковський, який досліджує творчість Шевченка 
і є головою громадського об'єднання «Українське 
товариство «Просвіта Миколаївщини».

Неабиякий інтерес викликала зустріч з інже-
нером, винахідником, істориком-аматором А. Зо-
лотухіним. Анатолій Іванович захоплено розповів 
своїм слухачам про проект альтернативної історії, 
над яким він працює, свої нові книги та автор-
ський сайт «Гомер і Атлантида», познайомив із 
власною оригінальною гіпотезою зникнення 
міфічного острова.

Зустріч під назвою «Икар». Кругосветка. 30 
лет спустя» була присвячена 30-річчю завершення 
навколосвітнього плавання яхти «Ікар» — 
першого в історії вітчизняного вітрильного спор-
ту. У цьому велика заслуга нашого навчального 
закладу: яхту будували студенти тодішнього 
Миколаївського кораблебудівного інституту під 
керівництвом своїх наставників, а екіпаж 
складався з викладачів на чолі з Б. Немировим.

Звичайно, головними героями зустрічі стали 
ті, хто здійснив унікальне плавання. Крім того, 
було запрошено екіпаж, що брав участь у Гранд-
регаті «Колумбус-92» та новий екіпаж «Ікара».
Згадані університетські заходи — лише невелика 
частка багатогранної культурно-просвітницької 
діяльності Наукової бібліотеки університету. 
Численні вечори, зустрічі, виставки завжди 
знаходять своїх вдячних поціновувачів. Тож 
робота Наукової бібліотеки як центру соціальних 
комунікацій університету завжди буде актуаль-
ною.

Т. Мігунова,
заступниця директора

Наукової бібліотеки НУК
імені адмірала Макарова

Одним із інноваційних векторів діяльності Наукової бібліотеки 
Національного університету кораблебудування ім. адмірала 
Макарова стала робота з формування серед університетської 
спільноти академічної доброчесності. У 2019 році університет 
уклав договір про співпрацю з компанією «Антиплагіат», що 
дозволило отримати безкоштовний доступ до сучасного сервісу 
перевірки наукових робіт на плагіат — Unicheck.

Адміністратором сервісу, який допомагає шукати і виявляти 
ознаки плагіату, призначено головного бібліографа інформаційно-
бібліографічного відділу Наукової бібліотеки М. С. Жигалкіну. 
Щоб підвищити свою професійну компетентність у цьому 
напрямку роботи, наша колега взяла участь у роботі міжнародної 
конференції «Академічна доброчесність: практичний вимір», яка 
проходила на базі Національного університету «Києво-
Могилянська Академія» за підтримки Міністерства освіти і науки 

України та Посольства США в 
Україні. Йшлося про узагаль-
нення успішних практик україн-
ської освітньої спільноти у 
питаннях академічної доброчес-
ності та якості освіти. Фахівець 
мала змогу поспілкуватись з 
українськими та іноземними 
колегами, обговорити актуальні 
питання протягом панельних 
дискусій і дізнатися про нові 
напрацювання у цій сфері.

Марина Жигалкіна,
головний бібліограф 

інформаційно-бібліографічного 
відділу Наукової бібліотеки НУК 

імені адмірала Макарова

На початку травня 2019 року 
в Будинку дитячої творчості 
Веселинівської селищної ради 
відбулася зустріч юних читачів з 
відомим українським поетом, 
членом Національної спілки 
письменників України Анато-
лієм Качаном та письменницею, 
очільницею Миколаївської 

обласної організації НСПУ Вірою Марущак. Організатором 
зустрічі стала Миколаївська обласна бібліотека для дітей імені В. О. 
Лягіна.

Анатолій Качан — автор чудових поетичних книжок, лауреат 
багатьох літературних премій — читав присутнім свої найкращі 
вірші, говорив про те, як важливо сьогодні вивчати історію рідного 
краю та берегти свою мову. Віра Марущак на радість малечі 
презентувала свої нові книжки — «В'язочка казок» і «Веселятко».

Присутні радо спілкувалися з письменниками, брали участь в 
автограф- і фотосесіях.

Директор обласної бібліотеки для дітей імені В. О. Лягіна Тетяна 
Жайворонок висловила щиру подяку шановним гостям за цікаву 
теплу зустріч, а читачам Веселинівської дитячої бібліотеки 
побажала багато читати, зокрема нові цікаві книжки літераторів-
земляків.

Після зустрічі письменники здійснили екскурсію пам'ятними 
місцями краю, що пов'язані з життям видатного археолога Б. Мозо-
левського та зустрілися з його племінницею О. Добровольською. 
Обов'язки гіда виконував історик та краєзнавець С. Шепета.

Олена Карпенко,
редакторка Миколаївської обласної бібліотеки

для дітей ім. В. О. Лягіна

19 та 20 червня можна назвати по-справжньому «чаклун-
ськими» днями в Миколаївській обласній бібліотеці для дітей ім. В. 
О. Лягіна. Саме в цей час до нашого міста завітав дуже класний 
письменник, автор близько двадцяти книжок для дітей Олег 
Чаклун. Наші читачі мали змогу познайомитися і досхочу 
поспілкуватися з відомим автором, що за два дні провів аж п'ять 
зустрічей зі своїми шанувальниками, зокрема вихованцями літніх 
пришкільних таборів ЗОШ №3, №13, №59 та муніципального 
колегіуму ім. В. Д. Чайки, і закінчив своє миколаївське турне 
автограф-сесією для всіх-всіх-всіх.

Дітлахам було цікаво послухати про те, як письменник створює 

свої книжки, вигадує героїв і 
незвичайні історії, що відбува-
ються з ними. Допитливі хлопці 
й дівчата також хотіли дізнатися, 
де навчають на українських 
чаклунів, і що потрібно для того, 
щоб стати таким.

Під час зустрічей дивувалися 
всі: і дітлахи, і письменник. 
Дітлахи – тому, що Олег Чаклун 
не тільки пише книжки для них, 
але й видає їх як директор 

(Продовження на стор. 8)
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чудового видавництва «Фонтан 
казок», яке відкриває нові імена 
сучасної української літератури 
для дітей. Письменник – тому, 
що у Миколаївській обласній 

(Продовження, початок на стор. 7)
бібліотеці для дітей є майже всі 
книги «Фонтану казок», офор-
млені у велику і гарну виставку.

Ще була душевна автограф-
сесія, де кожен читач міг при-
дбати книжку Олега Чаклуна, 
отримати автограф з персо-

нальним побажанням від автора 
і фото на згадку. І, звичайно ж, 
обіймашки і маленькі секре-
тики, якими дітки ділилися з 
письменником.
«Чаклунські» дні в нашій бібліо-
теці минули, але про них зали-
шаються найтепліші спогади.

Оксана Голосна, 
завідувачка відділу 

обслуговування 
дітей дошкільного віку

та учнів 1-4 класів 
Миколаївської обласної бібліотеки 

для дітей ім. В. О. Лягіна

Традиції, інновації, успіх

У цьому році Миколаївська 
обласна бібліотека для юнацтва 
спільно з Миколаївською облас-
ною організацією Національної 
спілки письменників України і 
за підтримки Миколаївського 
обласного інституту педагогіч-
ної післядипломної освіти 
розпочала обласний бібліо-
течно-освітній проєкт вивчення 
і промоції читання «Трикутник 
агентів змін: читацька компе-
тенція бібліотекарів, вчителів, 
молоді». Його мета – дослідити 
взаємодію читацьких компетен-
цій молоді та професіоналів, 
бібліотекарів і викладачів, які 
мають бути лідерами читання 
для юних книголюбів і яким 
приписують вислів про молодь, 
що не читає. Цей проект реалі-
зується в декілька етапів: 
вивчення, обговорення, навчан-
ня, промоція.

Вивчення відбувається у 
форматі обласного професій-
ного конкурсу серед працівників 
публічних бібліотек на найкра-
щу віртуальну книжкову вис-

У 2018 році на замовлення культурно-видавничого проекту «Читомо», цифрового 
видавництва GUTENBERGZ та за підтримки Українського культурного фонду було 
проведено ґрунтовне дослідження «Читання в Україні». Його результати засвідчили: попри 
те, що книга посідає лише п'яте місце серед способів проведення дозвілля, більшість 
українців (64%) у вільний час читають. Відтак нас зацікавило, які книги читають наші 
громадяни і чому, хто/що і як впливає на вибір творів, які відмінності між літературними 
вподобаннями молоді і тих фахівців, що за своїми професійними обов'язками долучаються до 
виховання інтелектуальної особистості, і чи мають останні потрібний рівень читацьких 
компетенцій, щоб взаємодіяти з молоддю?

тавку «Що читати: радить Влада 
і Громада», який завершується в 
жовтні. Окрім цього, проводять 
анкетування співробітників 
публічних і шкільних бібліотек, 
вчителів літератури, старшо-
класників, читачів МОБЮ. Уже 
перші результати опитування 
викладачів літератури, старшо-
класників та молодших читачів 
виявилися доволі цікавими. 
Педагоги впевнені, що їхні учні 
читають тільки за шкільною 
програмою, а більшість взагалі 
не читає. Але відповіді молодих 
респондентів показали, що 
переважний відсоток опитаних 
читає як за власним бажанням, 
так і за необхідністю.

Викладачі вважають, що на 
формування інтересу сучасних 
підлітків до читання впливають 
(за рейтингом): сім'я, вчитель, 
друзі, авторитетні особистості, 
бібліотекар. Як бачимо, педаго-
ги високо оцінюють важливість 
власного впливу на читацькі 
переваги молоді. А що думають 
з цього приводу самі підлітки? 

Відповіді на запитання «Що 
впливає на твій вибір під час 
читання?» розподілилися таким 
чином: власна думка, рекомен-
дації друзів, відгуки в інтернеті, 
поради вчителя, авторитетних 
особистостей, батьків, перегляд 
екранізацій твору, реклама. Як 
бачимо, викладач посідає лише 
четверте місце у рейтингу впли-
ву, а бібліотекар взагалі не є 
порадником для молоді у цьому 
питанні.

Анкетування триватиме до 
кінця року, але вже зараз ми 
зробили попередні висновки. 
Отже, бібліотекар має багато 
читати і бути у тренді молодіж-
них тем, жанрів, бестселерів, 
авторів. Він має стати тим 
другом-порадником, до якого 
прислухаються. Бібліотекар має 
навчатися писати захопливі 
відгуки на книги, а також 
навчитися просувати їх у соц-
мережах, оскільки сьогодні така 
комунікація дуже важлива. Тому 
ми запровадили декілька нових 
опцій. По-перше, це літературні 

п'ятихвилинки – щотижневі 
заходи, під час яких бібліотекарі 
презентують три прочитані 
книги. Дописи про них одразу 
розміщуються в Facebook під 
хештегом #бібліотекарчитає. 
По-друге, це акаунт в Instagram, 
в якому філологиня і молода 
бібліотекарка Марина Уланов-
ська ділиться враженнями від 
прочитаних книг, пише рецензії, 
дає поради. Також Марина є 
с п і к е р о м  л і т е р а т у р н о -
просвітницьких воркшопів 
«#YouthAndBooks» для студен-
тів-філологів Чорноморського 
національного університету ім. 
П. Могили і молодих бібліо-
текарів Миколаївської обласної 
бібліотечної асоціації. Вона 
намагається відповісти на такі 
запитання: що читати, щоб 
розуміти сучасну молодь, що 
таке букблогерство, як почати 
свій блог і що писати в ньому, як 
співпрацювати з видавниц-
твами, як обрати якісну мо-
лодіжну літературу, як її аналізу-
вати в контексті цільової аудито-
рії тощо. Має місце й обгово-
рення нових жанрів в літературі, 
таких як технотрилер, нон-
фікшн, янг-едалт і т.д.

Букблогерство останнім 
часом все більше набуває 
популярності серед молоді. І 
любов до книжок є потужною 
мотивацією створити власний 
затишний онлайн-простір, при-
свячений читанню, своєрідний 
електронний читацький щоден-
ник. Який позитив несе в собі 
книжковий блог? Це постійне 
усвідомлене читання; вміння 
обґрунтувати і висловити свою 
думку, бо відгук про прочитану 
книгу несе в собі хоч і мінімаль-

ний, але літературний аналіз; 
спілкування з однодумцями; 
мотивування до подальшого 
читання; інтелектуальне збага-
чення. Сьогодні блогери ство-
рюють моду на читання і книгу. 
Ось як виглядає топ-10 найпо-
пулярніших серед молоді книг, 
складений Мариною Уланов-
ською: «Нічний цирк» Ерін 
Моргештерн,  «Бартімеус» 
Джонатана Страуда, «Часодії» 
Наталії Щерби, «Зільбер» Кер-
стин Гір, «Невермур» Джесіки 
Таунсенд, «Дівчина-ґік» Голлі 
Смейл, «Школа Добра і Зла» 
Зоман Чейнані, «Дім дивних 
дітей» Ренсома Ріггза, «Три-
надцять причин чому» Джея 
Ашера, «Шістка воронів» Лі 
Бардуго.

Слухати літературні подкас-
ти, «читати» аудіокниги або 
завантажувати з електронної 
бібліотеки, створити власний 
роман або написати фанфік – це 
звичні речі для сучасної молоді. 
Ми, бібліотекарі, маємо усвідо-
мити алгоритм життя тинейдже-
ра-книголюба. Пошук і моделю-
вання ідей щодо творчих та 
цікавих для молоді форматів 
залучення до книги буде відбу-
ватися під час своєрідних «моз-
кових штурмів» під назвою «Чи 
читають читачі або інвента-
ризація компетенцій бібліотека-
рів і вчителів». Учасниками 
першого такого заходу за темою 
«Література і контркультура» 
стали бібліотекарі й викладачі 
літератури – слухачі курсів під-
вищення кваліфікації МОІППО. 
Присутні обговорили топ-5 
блогів, які об'єднують тисячі 
поціновувачів літератури, що 
їхні автори – школяр, студент, 

військовий, домогосподарка та 
дизайнер. Посперечалися щодо 
методів «батога і пряника», 
форми презентації книги, пись-
менника чи взагалі читання як 
бренду, як загадки, незвичних 
візуалізацій, наприклад, мура-
лів, 3D-зображень на асфальті, 
виставки О. Грехова «Квантовий 
стрибок Шевченка», нічних що-
денників Д. Драгунського, ерго-
дичного роману Марка З. Дани-
левського.

Попереду – продовження 
анкетування, підведення під-
сумків обласного конкурсу, нові 
воркшопи, інші «мозкові штур-
ми», узагальнення результатів 
обласного бібліотечно-освіт-
нього проєкту вивчення і про-
моції читання «Трикутник аген-
тів змін: читацька компетенція 
бібліотекарів, вчителів, молоді» 
і напрацювання рекомендацій 
для бібліотекарів і вчителів лі-
тератури. Попереду осмислення 
того, як бібліотеці, що володіє 
великим інформаційним ресур-
сом, не стати нікому не потріб-
ним чемоданом зі стосом папе-
ру. На порядку денному читаць-
ка компетентність самого біб-
ліотекаря. Молодь в усі часи 
була найдинамічнішою, най-
мобільнішою і найбільш схиль-
ною до новизни частиною сус-
пільства. Якщо книга – джерело 
знань, то бібліотека має бути 
шляхом до нього. І лоцманами 
на цьому шляху повинні бути 
бібліотекарі, не менш за молодь 
динамічні, начитані, креативні.

Наталія Ткаченко,
директорка

Миколаївської обласної 
бібліотеки для юнацтва
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Традиції, інновації, успіх

Навчатися ніколи не пізно. 
Своєю багаторічною діяль-
ністю це доводить освітній 
центр «Університет третього 
віку», що об'єднує літніх людей 
у дружню спільноту.

Центр було відкрито 31 
жовтня 2011 року на базі 
Науково-педагогічної бібліо-
теки м. Миколаєва. Ініціатива 
його створення належала 
кафедрі соціальної роботи 
МНУ імені В. О. Сухомлин-
ського (завідувач – доктор пед. 
наук, професор, М. М. Букач).

Заклад постійно поповню-
ють нові студенти. Тут люди 
поважного віку відчувають 
свою причетність до бурхливої 
сучасності та краще адапту-
ються до неї. Вони спілку-
ються, навчаються нового, 
працюють над успішним про-
єктом до громадського бюд-
жету і навіть подорожують за 
кордон.

Спільними зусиллями бі-
бліотеки та освітнього центру 
робота серед слухачів плану-
ється ефективно. Щотижня 
відбуваються заняття з основ 
педагогіки, психології, інозем-
ної мови, комп'ютерної грамот-
ності. До них бібліотекарі 
готують перегляди літератури, 
враховуючи програму та вікові 
особливості слухачів.

1 травня у бібліотеці відбу-
лася науково-практична кон-
ференція «Теоретичні та прак-
тичні засади соціалізації людей 
поважного віку». Партнерами 
стали департамент праці та 

соціального захисту населення 
Миколаївської міської ради, 
Миколаївський обласний ін-
ститут післядипломної педа-
гогічної освіти та Одеська 
академія неперервної освіти. У 
конференції взяли участь 
близько п'ятдесяти теоретиків 
та практиків соціальної роботи 
в напрямку організації життє-
діяльності людей пенсійного 
віку. Було обговорено такі 
питання, як теоретичні та 
практичні основи розвитку 
інноваційних проце с ів  в 
неформальній освіті дорослих: 
досвід та перспективи, акмео-
логічний розвиток особистості 
в умовах освітньо-інформа-
ційного простору, сучасні 
технології навчання різних 
вікових категорій: вітчизняний 
та світовий досвід, актуальні 
проблеми соціальної роботи в 
Україні, соціальна робота з 
людьми похилого віку в умовах 
установ соціального захисту 

населення, зміна та розвиток 
соціально-психологічного по-
тенціалу особистості в умовах 
інноваційних змін в освіті, 
економічна та правова допо-
мога вразливим категоріям 
населення.

Конференція відкрила фес-
тиваль для людей поважного 
віку «Рух продовжує моло-
дість». Він пройшов у Мико-
лаєві з 1 по 5 травня й зібрав 
близько двох сотень учасників 
з десяти міст України. Цього 
року його відвідали й гості з 
сонячної Грузії. Команди-учас-
ники фестивалю змагалися між 
собою у спортивних, співочих і 
танцювальних випробуваннях. 
За загальними результатами 
студенти «Університету тре-
тього віку» здобули друге 
місце. Тепер вони готуються 
покращити результати й підко-
рити нові вершини.

Наталія Клименюк,
кандидат педагогічних наук, 

доцент

Літературно-філософський клуб «Позиція» (до 2007 року – 
«Перспективи») був заснований у 2002 році. Ідея його створення 
належала викладачці Миколаївського державного педагогічного 
університету, канд. філос. наук В. І. Мітіній. Ініціатива знайшла 
підтримку директорки Науково-педагогічної бібліотеки м. 
Миколаєва Т. І. Роскіної та завідувачки відділу К. О. Тімченко, які 
намагалися реалізувати соціокультурну функцію бібліотеки в 
нових цікавих формах. Так було створено своєрідний творчий 
тріумвірат, а В. І. Мітіна стала куратором нового клубу, який 
отримав назву «філософський клуб «Перспективи». З того часу і до 
сьогодні його засідання проходять у Науково-педагогічній 
бібліотеці м. Миколаєва. Аудиторією клубу стали студенти 
миколаївських вишів, учителі, музиканти тощо. Тематика зустрічей 
охоплювала якнайширші теми: сутність філософії й художнього 
слова, парадокси освіти третього тисячоліття, місце людини в 
інформаційному суспільстві тощо. На засіданнях клубу завжди 
велися протоколи, які зберігаються в архівах науково-педагогічної 
бібліотеки.

Від початку зустрічі проводилися в академічному форматі, їм не 
вистачало демократичності. Тому було запропоновано перефор-
матувати клуб у дискусійне зібрання на кшталт давньогрецьких 
«симпосій». Ведучий, який є основним оратором, проголошує свою 
тезу в баченні певної проблеми і пропонує її для критичного 
обговорення. На організаційному зібранні 2007 року нову 
концепцію затвердили, а саме зібрання перейменували. Воно стало 
«літературно-філософським дискусійним клубом «Позиція», а його 

керівниця В. І. Мітіна отримала 
посаду президента клубу. З 2010 
року і до нині цю посаду обіймає 
кандидат філософських наук І. 
Л. Шпачинський. Засідання 
відбуваються щомісяця кожного 
третього четверга (за винятком 
літнього періоду). Ми запрошу-
ємо модерувати наші заходи 
представників різних соціаль-
них станів та професій – людей, 
які «мають, що сказати» стосов-
но актуальних тем сьогодення. 
Проте є правило: вони повинні 
філософувати і висловлюватися 
аргументовано.

Окрім звичайних зустрічей, 
за час існування клубу було 
проведено три наукових кон-
ференції «Верисагівські читан-
ня», присвячених миколаїв-
ському філософу-дисиденту 
Павлові Верисагу. За їхніми 
результатами вийшли збірки 
статей та матеріалів учасників 
читань.

Ігор Шпачинський,
кандидат філософських наук,

президент клубу «Позиція»

Літературно-філософський клуб «Позиція» на Всеукраїнському 
конкурсі філософських стартапів (листопад 2018 року) був 
нагороджений відзнакою «За найбільш довготривалий проект (з 
2002 року) у царині публічної філософії». Пропонуємо вашій увазі 
перегляд тем, що обговорювались у клубі цього року.

Тема лютневого засідання – «Кабала сьогодні: філософія, 
прогностика, життя» – зібрала багато слухачів. Модератор зустрічі 
Л. Б. Шифрін визначив широкий спектр підходів до Кабали та 
кабалістики. Більшу частину свого виступу він присвятив 
практичній частині вчення, розглянувши сучасну політичну та 
економічну ситуацію в світі, зокрема в Європі та Україні.
Березневу зустріч було присвячено проблемі еволюції 
миколаївського року. Модератор – В. М. Коршунов, член 
Національної спілки композиторів України, засновник 
миколаївського Клубу композиторів, викладач.

Тема «Можливі альтернативи людства в умовах ноогенезу» 
зібрала всіх охочих долучитися до обговорення такої глобальної 
проблеми у квітні. Перший модератор, канд.  філос. наук Н. В. 
Мірошкіна, в емоційному, яскравому, чудово ілюстрованому 
виступі охарактеризувала особливості етики стосунків людей і 
тварин. Другий модератор, канд. філос. наук В. І. Мітіна, звернула 
увагу аудиторії на те, що нині ми все частіше зіштовхуємося з 
випадками людської деградації. Сьогоднішні реалії, як-то 
екологічні злочини, війни, геноцид, тероризм становлять загрозу 
для існування не лише окремих етносів та людства в цілому, але й 

(Продовження на стор. 12)
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(Продовження, початок на стор. 11)

всієї біосфери, а відтак і планети.
Тема наступної зустрічі мала назву «Спіральна динаміка – модель 
розвитку людських цінностей». Її представила канд. філос. наук, 
доцент кафедри філософії освіти, теорії й методики суспільство-
знавчих предметів МОІППО Г. Ю. Суріна. Модераторка виклала 
теорію соціальної динаміки в її прикладному психолого-
педагогічному аспекті.

Важливо відмітити, що «Позиція» – не закритий клуб для 
обраних, а майданчик для небайдужих, творчих, мислячих людей, 
яким є що сказати широкому загалу та представити цікаву тему для 
дискусії. Тож запрошуємо до співпраці. Чекаємо вас у найстарі-
шому в Україні філософському клубі!

Нонна Парунакян,
завідувачка відділу обслуговування

Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва

Уже понад чверть століття в 
бібліотечному просторі різних 
країн світу спостерігається «му-
зейний бум», активно створю-
ються оригінальні експозиції. 
Бібліотечні музеї цікаві насам-
перед тим, що порівняно із 
класичними мають більш вільну 
організацію фондів і вистав-
кових зон.

Світові тенденції не залиши-
лись поза увагою Центральної 
міської бібліотеки імені М. Л. 
Кропивницького. У нас уже 
шість років працює «Літера-
турний музей на  Потьом -
кінській» — єдиний міський 
заклад такого типу. Створюючи 
його, ми ставили собі за мету 
збирати і зберігати матеріали, 
які стосуються літературного 
життя Миколаївщини, знайо-
мити читачів із історією пись-
менства нашого краю, популя-
ризувати творчість сучасних 
місцевих авторів — з другої 
половини ХХ століття до сього-
дення. Це збереження memoria 
про тих, хто пішов із життя (А. 
Топоров, В. Юр'єв, Е. Январьов, 

В. Бойченко, Д. Кремінь, А. 
Вербець),  і  розповідь про 
письменників, які продовжують 
жити й творити.

Музей було відкрито 2013 
року, але передумови для його 
створення виникли значно ра-
ніше. Під час численних зустрі-
чей із письменниками і презен-
тацій книжок автори часто 
дарували нам не лише свої 
видання, а й рукописи, сигналь-
ні примірники, фотографії, ілю-
стративні матеріали тощо. По-
чаток нашій колекції поклали 
експонати, які подарував науко-
вець і письменник, заслужений 
працівник культури України, 
почесний громадянин Микола-
єва, професор Ю. Крючков. Це 
були рукописи та настінні кален-
дарі з зображеннями вітриль-
ників. Далі експозицію попов-
нили А. Маляров, В. Качурін, Л. 
Чижова, В. Пучков, В. Марущак, 
Л. Ржепецький, Л. Щетініна 
тощо. Багато цікавих матеріалів 
надійшло з Києва від письмен-
ника і педагога В. Жадька і з 
Ванкувера (Канада) від поетеси 
С. Іщенко-Торнтон. Декілька 
місяців тому, під час проведення 

XVII виставки місцевих ви-
давництв «Миколаївська кни-
га», рукописи та світлини нам 
подарували видавці І. Гудим, Л. 
Траспов та В. Торубара. 

Спільними зусиллями в музеї 
зібрано понад тисячу експона-
тів! Більшість із них складають 
письмові джерела: книжки, 
автографи, афіші, публікації в 
періодиці, відзнаки, а також 
численні епістолярії — понад 
100 листів відомих миколаїв-
ських митців слова, зокрема М. 
Лисянського, В. Бойченка, Д. 
Креміня. Дружні послання авто-
рів до своїх рідних та колег 
містять цінний біографічний та 
літературно-критичний матері-
ал. Окрім того, ми зберігаємо 
фотоархів, що налічує понад 250 
тематичних і портретних світ-
лин, зроблених переважно у 
1970-1980-х роках, та особисті 
речі письменників: друкарську 
машинку А. Топорова, годинник 
В. Качуріна, записники А. Маля-
рова, глобус В. Астрова-Чубен-
ка, головний убір А. Сурова 
тощо. Маємо й унікальні експо-
нати. Це перше видання книги 
історика та просвітника М. Ар-

каса «Історія України-Русі» 
(1908), Біблія, видана в середині 
XIX ст., кишенькове видання 
комедії М. Кропивницького 
«Пошились у дурні», яке разом 
зі своїм власником пройшло 
Другу світову війну та ін.

Важливо наголосити на тому, 
що в нашому музеї формується і 
власна колекція творів образо-
творчого мистецтва. Зараз вона 
налічує близько 150 робіт мико-
лаївських митців. Серед них — 
малюнок «Мати» А. Антонюка, 
графічний портрет В. Юр'єва 
роботи Д. Креміня, графічні та 
живописні портрети Д. Креміня, 
В. Пучкова, А. Вербеця, понад 
100 малюнків та начерків худож-
ника-графіка В. Ольшанського 

тощо. А до 5-річчя музею його 
фонди поповнилися і зразками 
пластичного мистецтва — 8 
бюстів письменників, серед них 
скульптурні портрети М. Ар-
каса, М. Лисянського, Ю. Крюч-
кова, Е. Январьова, подарувала 
нам родина скульпторів Маку-
шиних.

З часу відкриття музею ми 
почали проводити регулярні 
групові та індивідуальні екскур-
сії для миколаївців та гостей 
міста, тож на сьогодні кількість 
його відвідувачів сягнула біль-
ше трьох тисяч. Предметний та 
інформаційний потенціал му-
зею допомагає під час проведен-
ня зустрічей із письменниками, 
ювілейних та пам'ятних вечорів, 

може використовуватися для 
наукових досліджень краєзнав-
чої літератури. Протягом цього 
року — року 45-ліття Миколаїв-
ської обласної організації Націо-
нальної спілки письменників 
України — у нас експонується 
книжково-документальна вис-
тавка «Об'єднані любов'ю до 
слова».

Ми завжди раді друзям. Тож 
якщо ви любите літературу рід-
ного краю, теплі світлини й 
цікаві історії, заходьте в гості.

Олена Доскаленко,
провідна бібліотекарка

читального залу
ВОК ЦМБ

ім. М. Л. Кропивницького

Серед промислових підпри-
ємств у старому Миколаєві 
знаходиться осередок культури 
— наша бібліотека. За більш ніж 
70-річну історію вона пережи-
вала різні періоди. Переважно 
це були часи тихого розміреного 
функціонування маленької кни-
гозбірні у мікрорайоні з житло-
вою забудовою поряд із терито-
ріями Чорноморського судно-
будівного заводу та морського 
порту. Старе приміщення без 
ремонту, зі зношеними меблями 
і обладнанням аж ніяк не можна 
було назвати привабливим.

Визначальним моментом у 
житті закладу стало його повне 
оновлення, здійснене у 2016-
2017 роках завдяки тісній 
співпраці з депутатом Микола-
ївської міської ради С. М. Кар-
цевим. Бібліотека стала «мор-
ською» — як нагадування про 
давні часи, за яких у нашому 
місті дійсно існував такий зак-
лад із унікальним книжковим 
зібранням і з огляду на сусідство 
з морськими промисловими 
об'єктами.

Втілення нової ідеї в життя 
позначилося на оригінальному 
дизайні приміщень, які нага-
дають відвідувачам про ро-
мантику морських подорожей. 
Штурвал, книжковий стелаж, 
схожий на вітрило, канати, 

зав'язані у міцні вузли, столики у 
вигляді корабельних бочок, 
вішак-тільняшка, риболовна 
сітка, акваріум та світлини 
моря… Здається, ось-ось подме 
вітер і захитається палуба.

Створення «морської бібліо-
теки» було б неможливим без 
формування й упорядкування її 
ресурсів. Приємно відзначити, 
що нас підтримали фахівці, 
співробітники профільних нав-
чальних закладів, а також мико-
лаївські письменники та крає-
знавці. Книжки на морську 
тематику представлені у тради-
ційному й електронному форма-
тах і розподілені за тематични-
ми полицями. Вони здатні задо-
вольнити найвибагливішого 
читача. Тут знайдеться і життє-
пис адмірала, і довідник кора-
бельного електрика, і морський 
атлас, і вишукані поетичні зраз-
ки.

Разом із візуальними змінами 
відбулися і зміни у змісті нашої 
роботи. Насамперед, ми зміц-
нюємо партнерські зв'язки з 
установами й закладами відпо-
відного профілю та налагод-
жуємо нові контакти. Наразі 
партнерами бібліотеки є Націо-
нальний університет корабле-
будування імені адмірала Мака-
рова, Музей суднобудування та 
флоту, Клуб юних моряків із 
флотилією, Обласна спеціалі-
зована дитячо-юнацька спор-
тивна школа олімпійського ре-

зерву з вітрильного спорту при 
обласному яхт-клубі тощо. 
Викладачі, студенти та вихован-
ці цих організацій стали наши-
ми активними читачами. Вони із 
задоволенням проводять тут 
свій вільний час і беруть участь 
у різних заходах.

На оновлений вигляд при-
міщень орієнтована і масова 
робота з користувачами. Від-
тепер екскурсії бібліотекою 
проходять у формі морської 
подорожі на судні. Нашими 
частими гостями стали відомі 
миколаївці, причетні до море-
плавства, кораблебудування, 
вітрильного спорту, а також 
автори, що пишуть про море. 
Так, нашим читачам припала до 
серця зустріч-спогад «Семеро 
сміливих: жива легенда яхти 
«Ікар», що здійснила навколо-
світню подорож.

Натхненні позитивними від-
гуками, ми експериментуємо, 
шукаємо нових форматів, які не 
залишать байдужим жодного. 
Ресурсний потенціал та спектр 
послуг бібліотеки значно роз-
ширився, і користувачам нада-
ється море інтернету та часу для 
цікавого живого спілкування. 
Наш бібліотечний корабель іде 
легко, впевнено тримаючи курс 
на нові обрії.

Тетяна Пасіченко,
завідувачка

бібліотеки-філіалу №3
ЦБС для дорослих м. Миколаєва
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Традиції, інновації, успіх

Сьогодні ми переосмис-
люємо призначення бібліотек, 
їхню роль у суспільному житті, 
відтак визначаємо наші нові цілі 
та завдання. Бібліотеки зараз 
підвищують якість традиційних 
послуг і пропонують нові, ста-
ють багатофункціональними 
закладами, знаходячи і займаю-
чи соціокультурні ніші на ринку 
дозвілля.

Ми добре знаємо, що читаць-
кий інтерес можна підвищити, 
використовуючи видовищні 
форми роботи. Однією з них, 
безумовно, є театралізація — з її 
допомогою літературний твір, 
подія, дата набувають нової 
якості, характери й конфлікти 
унаочнюються. Хороша поста-
новка надовго запам'ятовується 
й викликає бажання читати.

Видатний німецький поет і 
драматург Фрідріх Шиллер був 
упевнений, що «людина буває 
цілком задоволеною лише тоді, 
коли вона грає». Це надихнуло 
нас, працівників бібліотеки-
філіалу №5 ЦБС для дорослих 
м. Миколаєва, створити «Вільну 
сцену на Дачній». Це була 
чудова ідея, адже бібліотека є чи 
не єдиним культурно-дозвіллє-
вим центром для учнів п'яти 
загальноосвітніх шкіл, Вищого 

професійного училища дизайну, 
а також користувачів різних 
вікових категорій, що прожи-
вають у мікрорайонах Ліски та 
Намив.

Нашою метою стало ство-
рення комфортних умов для 
неформального спілкування, 
професійної орієнтації та само-
реалізації читачів. «Вільна сце-
на» дає можливість кожному 
спробувати себе в якості актора, 
сценариста, режисера-поста-
новника, декламатора, тож юні 
городяни зможуть краще орієн-
туватися у виборі майбутнього 
фаху. Варто відзначити аматор-
ський театр «Дивертисмент 5+», 
в якому грають наші читачі, 
зокрема учні середніх та стар-
ших класів школи №52. Він 
активно долучається до різно-
манітних культурно-художніх 
заходів бібліотеки. Особливо 
запам'яталися журфікси «Я іще 
повернусь…» (до 80-річчя від 
дня народження В. Висоцького), 
«Він — мудрості співець» (до 
870-ї річниці від дня народ-
ження О. Хайяма), творчі зустрі-
чі з поетами В. Качуріним, А. 
Суровим, О. Галаган, В. Фальо-
вим, Т. Ліщинською, вистави 
«Жінки у життєвій драмі Кобза-
ря» і «Голод душі» (до річниці 

Голодомору в Україні), участь у 
рівер-фестах, театралізовані 
ігрові програми для дітей тощо.

В арсеналі «Вільної сцени на 
Дачній» є багата костюмерна. 
Тут знайдеться і український 
народний одяг, і вбрання для 
літературних персонажів, і бага-
та театральна атрибутика, виго-
товлена дбайливими руками 
наших працівниць (Н. Гри-
горцевої і Н. Мірян). Пам'ять 
про проведені заходи збері-
гається у фото- та відеоархівах.

Ми піклуємося про те, щоб 
наші читачі яскраво і змістовно 
проводили своє дозвілля, долу-
чалися до світу культури й мис-
тецтва, почувалися розкутими і 
долали труднощі, пов'язані з 
публічними виступами. Запро-
шуємо і вас на нашу вільну 
сцену!

Раїса Полторацька,
бібліотекарка

бібліотеки-філіалу №5
ЦБС для дорослих м. Миколаєва

Бібліотеки, які тривалий час 
асоціювалися із чимось архаїч-
ним і вважалися продуктами 
минулого, сьогодні отримують 
нове дихання й перероджуються 
у «треті місця»: надсучасні 
приміщення із модерним дизай-
ном й різноманітними варіан-
тами для проведення вільного 
часу: від читання книжок до 
інтерактивних тренінгів у ко-

воркінгах. Вони стають особливими просторами для людей, які 
навчаються впродовж всього життя.

Наші працівники спробували візуалізувати образ бібліотеки 
майбутнього — відкритої і привабливої для всіх категорій читачів. 
Формат «Книжковий мегаполіс» передбачав літературне кафе та 
музичний салон, інтернет-клуб та клуб сімейного дозвілля. 
Маленьких читачів мали потішити дитяче книжкове містечко та 
спортивно-ігровий майданчик.

Очевидно, цей задум так і залишився б на папері, якби не проєкт 
по згуртуванню громади міста «Миколаїв: ми — коло!». З вересня 
2017 по березень 2019 року його реалізовували місцеві установи 
культури за підтримки Міжнародної організації міграції (МОМ). 
Участь у цьому проєкті стала для нашої бібліотеки початком 
позитивних змін.

Для того, щоб змінити світ, треба змінитися самому, і ми були 
готові відійти від образу традиційної бібліотеки та її звичних 
функцій. Першим кроком до змін стала організація коворкінгу — 
простору для талановитих і цілеспрямованих людей, готових 

вдосконалювати свої знання й 
навички. Ця ідея була втілена в 
життя завдяки фінансовій під-
тримці управління з питань 
культури та охорони культурної 
спадщини та адміністрації Цен-
тральної бібліотеки ім. М. Л. 
Кропивницького.

Урочисте відкриття ковор-
кінгу «Ми-коло» відбулося 27 
січня 2018 року. Тепер в бібліо-
теці створено багатофункці-
ональний простір для прове-
дення тренінгів та творчих за-
нять, презентацій книжок і 
зустрічей із цікавими людьми, 
організації книжкових виставок 
і дитячого дозвілля.

Ми завжди працювали над 
удосконаленням обслуговуван-
ня читачів, шукали оригінальні 
ідеї, тож обладнання нового 
майданчика з сучасним ремон-
том, цікавим дизайном, яскра-
вими і функціональними меб-
лями відкрило перед нами нові 
перспективи.

Участь в проєкті передба-
чала створення в бібліотеці 
клубу сімейного дозвілля. Такий 
клуб розпочав свою діяльність в 
січні 2018 року і отримав назву 
«Ми-коло». Його засідання — 
насичені і цікаві, а затишна 
сімейна атмосфера спонукає до 
плідного спілкування. Крім 
того, отримане в рамках проєкту 
спортивне обладнання (килим-
ки-карімати і фітболи, обручі і 
диски «Здоров'я», шведська 
стінка і тренажер «Leg Magik») 
дозволили проводити спортивні 
заняття. Оздоровчі тренінги, які 
проводить професійний тренер-
волонтер Лариса Каталевська, 
популярні і сьогодні.

«Хто відчув насолоду твор-
чості, для того всі інші насолоди 
вже не існують». Ця фраза А. 
Чехова могла б стати епіграфом 
до кожного з креативних занять 
для любителів хенд-мейд, які 
пройшли в коворкінгу. Жінки, в 
душах яких живе вогонь твор-
чості, отримали справжнє задо-
волення від майстер-класів по 
бісеро- і стрічкоплетінню, ви-
шивці та в'язанню спицями. На 
них досвідчені майстрині руко-
ділля Ірина Язикова, Олена 

Тищенко та Зінаїда Мазур 
ділилися своїми креативними 
ідеями та напрацюваннями.

Школярі на екологічних 
воркшопах «Незвичайні комахи 
зі звичайних матеріалів» і «Ко-
лаж етнодизайну» дізналися, що 
з речей, які ми зазвичай від-
правляємо в кошик для сміття, 
можна створити справжні ше-
деври. Тепер виставкові стенди 
коворкінгу прикрашають ство-
рені руками юних творців кра-
шанки з відходів деревини і ціле 
сімейство казкових комах з 
пластикового посуду. Любителі 
ліплення оволоділи майстер-
ністю створення химерних 
тварин з пластичної глини.

Серед інших цікавих форм 
роботи коворкінгу — міні-
тренінг з підвищення медіа-
культури в молодіжному сере-
довищі «Я — медіаграмотний». 
Теоретичні знання і практичні 
завдання тренера допомогли 
учням юридичного ліцею вільно 
орієнтуватися в медіапросторі: 
відрізняти правду від брехні, 
засвоїти нескладні правила 
безпеки в інтернеті.

Городяни отримують в сті-
нах нашої бібліотеки корисні 
знання з надання домедичної 
допомоги, якими щедро ділився 
на тренінгах «Знання = життя» 
досвідчений тренер, волонтер-
рятувальник Павло Бузник.

Новим досвідом для нас 
стало проведення двох толок 
(осінньої і весняної) в рамках 
екологічного спрямування про-
єкту. Масштабність цих заходів 
показала, скільки небайдужих 
миколаївців готові взяти участь 
в громадському житті міста, від-
гукнутися на корисну ініціативу.

В інноваційному форматі 
правового сторітелінгу пройшла 
зустріч переселенців із До-
нецької та Луганської областей, 
які проживають в нашій громаді, 
з юристами, адвокатами, під-
приємцями. У неформальній 
обстановці обговорювалися 
актуальні для них питання. 
Цікавими були тренінги з кон-
фліктів і гендеру, що пройшли в 
рамках проєкту для пред-
ставників громадських орга-

нізацій і вимушених пересе-
ленців.

Мудрість говорить: «Друзі 
— це подарунки долі». За час 
проєкту ми придбали багато 
нових друзів, готових допо-
могти, і партнерів, здатних 
підтримати. Адже практично всі 
проєктні заходи бібліотека про-
водила у співпраці з партнер-
ськими організаціями, серед 
яких: адміністрація Інгуль-
ського району м. Миколаєва, 
Миколаївський фонд «Любис-
ток», Регіональний центр з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в Мико-
лаївській області, асоціація 
психологів  м.  Миколаєва . 
Справжніми друзями для нас 
стали учні та викладачі Мико-
лаївської школи мистецтв №2 та 
Академії дитячої творчості.

Промайнули цікаві і наси-
чені дні проєкту, залишивши 
глибокий слід в душах користу-
вачів та працівників бібліотеки. 
Вулиці «Книжкового мегапо-
лісу» наповнилися новими 
людьми, завирувало життя на 
спортивних та творчих майдан-
чиках, і діяльність бібліотеки 
стала більш насиченою та ціка-
вою. Ми ще раз переконалися, 
що мріяти необхідно, бо мрія 
надихає, окриляє, мотивує 
працювати над собою, ставати 
кращими. Мрія — це перший 
крок до успіху. 

Олександра Дюдіна, 
завідувачка,

Тетяна Салтикова,
провідна бібліотекарка

бібліотеки-філіалу №12 ЦБС
для дорослих м. Миколаєва
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Наукова бібліотека НУК ім. 
адмірала Макарова — це не 
тільки осередок забезпечення 
освітньо-виховного та науково-
дослідного процесів в універ-
ситеті. Це й заклад, де створю-
ється комфортне середовище 
для навчання, змістовного 
відпочинку, спілкування з дру-
зями. Створення сприятливих 
умов для користувачів, розвиток 
фізичного та віртуального про-
стору — це один із пріоритетних 
напрямків, визначених у «Стра-
тегії розвитку Наукової бібліо-
теки НУК ім. адмірала Макаро-
ва на 2018-2022 рр.».

Спільними зусиллями адмі-
ністрації та працівників бібліо-
теки плани поступово втілю-
ються в життя. Так, раніше було 
проведено капітальний ремонт 
загального читального залу в 
головному корпусі вишу. Онов-
лений, світлий та сучасний, він 
гостинно відчинив свої двері 
для читачів на початку нового 

навчального року.
Намагаючись зробити бібліо-

течний простір якомога зручні-
шим та привабливішим для 
користувачів, фахівці відділу 
обслуговування користувачів у 
Навчально-науковому інституті 
автоматики та електротехніки 
реорганізували традиційний 
простір читального залу. Транс-
формуючи простір, вони відзна-
чили для себе, що читальний зал 
— це не лише затишне місце для 
читання та самостійної роботи 
студентів, викладачів, співро-
бітників університету, але й 
локація, де відбуваються чис-
ленні соціокультурні бібліотечні 
та загальноуніверситетські за-
ходи. Було враховано особли-
вості та інтереси користувачів, 
зокрема створено різноманітні 
тематичні зони: для читання та 
самостійної роботи студентів і 
викладачів, для проведення ка-
мерних заходів — круглих сто-
лів, зустрічей з митцями й нау-

ковцями, а також затишну зону 
для відпочинку відвідувачів. 
Завдяки точці доступу Wi-Fi тут 
зручно читати електронні книги, 
слухати музику, грати в ігри 
тощо.

Працівники відділу обслуго-
вування користувачів у Нав-
чально-науковому гуманітар-
ному інституті теж створили 
зони релаксації для своїх відві-
дувачів. Відтепер є можливість 
відпочити у зручних кріслах-
мішках, почитати цікаві книжки 
з буккросингу, зіграти для друзів 
улюблену мелодію на фортепі-
ано. Тож студенти та викладачі із 
задоволенням відвідують онов-
лені читальні зали, в яких можна 
працювати і відпочивати.

Приваблює користувачів і 
територія «Мобільної бібліо-
теки». Це інсталяція у вигляді 
великого червоного серця поруч 
з електронним читальним за-
лом, де розміщено QR-коди із 
посиланнями на електронні 
книги, інтерактивна дошка 
привітань і побажань бібліотеці 
біля одного з абонементів, стенд 
«Бібліотечний циферблат» із 
цікавинками художньої літе-
ратури тощо.

Так, змінюючи внутрішній 
простір, проводячи креативні 
структурні перетворення і вдо-
сконалюючи бібліотечні послу-
ги — модернізуємо сучасну 
бібліотеку закладу вищої освіти.

Олена Бєлодєд,
завідувачка відділу

бібліотечного маркетингу, 
інноваційної та методичної роботи 

Наукової бібліотеки НУК
імені адмірала Макарова

Складові професіоналізму

У ХХІ столітті перед бібліотечними закладами 
постають нові виклики, які спонукають шукати 
нові шляхи розвитку, вчитися новому. З цією метою 
Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. О. 
Лягіна організувала 21-22 травня 2019 року 
обласну школу професійного розвитку під назвою 
«Професійна мобільність фахівця та осмислення 
нових підходів до діяльності бібліотеки, що 
обслуговує дітей».

До участі в професійному заході були запро-
шені фахівці спеціалізованих бібліотек для дітей 
Миколаївщини, представники бібліотек об'єдна-
них громад області, ЦМБ для дітей ім. Ш. Кобера і 
В. Хоменка та її бібліотек-філій.

Перед учасниками виступили науковці ВП 
«Миколаївська філія Київського національного 
університету культури і мистецтв» (С. В. Шуляк) та 
Миколаївського обласного інституту післядип-
ломної педагогічної освіти (Д. В. Лук'яненко). 
Професійні онлайн-сесії відбулися з фахівцями 
Національної бібліотеки України для дітей (Н. Й. 
Дзюба та О. Б. Петренко), ЦБС для дітей м. Дніпра 
(Т. Г. Щукіна, О. А. Слєпова), науково-технічної 
бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУ КПІ ім. І. 
Сікорського (А. Ярошик).

З привітальним словом до присутніх зверну-
лися заступник начальника управління культури, 
національностей та релігій Миколаївської ОДА, 
начальник відділу закладів культури та охорони 
культурної спадщини Л. О. Поддубна, директор 
обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна Т. А. 
Жайворонок.

Програма школи складалася з двох модулів. Під 
час першого – «Бібліотекар нового покоління: 
зміни, реалії, майбутнє» – доповідачі зробили 
спробу мотивувати учасників та націлити на 
роботу. Зокрема було розкрито такі актуальні теми: 
«Бібліотечне обслуговування дітей та бібліотекар у 
новій соціокультурній реальності: від стратегіч-
ного бачення до практичного рішення», «Про-
фесійний розвиток бібліотекарів у мережі Інтер-
нет», «Професійна компетентність бібліотекаря 
дитячої бібліотеки: за підсумками всеукраїнського 
соціологічного дослідження», «Ключові компо-
ненти компетентності сучасного фахівця бібліо-
течно-інформаційної сфери», «Нові ролі бібліо-
текаря в умовах реформування освіти», «Про-
фесіоналізм+креатив-ність=сучасна бібліотека».

Другий модуль був практичним і мав назву 
«Бібліотекар: перезавантаження професії». Його 
метою було допомогти учасникам розвинути свою 
креативність, успішно підготувати «подію» для 
юного читача за допомогою сучасних івент-
технологій, створити новий професійний тренд 
сучасного бібліотекаря.

Справжнього драйву додала тренерка з 
розвитку особистості Л. А. Калініна, провівши 
сесію «Увімкни креативність». Учасники охоче 
взяли участь у тренінгу й відмінно виконали цікаві 

завдання, продемонструвавши, що сучасний біб-
ліотекар – творча особистість, яка вміє і любить 
застосовувати нові нестандартні методи у своїй 
роботі.

Завдяки проєкту «Інформаційна підтримка ЄС 
– бібліотекам для дітей та юнацтва в Україні» від 
Представництва ЄС в Україні шістнадцять бібліо-
тек для дітей Миколаївської області під час 
професійного заходу отримали шоу-бокси та 
добірку матеріалів з метою європейської просвіти 
своїх читачів-дітей на місцях. Окрім цього, їхні 
працівники прослухали консультацію завідувачки 
науково-методичного відділу обласної бібліотеки 
для дітей ім. В. О. Лягіна Т. І. Нахової щодо 
створення «Куточка Європейського Союзу» в 
бібліотечних установах. 

Другий день школи професійного розвитку 
проводився на базі бібліотек КЗ «Коблівська 
публічна бібліотека» Коблівської сільської ради. 
Учасників привітала керівниця КЗ Л. В. Ре-
зниченко. Її виступ був присвячений професійній 
та громадській позиції бібліотекаря в громаді. 
Тайм-менеджмент фахівця був присвячений акту-
альній темі «Атестація як інструмент активізації 
професійної ініціативи бібліотекарів», спікером 
якого була заступник директора Миколаївської 
обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна О. Л. 
Романченко. Під час професійного стартапу своїми 
практичними досягненнями поділилися фахівці 
районних бібліотек для дітей Братської, Бере-
занської, Єланецької, Первомайської, Снігурів-
ської районних бібліотек для дітей та КЗ «Ново-
бузька ЦБС». У межах заходу відвідали Риба-
ківську бібліотеку-філію КЗ «Коблівська публічна 
бібліотека». Її завідувачка О. В. Кудряшова провела 
професійну екскурсію та ознайомила гостей з 
досвідом роботи установи.

Підбиваючи підсумки обласної школи профе-
сійного розвитку, директор Миколаївської обласної 
бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна Т. А. Жай-
воронок побажала учасникам віри, наполегливості, 
ініціативності, мобільності та креативності у 
створенні сучасного бібліотечного простору для 
юних читачів у своїх закладах і громадах.

Тетяна Нахова,
завідувачка,

Ганна Головченко,
методистка науково-методичного відділу

Миколаївської обласної бібліотеки
для дітей ім. В. О. Лягіна
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14 березня 2019 року в Ми-
колаївській обласній бібліотеці 
для дітей ім. В. О. Лягіна відбу-
лося методичне заняття «Укра-
їнська дитяча сучасна книга» 
для вихователів-методистів до-
шкільних навчальних закладів 
міста.

Завідувачка відділу обслу-
говування дітей дошкільного 
віку та учнів 1-4 класів О. Є. Го-
лосна і завідувачка інфор-
маційно-бібліографічного від-

ділу В. Є. Щербак підготували 
та провели презентацію збірки 
творів сучасних українських 
авторів для дітей «Вишиванка 
для сонечка» (автор ідеї —  Е. 
Заржицька), що вийшла 2018 
року в харківському видав-
ництві «Юнісофт».

Свої твори для збірки надали 
понад сімдесят сучасних пись-
менників, які мешкають не лише 
в Україні, а й за кордоном: у 
Чехії, Македонії, США, Ізраїлі 

тощо. Приємно відзначити, що 
серед них є й наші земляки: 
Анатолій Качан, Людмила Чи-
жова і Віра Марущак. Пані Віра, 
очільниця Миколаївської облас-
ної організації Національної 
спілки письменників України, 
була присутня на заході. Вона 
поділилася власним баченням 
сучасної дитячої книги, а також 
своїми творчими планами.

Учасники заняття отримали 
корисну й цікаву інформацію 
про сучасну українську літе-
ратуру для малих читачів, від-
крили для себе нові імена у 
дитячому письменстві. Тепер 
маленькі миколаївці з допомгою 
своїх вихователів поринуть у 
захопливий і яскравий світ но-
вих книжок.

Ганна Головченко, 
методистка

науково-методичного відділу 
Миколаївської обласної 

бібліотеки для дітей
ім. В. О. Лягіна

Щорічною подією у житті 
бібліотек вишів міста Микола-
єва є проведення Всеукраїнської 
науково-практичної конферен-
ції на базі НБ НУК ім. адмірала 
Макарова, обласного методич-
ного центру бібліотек ЗВО м. 
Миколаєва. П'ята всеукраїнська 
науково-практична конференція 
була присвячена темі «Науково-
ко м у н і к а ц і й н и й  п р о с т і р 
бібліотеки ЗВО: вимоги часу та 
реалії».

Географія бібліотек-учас-
ниць конференції була розмаї-
тою: Одеса (Наукова бібліотека 
Одеського національного уні-
верситету імені І. І. Мечникова), 
Дніпро (Науково-технічна біб-
ліотека Дніпропетровського на-
ціонального університету заліз-
ничного транспорту імені акаде-
міка В. Лазаряна), Хмель-
ницький (Наукова бібліотека 

Хмельницького національного 
університету), Сєвєродонецьк 
(Наукова бібліотека Східн-
оукраїнського національного 
університету ім. В. Даля). У 
конференції взяли участь і 
представники бібліотек Мико-
лаєва: керівники та провідні 
фахівці бібліотек ЗВО, Обласної 
універсальної наукової бібліо-
теки, Науково-педагогічної 
б ібл іотеки  м .  Миколаєва , 
бібліотеки-філії для юнацтва 
ЦБС для дорослих м. Микола-
єва.

До участі в обговоренні 
питань щодо розвитку бібліотек 
та формування компетенцій 
сучасного фахівця бібліотеки 
були запрошені знані вчені-
бібліотекознавці українських 
вишів: Харківської державної 
академії культури, Харківського 
національного університету 

сільського господарства, ВП 
«Миколаївська філія Київського 
національного університету 
культури і мистецтв».

З вітальним словом до учас-
ників науково-практичної кон-
ференції звернувся проректор з 
науково-педагогічної роботи 
НУК імені адмірала Макарова, 
кандидат технічних наук, про-
фесор С. О. Слободян. Він 
наголосив на тому, що бібліо-
тека ЗВО на сучасному етапі 
розвитку та модернізації вищої 
освіти в Україні повинна спри-
яти у межах своєї компетенції 
впровадженню європейських 
норм і стандартів освіти, підви-
щенню наукового рейтингу 
університету, гнучко та опера-
тивно реагувати на зміни потреб 
та очікувань своїх користувачів. 
Сергій Олегович також вручив 
грамоти Департаменту освіти та 

науки Миколаївської облдерж-
адміністрації співробітникам 
НБ НУК – вченому секретарю С. 
В. Ларенковій та завідувачці 
електронного читального залу Т. 
Д. Корольовій.

Учасників конференції також 
привітали декан факультету 
економіки моря, доктор тех-
нічних наук, професор В. Н. Па-
рсяк, старший науковий спів-
робітник, керівник музею адмі-
рала С. Й. Макарова В. В. Мац-
кевич та директорка відомого 
миколаївського видавництва І. 
О. Гудим. В. Н. Парсяк пода-
рував представникам бібліотек 
міста примірники двох своїх 
видань з побажанням процві-
тання і подальшого розвитку. 
Він також зауважив, що інфор-
маційні технології спричинили 
важливі зміни в людському 
житті, але їм навряд чи вдасться 
перевершити насолоду від 
читання паперової книги. В. В. 
Мацкевич вручив директору 
Наукової бібліотеки Т. М. 
Костирко та Т. Д. Корольовій 
значки, виготовлені на честь 30-
річчя першої навколосвітньої 
подорожі на легендарній яхті 
«Ікар» і подарував книгу Нау-
ковій бібліотеці. Видавець І. О. 
Гудим побажала всім присутнім 
плідної роботи, відзначила акту-
альність і своєчасність прове-
деної конференції та висловила 
сподівання на подальшу спів-
працю з бібліотеками міста.

У межах роботи науково-
практичної конференції були 
обговорені такі питання: універ-
ситетська бібліотека — мульти-
функціональний центр ЗВО, 
сучасні тенденції та перспек-
тиви розвитку бібліотек вишів, 
науково-дослідницька діяль-
ність бібліотек для підвищення 
публікаційної активності вче-
них, інформаційно-аналітична 
робота в умовах інноваційних 
змін, проблеми впровадження 
академічної доброчесності в 
діяльність ЗВО. Також було 
розглянуто досвід роботи бі-
бліотек м. Миколаєва у сфері 
використання хмарних техно-
логій (К. М. Картузов, директор 
Науково-педагогічної бібліо-

теки м. Миколаєва), формування 
ціннісних орієнтирів користу-
вача (Д. О. Яцкевич, провідна 
бібліотекарка бібліотеки-філії 
для юнацтва ЦБС для дорослих 
м. Миколаєва). Цікавою була 
розповідь бібліотечних праців-
ників МНУ імені В. О. Сухо-
млинського про враження від 
відвідування книгозбірень Ір-
ландії.

Всеукраїнська науково-прак-
тична конференція бібліотечних 
працівників пройшла на висо-
кому фаховому рівні. Представ-
лені доповіді та виступи були 
актуальними та значущими для 
розвитку бібліотек ЗВО, модер-
нізації бібліотечно-інформа-
ційної справи. Атмосфера кон-
ференції сприяла творчому, 
зацікавленому та конструк-
тивному спілкуванню. Актуаль-
ність проблематики, яка обго-
ворювалася на конференції, 
викликала жвавий інтерес.

Обмін досвідом, думками, 
аналіз процесів та проблем, 
характерних для сучасного 
стану функціонування та пер-
спектив розвитку бібліотек ЗВО, 
надали можливість учасникам V 
Всеукраїнської науково-прак-
тичної конференції розробити 
та схвалити рекомендації.

Учасники професійного фо-
руму мали чудову нагоду озна-
йомитися з новинками книжко-
вої продукції видавництва І. Гу-
дим, видавця В. Торубари та 
книгою «Дизелісти» авторів 
В.С. Наливайка та О. А. Го-
горенка. 

Книжково-ілюстративна екс-
позиція за темою конференції, 
організована в рамках її прове-
дення, дала можливість позна-
йомитись з інноваційним досві-
дом роботи та перспективами 
розвитку бібліотек різних сис-
тем та відомств України, а також 
зі станом справ у бібліотеках 
близького та далекого зарубіж-
жя.

Крім того, всі учасники кон-
ференції відвідали музей С. Й. 
Макарова та ознайомились з 
його оновленою експозицією.

Т. Мігунова,
заступниця директора

Наукової бібліотеки НУК
імені адмірала Макарова
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Наукова діяльність

Останнім часом українська 
наука зіштовхується з необ-
хідністю адаптуватися до таких 
реалій, як відкритий доступ, 
наукометричні бази даних, 
індексація,  імпакт-фактор, 
індекс Хірша, академічна не-
доброчесність, «хижацькі» ви-
дання. На жаль, це неповний 
перелік понять, які стали не-
від'ємними елементами сучас-
ної наукової комунікації. У 
більшості українських універ-
ситетів робота із сучасними ме-
тодиками моніторингу та оцінки 
росту наукових досліджень і 
технологій тільки-но починає 
бути частиною постійної і сис-
темної діяльності. Однією з 
таких методик є інформаційна 
аналітика, а підрозділами, які 
беруть на себе функції дослід-
ження публікаційної активності, 
є академічні бібліотеки.

З жовтня 2017 року у МОН 
України стартував проєкт із 
підвищення публікаційної ак-
тивності в міжнародному нау-
ковому просторі науковців зак-
ладів вищої освіти країни. В 
його межах у 2017 та 2018 роках 
було проведено Всеукраїнський 
відбірковий конкурс та надано 
доступ до провідних наукомет-
ричних платформ Scopus та Web 
of Science. Як учасник цього 
проекту НУК ім. адмірала Ма-

карова отримав доступ до науко-
метричних систем Scopus (2017, 
2018) та Web of Science (2018).

У 2019 році вперше в історії 
України МОН почало націо-
нальну передплату до наукомет-
ричних баз даних для всіх вишів 
держави. Доступ вже надано 380 
установам з метою розвитку 
дослідницького потенціалу уні-
верситетів та підтримання їх-
нього належного науково-тех-
нічного рівня. Наукова бібліо-
тека НУК ім. адмірала Макарова 
виступила не тільки коорди-
натором, але й очолила діяль-
ність університету у напрямку 
надання послуг науковцям із 
питань наукометрії. Розроблено 
комплекс навчальних заходів, 
спрямованих і на бібліотекарів, і 
на користувачів. 

Заходи з підвищення про-
фесійної компетентності бібліо-
течних працівників складаються 
з самонавчання і обміну досві-
дом на конференціях, навчаль-
них коучингів «Як працювати з 
інформаційними ресурсами 
платформ Scopus та Web of 
Science» та «Інформаційні ін-
струменти платформи Web of 
Science для аналізу наукової 
діяльності». Для користувачів 
запропоновано групові та інди-
відуальні заняття, консультації, 
тренінги та семінари: наукових 
працівників і студентів знайом-
лять із особливостями просу-
вання та моніторингу наукових 

публікацій у міжнародних на-
укометричних базах. Так, з ме-
тою покращення репрезентації 
наукового доробку університету 
фахівці бібліотеки щорічно 
організовують семінари-тре-
нінги «Електронні ресурси для 
навчання та наукової діяль-
ності», під час яких інформують 
про наукові та освітні бази 
даних, доступні нашим корис-
тувачам, і про можливості, що 
відкриваються для вчених зав-
дяки їхньому використанню.

За 2017-2019 роки спів-
робітники Наукової бібліотеки 
сформували офіційні профілі 
університету на платформах 
Scopus та Web  of  Science , 
створили інформаційний блок 
«Науковцю» на своєму сайті, 
підготували «Методичні реко-
мендації щодо підвищення 
публікаційної активності магіс-
трантів та аспірантів», «Мето-
дичні рекомендації щодо вико-
ристання наукометричної плат-
форми Web of Science в науковій 
діяльності», вебнавігатор «Ві-
деодовідник по наукометричних 
базах даних», а також науково-
аналітичні матеріали, провели 
бібліометричні та наукомет-
ричні дослідження, здійснено 
моніторинг університету у сві-
товому інформаційному прос-
торі.

З великою зацікавленістю 
були сприйняті науково-мето-

дичні семінари «Можливості 
платформи Web of Science для 
якісних наукових досліджень та 
навчання: Web of Science Core 
Collection, Journal Citation Re-
port, EndNote, ResearcherID», які 
пройшли у 2017 і 2019 роки в 
НБ. Лектор Ірина Тихонкова, 
кандидат біологічних наук, ек-
сперт з інформаційно-аналі-
тичних ресурсів та навчання 
компанії Clarivate Analytics (м. 
Київ) ознайомила науковців, 
науково-педагогічних праців-
ників, співробітників НБ універ-
ситету з можливостями між-
народної наукометричної плат-
форми Web of Science та зі спек-
тром інструментів компанії Cla-
rivate Analytics. 

У 2019 році в рамках вив-
чення дисципліни «Наукометрія 
і бібліометрія» до нашої біблі-
отеки завітали студенти групи 
КББ-125м заочного відділення 
ВП «МФ КНУКіМ» (викладач 
— кандидат пед. наук, доцент А. 
І. Сидоренко). Під час лекції 
було відзначено, що діяльність 
нашого закладу як інформа-
ційно-аналітичного центру уні-
верситету сприяє підвищенню 
публікаційної активності нау-
ковців, збільшенню їхньої ци-
тованості в міжнародних науко-
метричних базах даних та зро-
станню рейтингу універси-
тетської науки на національ-
ному та світовому рівнях.

Сьогодні Наукова бібліотека 
НУК ім. адмірала Макарова 
модернізує своє функціонально-
цільове призначення в руслі 
сучасних тенденцій розвитку 
науки. Новим важливим напря-
мом нашої діяльності стає про-
ведення багатоаспектної роботи 
щодо адаптації оформлення та 
організації контенту акаде-
мічних видань, які випускає 
університет, до вимог вітчиз-
няних та міжнародних стан-
дартів — Library publishing.

Тетяна Корольова,
завідувачка

електронного читального залу
Наукової бібліотеки НУК
імені адмірала Макарова

Нині промоція читання потребує новітніх форм. Саме тому в 
вересні 2017 року Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва 
спільно з миколаївським інтернет-радіо «Nikvesti.fm» втілила в 
життя цікавий літературний проєкт – аудіоподкаст «Book History». 
Так було створено ще одну філію бібліотеки – віртуальну, а її 
користувачі – чимала слухацька аудиторія – стали набагато більш 
обізнаними в літературній царині, щодня дізнаючись цікавинки про 
відомих письменників: українських та зарубіжних класиків і 
сучасників.

Результатом проєкту стали близько трьохсот матеріалів 
тривалістю від 3 до 10 хвилин. Їх можна використовувати під час 
створення презентацій, буктрейлерів, підготовки рефератів, на 
уроках літератури тощо. Формат інтернет-радіо дозволяє слухати 
бібліотечний подкаст в Україні та за її межами і доступний на 
комп'ютерах, лептопах та смартфонах на Android (варто лише 
встановити спеціальний додаток).

Згодом з'явився ще один подкаст – «Book Club», який презентує 
книжкові новинки і твори, що користуються найбільшим попитом у 
читачів.

Досвід нашої роботи був представлений на Всеукраїнському 
професійному конкурсі «Творчий злет: молодий бібліотекар року», 
в рамках міжнародного проєкту «Ми – українці. Я і ти!» і на ІV 
Міжнародному форумі молодих бібліотекарів УБА «Бібліотека: 
перезавантаження».

Невеличкий тест на завершення. Чи знаєте ви, яке прізвисько 
було у Дж. Роулінг у школі, яка подія надихнула Г. Мелвілла на 
створення «Мобі Діка», які п'ять книжок збирався взяти на 
безлюдний острів Б. Шоу, чому Г. Х. Андерсен завжди носив у 
кишені мотузку, на якій позиції грав А. К. Дойл у футбольній 
команді, як збирався розбагатіти О. де Бальзак, і як М. Рильського 
дружина рятувала від в'язниці? Вмикайте «Book Club» і «Book 
History» і дізнайтеся про цих та інших дивовижних людей. Будьте з 
нами на одній хвилі.

Андрій Алієв, 
завідувач відділу соціокультурної діяльності молоді 

Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва

Новий формат
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Територія молоді

Змінюватися може місце, спікери та учасники. 
Незмінним залишається одне – драйв Форуму 
молодих бібліотекарів УБА. Цьогорічний, 
четвертий за ліком, Форум відбувся 11-12 квітня у 
Харкові.

Наукова бібліотека НЮУ ім. Ярослава 
Мудрого (директор – Надія Пасмор) приємно 
вразила не тільки змістом роботи, а й архі-
тектурою, підтвердивши, що Україна – це місце, 
де у бібліотечній галузі впроваджують найвищі 
світові стандарти.

У своїх привітаннях під час пленарного 
засідання були одностайними наші колеги Люд-
мила Глазунова (Харків), Тетяна Борисова (Київ) і 
Валентина Пашкова (Київ). Вони відзначили, що 
Форум виріс до бібліотечної події європейського 
рівня, і працювати в таких умовах – велике 
задоволення.

Під час заходів подібного масштабу перед 
організаторами завжди постає дилема: розглядати 
загальні питання перед великою аудиторією чи 
розподіляти учасників за окремими секція-
ми/сесіями і розглядати більш конкретні й прак-
тичні речі. У такому випадку аудиторія стає 
значно меншою, але виникає ситуація, коли на 
різних секціях одночасно виступають два цікавих 
спікери. Наскільки організаційному комітету 
вдалося вирішити цю проблему – буде видно за 
відгуками.

Сесія «Технології» була потенційно найсклад-
нішою в організаційному плані. Не було впевне-
ності в тому, чи готова аудиторія сприймати 
матеріал у повному обсязі, чи зможуть спікери 
обговорювати саме бібліотечний контекст техно-
логічних процесів.

Для злагодженої роботи бібліотеки необхідний 
захист комунікаційних систем. Він нагадує 
ланцюг, міцність якого дорівнює міцності най-

слабшої ланки. Цьому питанню була присвячена 
доповідь «Кібербезпека інфокомунікацій. Що 
може зробити бібліотекар?» Костянтина Картузо-
ва (Миколаїв). Він розповів про те, як не стати 
слабкою ланкою, і навів приклади загроз і 
потенційні шляхи їхнього вирішення з власного 
досвіду роботи. Утім, деякі учасники сесії 
висловили міркування, що нинішні бібліотеки 
радше перебувають в обороні, ніж будують пре-
вентивний захист.

Сесія показала, що сьогодні ми вже готові йти 
далі – не тільки формулювати технічні, техно-
логічні чи інформаційні проблеми бібліотек, але й 
обговорювати тренди, прогнозувати тенденції та 
шляхи розв'язання проблем. Молодь УБА створи-
ла майданчик, де «технарі» вільно обмінюються 
досвідом. І це вже не тільки теорія, а справжня 
база практичної допомоги. Так ми інтегруємо 
сучасні технології в практику нашої роботи.

Є така приказка: «Вміла добре готувати, та не 
вміла подавати». Сподіваємося, що це не сто-
сується діяльності наших бібліотек, зокрема 
доповідачів сесії «Промоція». На їх думку, в 
умовах інформаційного буму реклама вашого 
масового заходу, інформація про нього у ЗМІ є 
більш важливим показником, ніж його якість. 
Якщо про вашу подію не написали на новинному 
інтернет-порталі, не зняли телевізійний ролик, не 
зробили дописи завсідники соцмереж (вже навіть 
не так важливо, чи поставили правильний хештег 
– головне, щоб написали) – вважайте, вашого 
заходу не було. Щоб уникнути фіаско, треба 
«смачно» готувати події.

Навчитися цієї вишуканої кухні зібралося 
близько шістдесяти учасників. Йшлося про 
популяризацію літератури з апеляцією до різних 
органів чуття і про партнерську підтримку з боку 
хороших авторів та видавців.

Одна з цілей, що може об'єднати бібліотекарів 
із різних куточків України, – промоція книг та 
читання серед молоді. Здається, Дар'я Яцкевич 
(Миколаїв) готова не тільки впроваджувати нові 
ідеї з популяризації читання, але і щедро ділиться 
з учасниками власними напрацюваннями, досві-
дом проведення заходів. Розмір не має значення: і 
в невеликій бібліотеці-філії (як-от у тій, в якій 
працює Дар'я) можна провести і літературну 
естафету «Читаймо українською», і бібліо-
Challenge «Читай миколаївських авторів», і фото-
конкурс «BooksinMy Life», і найкращу рекламну 
кампанію з просування книги. Було б тільки 
бажання. Варто відзначити, що за найбільш 
вражаючий досвід промоції читання серед під-
літків Дар'я отримала добірку видань від партнера 
цієї сесії – видавництва «Ірбіс Комікси».

Для промоції всі засоби згодяться. Андрій 
Алієв (Миколаїв) поділився досвідом, як для цієї 
мети він використовує бібліотечні аудіоподкасти. 
З усіма охочими наш колега поділився готовим 
ресурсом, що містить більш як 270 записів. З ними 
можна ознайомитися і вдома за комп'ютером, і в 
дорозі – зі смартфоном у руці.

Безпечно та ефективно популяризувати послу-
гу «перезавантаженої» бібліотеки сьогодні зама-
ло. Сесія «Грамотність» поставила за мету робити 
це обізнано. Модератор Вікторія Польова (Київ) 
зауважила, що досягти рівня повної медійної 
грамотності складно, тому слід постійно вдоско-
налювати свої вміння та навички. Схоже на те, що 
в різних країнах місії «перезавантажених» бібліо-
тек сьогодні однакові. Наш Форум ще раз засвід-
чив важливість синхронізації напрямів діяльності 
і став майданчиком із обміну досвідом.

У межах Форуму відбулась постер-сесія. 
Участь у ній міг взяти молодий бібліотечний 

Бібліотечне краєзнавство

фахівець, фахівець у галузі ІТ чи будь-яка особа, 
зацікавлена у візуалізації процесу створення 
сучасної, інноваційної бібліотеки. Завданням 
було підготувати плакат за заздалегідь вказаними 
параметрами.

У сесії взяло участь вісім бібліотечних пос-
терів. Роботи учасників вражали креативністю 
підходів, адже на аркуші А2/A3 треба було 
вмістити максимум інформації і при цьому чудово 
її візуалізувати. І модераторки секції Вікторія 
Польова та Антоніна Тіщенко, і журі, що скла-
далося з усіх присутніх, відзначили, що в 
хорошому постері ці дві складові не завжди 
бувають збалансовані.

Після ознайомлення з роботами учасники 
охоче спілкувалися з авторами, робили селфі та 
активно зчитували QR-коди з плакатів. А далі за 
українською традицією відбулися прозорі вибори 
переможця – учасники сесії проголосували за 
нього найбільшою кількістю наліпок-уподобань.
Миколаївщину представляла Оксана Голосна з 
постером «Чим підкорити сучасних читачів – 
event-платформа дитячої бібліотеки». Яскравий 
та креативний плакат закликав «бути на одній 
хвилі» з читачами, «відкритими до всіх і кож-
ного», переконував «бути технічно підкованими», 
стимулював «розширювати горизонти» і «руйну-
вати стереотипи», мотивував «підкорювати нові 
вершини».

Підбиваючи проміжні підсумки заходів Фору-
му, обмінюючись номерами телефонів та контак-
тами у соцмережах, учасники найчастіше вислов-
лювали побажання зустрітися наступного разу. 
Тож, переконаний, побачимося знов. А миколаївці 
вкотре вразять форумчан креативністю!

Костянтин Картузов,
член МС УБА

Нещодавно бібліотека-філіал №18 ЦБС для 
дорослих м. Миколаєва відзначила 10-річчя 
діяльності краєзнавчо-інформаційного центру 
«КРАЙ». Його створення стало доленосним для 
бібліотеки, визначило її стратегічний напрямок 
роботи, зміцнило позиції в місцевій громаді, 
створило особливий образ закладу.

Бібліотека завжди функціонувала як невід'ємна 
частина інформаційної структури Корабельного 
району, як документально-комунікативний і 
соціокультурний центр, виконуючи при цьому 
функцію краєзнавчого осередку. Ще до створення 
центру «КРАЙ» вона мала певний краєзнавчий 
ресурс: зібрання документальних джерел, листів, 
листівок, світлин, старих місцевих газет районно-
го значення, а також предмети побуту та знаряддя 
праці, збережені старожилами. Окрім того, у 1990-
х роках ми налагодили зв'язки з миколаївськими 
дослідниками С. В. Бойчук та В. О. Касяновським, 
які вивчали історію і культуру, обрядовість 
Вітовщини, доводячи їхню особливість і винят-
ковість. Утім, на той час все ще не було системного 
бачення, як використати матеріали у нашій крає-
знавчій роботі, щоб повніше задовольняти корис-
тувацькі запити. Створення центру дало змогу 
структурувати та поглибити краєзнавчу роботу 
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бібліотеки, що сьогодні здійснюється за такими 
напрямками: дослідницька та інформаційно-
просвітницька діяльність, збір і акумулювання 
документального фонду, популяризація історико-
краєзнавчих знань, створення рекламної та інфор-
маційної продукції, співпраця з фахівцями-істо-
риками, громадою та владою.

Приємно відзначити, що десять років роботи 
центру були дуже плідними. Ми значно розшири-
ли нашу цільову аудиторію, сприяли ефективному 
діалогу місцевої громади з істориками-краєзнав-
цями, залучили до вивчення нашої малої Батьків-
щини активістів та громадські організації («Вітов-
ське українське товариство», «Спадщина», «Сим-
воли Миколаївщини»). Важливим кроком було 
налагодження та зміцнення партнерських зв'язків 
з органами виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, ОУНБ (відділ документів і нау-
кових розвідок з питань краєзнавства), Мико-
лаївськими земляцтвами в Києві та Москві, 

Херсонським обласним краєзнавчим музеєм, 
державними архівами Миколаївської, Одеської та 
Херсонської областей. Відтак ми зібрали великий 
масив архівних виписок, документів, спогадів і 
світлин. За нашої активної участі було укладено та 
підготовлено до друку сім краєзнавчих книг, а 
також отримано спонсорську допомогу для їхньо-
го видання. Позабюджетні кошти для подальшого 
розвитку наших проєктів ми продовжуємо знахо-
дити й сьогодні. Окрім того, у сфері наших інтере-
сів перебуває проведення етнографічних свят і 
генеалогічні дослідження родин нашого району.

«Бібліотека краєзнавства» відкрита для світу. 
Ми ведемо блог «Курс на Корабельний» та маємо 
сторінку КІЦ «КРАЙ» на сайті ЦМБ ім. М. Л. 
Кропивницького.

Відсвяткувавши ювілей, ми продовжуємо свою 
роботу, тож очікуйте нових краєзнавчих від-
криттів.

Ольга Ясько,
завідувачка бібліотеки-філіалу №18

ЦБС для дорослих м. Миколаєва

(Продовження, початок на стор. 23)

30 травня 2019 року працівники ЦБС для 
дорослих м. Миколаєва, представники 
громадських організацій міста і області виру-
шили в професійну експедицію під назвою 
«Бібліотека як осередок збереження локаль-
ної культури: традиції та новації» до мікро-
району Матвіївка.

Подорож почалася на крутому березі Пів-
денного Бугу, неподалік від історичної місце-
вості, яку в народі називають Хрещатою. 
Насичена про-грама теплого дня розпочалася 
з музичного привітання — народної пісні 
«Зеленеє жито, зелене…» у виконанні учас-
ниці творчого об'єднання «Козацька май-
стерня» Олени Луценко. Після вітального 
слова завідувачки бібліотеки-філіалу №21 І. 
А. Марштупи відбулась театралізована виста-

ва на основі легенди про виникнення станиці 
Червона-Матвієво (нині — Матвіївка).

Далі всі почули історичну бувальщину про 
Хрещату, про звитягу бузьких козаків зі станиці 
Червона під час російсько-турецької війни 1787-
1791 рр. Протягом майстер-класу пройшли 
козацькі розваги та спортивні випробовування, в 
яких учасники заходу виявили силу, спритність, 
швидкість, витривалість. Непідробний захват 
присутніх викликали вправи, виконані козаками 
Миколаївської спортивно-юнацької школи «Спас» 
(керівник Щербаков Сергій Костянтинович) та 
Миколаївської обласної громадської організації 
«Рада козацьких отаманів» (отаман Панченко 
Альберт Борисович).

Директор ЦМБ ім. М. Л. Кропивницького Т. В. 
Тверда звернулася до учасників майстер-класів і 
побажала плідної та цікавої праці по вивченню 
форм роботи зі збереження та відродження 
нематеріальної культурної спадщини Матвіївки.

Гідами цього дня були працівники бібліотеки-
філіалу №21 ЦБС для дорослих м. Миколаєва І. 
Марштупа, Т. Проценко, Л. Усата, які познайо-
мили присутніх з історичними місцями Матвіївки, 
розповіли про діяльність історико-краєзнавчого 
залу та бібліотеки зі збору та збереження історич-
них і культурних пам'яток мікрорайону. Окремою 
локацією заходу став матвіївський храм святих 
Петра і Павла.

Приємний сюрприз чекав гостей на наступній 
локації. Співробітники та вихованці Матвіїв-
ського будинку культури (директор Н. С. Доценко) 
вітали учасників професійної експедиції в кращих 
традиціях української гостинності: рушниками, 
танцями, піснями, хлібом-сіллю, а ще — смачним 
зеленим борщем по-матвіївськи, який приготу-

вала Любов Кузьменко. 
Всі охочі мали змогу зробити колоритне селфі в 

фотозоні «Я в Червоні», оформленій в селян-
ському стилі з використанням експонатів істо-
рико-краєзнавчого залу бібліотеки, а також 
помилуватися виставкою-вернісажем місцевих 
художників Павла Змієвського, Ірини Мірош-
никової, Світлани Спіріної.

Учасники експедиції щиро подякувала госпо-
дарям за чудову нагоду поринути в минувшину 
Матвіївки. Господарі ж на згадку про захід 
подарували всім гостям сувеніри-обереги.

Ірина Марштупа,
завідувачка бібліотеки-філіалу №21

ЦБС для дорослих м. Миколаєва

Абетка читача

Роль світових must-readів у виборі літератури 
на основі роботи бібліотеки-філіалу для юнацтва

Працюючи в бібліотеці, дуже часто дивуєшся запитам 
сучасних читачів. Приходить, для прикладу, другокласник і 
запитує Вальтера Скотта «Айвенго» або досить серйозну та 
драматичну «Мамо, а що це було?» Олександра Єсаулова 
(книга, до речі, про жахливі та катастрофічно болючі події на 
Прип'яті). А ти, начебто, вже повинен звикнути до подібного, 
але ж ні, запитуєш причини вибору книги, цікавишся. Буває, 
що приходить молода дівчина, що просто захопилась усіма 
головними віхами розвитку літератури, починаючи з давньої 
літератури, міфології, творів античних авторів і закінчуючи 
романами Джейн Остін та Олександра Гріна. Такий літе-
ратурний смак, звичайно, змушує дивуватись. Є серед запитів 
і суто українська література, представлена іменитими 
особистостями. Щоб у деякій мірі ознайомитися з цим 
списком метрів для початку ми б порадили почати з книги 
Ірини Славінської «33 герої укрліт», в якій українська 
журналістка та перекладачка розгортає діалог із відомими 
сучасними письменниками України (але про це трохи 
пізніше).Тож, дуже частенько ми отримуємо від наших 
читачів «їжу» для роздумів і одразу постає безліч питань: 

звідки він (вона) дізнались 
про цю книгу, чому саме з 
цього переліку літератури 
обирають книги, чому «це» 
називають бестселером, як в 
такому віці може сприй-
мається подібна література та 
ще безліч, можливо, без-
глуздих питань. 

Приємно зазначити, що 
сучасна молодь випереджає 
свій час, тому в списку пріо-
ритетів лише найновіше і 
найсучасніше. А це іноді 
ускладнює 100% виконання 
запиту користувача. Вихід 
кожної нової книги, що має 
беззаперечний успіх, стає 
приводом для замовлення цієї 
книги у фонд бібліотеки. Це 
досить об'єктивна причина 
для поповнення бібліотечних 
запасів книжковими смако-
ликами. Отож, питання про 
джерело інформації на тему 
книг досить актуальне. Бук-
лавери досить часто мають 
нотатник, де тримають вже 
готові must-read списки або ж 
укладають власні, що є не 
менш цікавим продуктом (як 
показує досвід).

Такі рекомендаційні спис-
ки укладають видавництва, 
засоби масової інформації, 
провідні компанії, психологи, 
вчителі та, як свідчать прик-
лади, відомі особистості. Такі 
списки, до речі, можемо 
скласти і ми з вами (це я до 
слова). Отож, за результатами 
опитування наших вельми 
шановних користувачів та з 
власного книжкового досвіду, 

(Продовження на стор. 26)



№22 вересень 2019 рік №22 вересень 2019 рік

26 27

хотілось би розповісти де-
тальніше про ці геніальні 
літературні рекомендації. 
Одним з яскравих і найбільш 
вагомих в літературному 
житті списків є рекоменда-
ційна 200-ка «The Big Read» 
(«великі книги») від провідної 
британської телерадіоком-
панії ВВС. Над складанням 
цього списку працювало 
близько мільйона осіб (шля-
хом голосування глядачі 
телеканалу визначили пере-
можців, що увійшли до даного 
must-read). І будьте впевнені, 
тут ви знайдете абсолютно 
все: від класики до сучасності, 
від любовного роману до 
наукової фантастики. На сьо-
годні цей список є списком 
№1 у світі.

Є ще відомий усім «100 
книг століття за версією «Le 
Monde», укладений у 1999 
році. Історія створення цього 
списку досить цікава: спочат-
ку журналісти й бібліотекарі 
склали список на 200 назв, 
який потім був запропоно-
ваний читачам з питанням: 
«Які з цих книг залишилися у 
вашій пам'яті?». У голосу-
ванні взяли участь близько 17 
тисяч французів які й визна-
чили ті важливі 100 книг. 
Цікавий принцип відбору 
літератури, чи не так?

Для тих, кому набридли 
інтернет-поради, представ-
ляємо чіткі і яскраві описи 
романів, що приголомшили 
весь світ, у книзі під редак-
цією Пітера Бокселла «1001 

книга, яку варто прочитати». 
Це чудовий путівник по кни-
гам, які мають схвалення кри-
тиків або ж стали культовою 
класикою у своєму жанрі. 
Добірка творів здійснена 
міжнародною групою визна-
них письменників, критиків, 
академіків і журналістів.

За складання списку взя-
лась і редакція видавництва 
Modern Library, що провела 
опитування серед своїх редак-
торів з метою скласти список 
100 найкращих романів ХХ 
сторіччя, написаних саме 
англійською мовою.  Список 
сповнений яскравих прик-
ладів літературних шедеврів 
(серед них твори Ф. С. Фітц-
жеральда, О. Хакслі, Т. Драй-
зера, У. Голдінга, С. Моема, 
Дж. Фаулза та ін.).

Є ще такий «список Бу-
кера», до якого входять твори-
лауреати Букерівської премії - 
найпрестижнішої літератур-
ної нагороди, що присуд-
жувалась з 1969 року у Вели-
кій Британії. До речі, цікавий 
факт, що п'ять власників Бу-
керівської премії згодом стали 
лауреатами Нобелівської пре-
мії з літератури (Вільям Гол-
дінг, Надін Гордімер, Від'яд-
хар Сураджпрасад Найпол, 
Джон Кутзеє і Кадзуо Ісігуро). 
Тож, цей список безумовно 
вартий вашої уваги, адже не-
можливо називати себе книго-
маном, не глянувши хоча б 
краєм ока на вагомий у літе-
ратурному житті список.

За версією однієї з най-
популярніших британських 
газет «The Daily Telegraph» на 
світі існує 110 книг, які кожен 

поважаючий себе джентльмен 
або леді повинні прочитати, 
щоб здобути славу освіченої 
людини, здатної вести неви-
мушену світську бесіду з ко-
ролевою Великобританії. 
Можливо, більшості читачів 
ніколи не доведеться мати 
щастя особистої бесіди з коро-
левою, але ось прочитані кни-
ги, без сумніву, залишаться у 
вашій пам'яті. Особливістю 
цього списку є те, що всі книги 
в ньому зібрані за категоріями 
«класика», «поезія», «беле-
тристика», «дитяча літера-
тура», «фантастика», «детек-
тиви», «історія» і т. д., що 
значно полегшує вибір книги 
для людини, що абсолютно не 
знає чого насправді хоче.

Варто тут ще й згадати 
списки на кшталт «30 книг 
успішної людини», «10 книг 
для гарного настрою», «50 
книг для самовдосконален-
ня», «18 книг, які варто про-
читати до 18 років», «25 книг 
успішної жінки» і т.д. і т.п. На 
них також звертає увагу непе-
ресічний читач, адже там зав-
жди можна знайти чим посма-
кувати.

Літературних гурманів 
здивувати ну дуже важко, то-
му інформацію вони знахо-
дять на сайтах провідних 
книжкових ярмарків світу (а 
це вже, вибачте, вищий рівень 
літературної майстерності). 
Тут вже варто окреслити цей 
надзвичайно різноманітний 
список провідних книжкових 
ярмарків, на які варто звер-
нути увагу кожному пова-
жаючому себе книголюбу. За 
розмаїттям представлених 

книг можна відокремити Лон-
донський міжнародний книж-
ковий ярмарок, Книжковий 
ярмарок у Франкфурті і Між-
народна виставка-ярмарок у 
Лейпцигу, Женевський між-
народний салон книги і преси, 
Єрусалимський міжнародний 
книжковий ярмарок, Між-
народний дитячий книжковий 
ярмарок у Болоньї та ще бага-
то інших. До речі, не забувай-
мо про Міжнародний книжко-
вий форум видавців у Львові 
(вельми непересічна подія в 
культурному житті нашої кра-
їни). Саме завдяки таким 
заходам ми зможемо дізнатись 
найновішу інформацію зі сві-
ту літератури, книжкові бест-
селери, авторів-цьогорічних 
переможців, авторські плани 
на майбутнє і т.д.

Така плідна робота у по-
шуку подібної інформації не 
лише розвиває, а й сприяє 
глибокому аналізу новин зі 
світу літератури. Якщо ж ви, 
шановні книголюби, ще не 
визначились з подібними 
списками, то радимо вам оби-
рати для читання книги, що є 
безумовними складовими 
будь-якого із зазначених вище 
must-readів. Тож, звертаємо 
вашу увагу на «Сто років 
самотності» (шедевральний 
роман нобелівського лауреата 
Габріеля Гарсія Маркеса), 
«Гордість та упередження» 
(славетний англійський роман 
та яскравий приклад жіночої 
літератури всесвітньовідомої 
Джейн Остін), «Убити пере-
смішника» (роман, що здобув  
Пулітцерівську премію, аме-
риканської письменниці Гар-
пер Лі), «Над прірвою в житі» 

(роман-сповідь американ-
ського письменника Джерома 
Селінджера), «Великий Гет-
сбі» (magnum opus амери-
канського письменника Френ-
сіса Скотта Фіцджеральда), 
«Володар мух» (дебютний 
алегоричний роман англій-
ського письменника, лауреата 
Нобелівської премії з літера-
тури, Вільяма Ґолдінґа), «Пар-
фуми: історія одного вбивці» 
(роман  Патріка Зюскінда, що 
досліджує сенс запаху, його 
зв'язок із емоційним станом 
людини), «Портрет Доріана 
Ґрея» (єдиний роман, але при 
цьому найвідоміший та най-
популярніший твір Оскара 
Вайльда), «Над зозулиним 
гніздом» (надзвичайний та 
важкий в емоційному плані 
роман Кена Кізі), «Маленький 
принц» (найвідоміший твір 
Антуана де Сент-Екзюпері), 
«Чайка на ім'я Джонатан Лі-
вінгстон» (повість-притча 
американського письменника 
Річарда Баха), «Лоліта» (ро-
ман Володимира Набокова, 
що здобув світову славу зав-
дяки інноваційному стилю 
ведення оповіді та своїй кон-
троверсійній темі), «Звіяні 
вітром» (роман  Марґарет 
Мітчелл, що отримав Пуліт-
церівську премію), «Острів 
скарбів» (пригодницький ро-
ман  шотландського письмен-
ника Роберта Люїса Стівен-
сона), а також твори Террі 
Пратчетта, Льва Толстого, Фе-
дора Достоєвського, Чарлза 
Діккенса, Стівена Кінга, Ер-
неста Хемінгуея, сестер Брон-
те та інших.

Поняття «бестселеру» ми 
також не обійдемо стороною, 

враховуючи книжкові тренди 
останніх трьох років. Тож, 
зараз варто згадати такі книж-
кові цікавинки, як «Соловей» 
Крістін Генна,  «Гаррі Поттер 
і Прокляте дитя» Джоан Роу-
лінг, «Атлант розправив пле-
чі» Айн Ренд, «Дівчина у по-
тягу» Поли Гоукінз, «Все те 
незриме світло» Ентоні Дорр, 
«До зустрічі з тобою» Джоджо 
Мойєс, «Щиголь» Донни 
Тартт, «Коли подих стає повіт-
рям» Пола Каланіті, «Таєм-
нича історія Біллі Міллігана» 
Денієла Кіза, «Маленька 
паризька книгарня» Ніни 
Джордж, «Звичайна вдяч-
ність» Вільяма Кента Крю-
ґера, «50 відтінків сірого» Е. 
Л. Джеймс, «Голодні ігри» 
Сьюзен Коллінз, «Загублена» 
Джилліан Флінн, «Винні зір-
ки» Джона Гріна,  «Мар-
сіянин» Енді Віра та інші 
книжкові шедеври.

Тож, з впевненістю може-
мо вам сказати, що зазначені 
вище книжки очолюють будь-
який бібліотечний хіт-парад 
літератури.

На останок варто сказати, 
що є автори, яких хочеться 
читати, і є автори, яких хо-
четься перечитувати. Останні, 
на щастя, з моди не виходять 
ніколи, як і самі книги…

А напередодні осінньої 
прохолоди хочеться лише по-
бажати вам смачного читання 
та теплого чаю, адже ці дві 
речі у поєднанні створюють 
безумовну атмосферу щастя.

Дар'я Яцкевич,
провідний бібліотекар 

бібліотеки-філіалу для юнацтва
 ЦБС для дорослих

м. Миколаєва

(Продовження, початок на стор. 25)


