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Пройшов рік з випуску попе-
реднього номера професійного 
видання Миколаївської обласної 
бібліотечної асоціації «БібліоАс», 
на сторінках якого ми ділимося 
професійними здобутками, роз-
повідаємо про кращий досвід, 
знайомимось з новими креатив-
ними ідеями та заходами мико-
лаївських бібліотек. За минулий 
рік багато що сталося у бібліотеч-
ному середовищі країни і Мико-
лаївщини. Бібліотечні фахівці 
стали учасниками міжнародних, 
всеукраїнських, регіональних 
професійних заходів. Наш фахо-
вий глосарій поповнився такими 
новими поняттями як «нефор-
мальна освіта», «академічна до-
брочесність», «медіаосвіта», 
«бібліотечні тренди» тощо.

Сталося багато і позитивного, 
і сумного.

30 квітня 2017 року пішла з 
життя Тетяна Іванівна Роскіна, 
голова Миколаївської обласної 
бібліотечної асоціації, директор 
Науково-педагогічної бібліотеки 
м.Миколаєва. Понад 40 років було 
віддано бібліотечній роботі. З 
ім'ям Тетяни Іванівни Роскіної 
пов'язана ціла епоха в бібліотеч-
ній справі міста. 30 років життя 
вона присвятила становленню і 

розвитку Науково-педагогічної 
бібліотеки, понад 6 років очо-
лювала МОБА. Завдяки її про-
фесіоналізму, виключній толе-
рантності, таланту керівника 
Миколаївська обласна бібліотеч-
на асоціація закріпила лідерські 
позиції в освоєнні нових інформа-
ційних технологій, впровадженні 
електронної каталогізації, медіа-
освіті. Багато зусиль було докла-
дено до зміцнення престижу 
бібліотек у соціокультурному 
просторі миколаївської громади. 
Тому успадкування основних 
моральних і професійних прин-
ципів, з якими жила і працювала 
Тетяна Іванівна, буде найкращою 
даниною бібліотек Миколаїв-
щини її світлій пам'яті.

Тим більше, що сьогодні перед 
бібліотеками постають нові зав-
дання реалізації своєї діяльності в 
умовах реформування багатьох 
галузей.

Наразі, коли активно впровад-
жується реформа децентралізації, 
залишається чимало питань щодо 
статусу бібліотек, які виникають у 
процесі створення об'єднаних 
територіальних громад. Най-
більш гострими проблемами, які 
потребують першочергового ви-
рішення, постає процедура пере-
дачі бібліотек громадам, система 
фінансування закладів, джерела 
наповнення бібліотечних фондів, 
методичне забезпечення праців-
ників. Оскільки відповідні зако-
нодавчі акти, які мають це вре-
гульовувати, на сьогодні відсутні, 
стоїть питання про якнайшвидше 
їх прийняття. Бібліотечній спіль-
ноті важливо показати, що бібліо-
течні послуги сприяють і сприя-
тимуть реалізації цілей сталого 
розвитку, довести цінність бібліо-
тек для всіх сфер життя людини і 
життєдіяльності територіальної 
громади.

Спостерігаються й позитивні 
зміни у бібліотечній справі. 
Характерними ознаками остан-
нього часу стали розробка і 
схвалення нових перспективних 

нормативно-правових документів 
галузі, переорієнтація бібліотек 
на демократичні засади розвитку, 
створення умов для вільного дос-
тупу до інформації, впроваджен-
ня стратегічного і програмно-
цільового планування, становлен-
ня бібліотечного маркетингу, 
активний розвиток електронних 
бібліотек та корпоративних біб-
ліотечно-інформаційних ресурсів 
тощо.

У 2016 році Урядом схвалено 
Стратегію розвитку бібліотечної 
справи на період до 2025 року 
«Якісні зміни бібліотек для 
забезпечення сталого розвитку 
України», яка є рамковим доку-
ментом, що формує бачення, 
визначає пріоритети, завдання та 
основні дії для досягнення якіс-
них змін у бібліотечній справі 
України.

Відповідно до  закону Украї-
ни №954-VIII «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
вдосконалення системи держав-
ного управління у книговидав-
ничій сфері» створено Україн-
ський інститут книги – державну 
установу, в обов`язки якої входить 
регулювання усіх процесів у 
галузі культури й мистецтва, 
зокрема книговидання та книго-
розповсюдження. Інститут книги 
сприятиме популяриза-ції книги 
та читання, а також буде підтри-
мувати перекладацьку діяльність. 
Установа буде знайомити україн-
ців із здобутками іноземної 
літератури та книжкової справи, а 
також поширювати знання про 
українську книжкову культуру у 
світі. Директор Українського ін-
ституту книги Тетяна Терен 
визначила основні напрямки 
діяльності закладу, як-от: популя-
ризація читання, видавничі про-
екти, організація культурно-
мистецьких подій, заснування та 
координування грантових про-
грам у книжковій сфері, проекти 
зі створення і промоції цифрових 
бібліотек тощо.

(Продовження на стор. 15)

Шановні колеги, доброго дня.

Нам
15!



№20 вересень 2017 рік №20 вересень 2017 рік

2 3

Áóäü ïðîô³!Áóäü ïðîô³!Áóäü ïðîô³! Áóäü ïðîô³!Áóäü ïðîô³!Áóäü ïðîô³!Ìîäóëü êîìïåòåíòíîñòåé
áiáëiîòå÷íî-iíôîðìàöiéíîãî ôàõiâöÿ 
ìàéáóòíüîãî
(деякі висновки до міжвузівського дослідження)

Сучасна діяльність шести біб-
ліотек провідних ВНЗ м. Микола-
єва, що входять до Методичного 
об'єднання, дає можливість гово-
рити про те, що вони з кожним 
роком ламають стереотипи щодо 
своїх аспектів роботи. Ось лише 
невеликий перелік інновацій за 
останні 5 років: створення депо-
зитаріїв, бібліометричні та науко-
метричні дослідження, сприяння 
обізнаності науковців ВНЗ про 
наукометричні бази даних, різні 
аспекти пошуку інформації, у т. ч. 
ресурсів відкритого доступу; 
інформаційна діяльність з питань 
академічної доброчесності тощо.

Безумовно, такі динамічні зміни 
в діяльності бібліотеки вишу 
потребують і адекватних змін у 
роботі бібліотечних фахівців. Чи 
просте-жуються такі зміни у роботі 
бібліотек миколаївських ВНЗ? Для 
отримання відповіді на це запи-
тання було проведено міжвузівське 
дослідження «Модуль компетент-
ностей бібліотечно-інформацій-
ного фахівця майбутнього».

Серед регламентуючих доку-
ментів щодо компетентностей 
інформаційних фахівців (бібліо-
текарів, науковців, викладачів 
бібліотекознавства, інформатики та 
ін.), які представляє глобальна 
Асоціація спеціальних бібліотек 
(SLA), є «Competencies for infor-
mation Professionals», затвер-
джений у квітні 2016 року.

У цьому документі визначено та 
проаналізовано окремі елементи 
ключових компетентностей інфор-
маційних фахівців, до яких від-
несено і працівників бібліотек. Пи-
тання закритої анкети, запро-
понованої 100 фахівцям бібліотек 
міських ВНЗ, були сформульовані з 
урахуванням переліку компе-
тентностей, які повинні бути 
притаманні професіоналу.

Вони були структуровані за 
такими блоками:
1. Загальні відомості (кадровий 
потенціал, освіта, стаж, вікові 
ознаки);
2. Аксіологічна компетент-ність 
(здатність вчитися, самореалізо-
вуватись, підвищувати свій квалі-
фікаційний та культурний рівень);
3. Володіння комунікативною та 

аналітичною компетентністю;
4. Професійні якості фахівця;
5.Інформаційна культура бібліо-
течного фахівця;
6. Самовдосконалення.

Відповідно до відповідей на 
запитання анкети бібліотечно-
інформаційному фахівцю майбут-
нього повинні бути притаманні такі 
компетент-ності: 
1.соціальна; 2.комунікативна; 
3.навчально-пізнавальна; 4.профе-
сійна; 5. самовдосконалення; 6. ін-
формаційна; 7. загально-культурна; 
8.управлінська; 9. маркетингова.

У якості message фахівця нової 
формації може бути гасло «Всі 
зм і н и  з а р а д и  ко р и с ту вач а » , 
«Знання не мають обмежень», 
«Змінюємось відповідно до вимог 
соціуму», «Ні» пасивності та 
байдужості», «Мати мету і завжди її 
досягати».

У «Стратегії розвитку бібліо-
течної справи на період до 2025 
року «Якісні зміни бібліотеки для 
забезпечення сталого розвитку 
України» бібліотеки визначають як 
«комунікаційний майданчик сус-
пільства». Тільки ставлячи собі за 
мету таку життєву та професійну 
позицію, можна забезпечити успіх 
та престиж бібліотеці.

З анкетою та аналізом прове-
деного дослідження можна по-
знайомитись за посиланням: сайт 
НБ НУК
http: / / l ib .nuos.edu.ua/ ,  розділ 
«Наукова діяльність», підрозділ 
«Дослідження».

Кафтан О.І.,
провідний методист відділу 

бібліотечного маркетингу,
інноваційної та методичної роботи 

НБ НУК

У червні в місті Ізмаїл (Одеська 
область) відбувся VIII Міжрегіо-
нальний Ярмарок бібліотечних 
інновацій. Центральна дитяча 
бібліотека міста Ізмаїла перейняла 
естафету у Херсонської обласної 
бібліотеки для дітей ім. Дніпрової 
Чайки і вперше приймала гостей – 
колег, що беруть участь у цього-
річному Ярмарку. 

У перший день ярмарку бібліо-
текарі-господарі та юні читачі 
Ізмаїльської центральної бібліо-
теки для дітей - запросили учасни-
ків Ярмарку на театралізовану 
подорож «Книжковим королів-
ством», разом із персонажами 
«Хронік Нарнії» Клайва Стейплза 
Льюїса. Чарівна подорож усіма 
відділами бібліотеки відбулась у 
вигляді гри-квесту, під час якої за 
кожне правильно виконане зав-
дання гості отримували винагороду 
– частинки девізу Центральної 
дитячої бібліотеки міста Ізмаїл 
«Нехай крокує по планеті дитина з 
книжкою в руці!». 

Робоча частина Ярмарку розпо-
чалась із теплих вітальних слів 
заступника міського голови Ізмаїлу 
С.Л.Баткіліна і начальника відділу 
культури міської ради С.А.Луза-
нова. а також традиційного обміну 
вітальними словами й бібліотеч-
ними подарунками від гостей-
учасників. 

Приємно відзначити, що цього 
року у Ярмарку вперше взяла 
участь і ЦБС для дітей міста 
Маріуполя - в особі її директора 
Ю.С.Василенко.

У робочій програмі першого дня 
«БібліоКре@тиву-2017» - виступи-
презентації у форматі «Успіх року» 
та звіти про реалізацію ідей, 
придбаних на  попередньому 
Ярмарку в Херсоні. 

«Á³áë³îÊðå@òèâ»
òðèâàº, àáî ùî íîâîãî
ó öüîìó á³áë³îòå÷íîìó
ñåçîí³?

У блоці «Успіх року» учасники 
представили власні найяскравіші 
ідеї: «Виховання читача – справа 
спільна» (Херсонська ОБД ім. 
Дніпрової Чайки), «Дружать діти – 
дружать народи» (Миколаївська 
ОБД ім.В.О.Лягіна), «Про дорослі 
справи - по-дитячому» (Полтав-
ська ОБД ім. Панаса Мирного), 
Фестивальний марафон «Книго-
Love» (ЦБС для дітей м. Кре-
менчук), інтерактивна гра-марафон 
«Книга GO: від «книга vs гаджет» 
до «книга & гаджет» (Центральна 
дитяча бібліотека м. Ізмаїла).

Величезне задоволення усі 
учасники Ярмарку отримали від 
перегляду вистави із репертуару 
бібліотечного театру книги – 
«Таємниці Тік-Така» (за п'єсою 
В.Орлова).

Наступним кроком у роботі 

стали виступи-звіти про реалізацію 
«куплених» минулого року ідей. 
Звітування пройшло чудово, адже 
куплені ідеї були так майстерно 
втілені та допрацьовані, що викли-
кали здивування та гордість бібліо-
тек, що їх створили.

Робота першого Ярмаркового 
дня завершена, але звичайно, не міг 
Бессарабський край залишити 
гостей без особливого подарунку – 
екскурсії-сюрпризу «Бессараб-
ський колорит». Зробивши неве-
личку подорож південними бес-
сарабськими просторами, бібліоте-
карі прибули на екскурсію до 
відомої виноробні, що знаходиться 
в одному з найкращих українських 
виноробних регіонів – Приду-
найській Бессарабії, де виноградар-
ство є давньою традицією ще з тих 
часів, коли греки та фракійці 
вперше відкрили для себе ці родючі 
землі.

Другий день ярмарку – день 
відкритого обміну бібліотечним 
інноваційним досвідом за прин-
ципом «Give-Get». Цей день усі без 

винятку учасники Ярмарку очі-
кували з нетерпінням та хвилю-
ванням.  Бо ж не про сто так 
«Ярмарок ідей» вважається плат-
формою професійного зростання.

На «торги» було виставлено 34 
інновації: проекти й ігри, нова-
торські моделі книжкових виставок 
і родинні програми, інноваційні 
моделі звітів перед громадою і 
першокласні фор-мати просування 
української книги та підтримки 
інтересу дітей до читання, сучасних 
уроків інформаційної культури.

Всі 34 ідеї, що були пред-
ставлені, не залишились без уваги і 
покупців. Учасники «купівлі-
продажу» жваво обговорювали та 
уточнювали ідеї, бажаючи отри-
мати у свою скарбничку якнай-
більше вдалих та яскравих про-
ектів. Рейтингове голосування 
«Вибір року», яке вже стало 
традиційним, визначило ідеї-
фаворити цьогорічного Ярмарку.

У 2017-му одностайне схвален-
ня здобули:
- «Казкові кроссенси» Ізмаїльської 
центральної бібліотеки для дітей 
(10 голосів)
- «Театр вух» Полтавської обласної 
бібліотеки для дітей ім. Панаса 
Мирного (7 голосів)
- бібліоімпреза «Літературні герої: 
цукерка за знайомство» Єланецької 
РДБ Миколаївської області (7 
голосів)

Кожна бібліотека-переможець 
була нагороджена дипломом та 
бурхливими оплесками.

На завершення ізмаїльські 
колеги подарували всім учасникам 
формулу безкінечності бібліотеч-
ного креативу. Адже, дійсно, 

джерело бібліотечного креативу 
просто нескінченне, в чому учас-
ники Ярмарку вкотре перекона-
лися.

Офіційна частина Ярмарку 
залишилась позаду, але господарі 
запросили усіх учасників на ще 
одну екскурсію – гарним містом.

VIII «БібліоКре@тив» 2017 
року  завершився .  Учасники 
повернулися додому, привезли в 
свої  бібліотеки проекти,  що 
надихають, і готові до викорис-
тання ресурси, ізмаїльські сувеніри 
і теплі спогади про нових і давніх 
друзів, про неймовірно зелене і 
гостинне місто над Дунаєм.

Розлука наша буде сумною, але 
недовгою, бо наступне «бібліо-
побачення» відбудеться у 2018 році 
на Полтавщині.

Нахова Т.І., 
завідувач науково-методичного 

відділу ОДБ ім. В.О.Лягіна
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Справа виховання учнівської 
молоді на національно-патріотич-
них засадах  вельми витончена і 
важка. Хоча більшість тих, хто 
цим займається, вважають інак-
ше. Але це відбувається через те, 
що до справи патріотичного 
виховання вони підходять фор-
мально, поверхово.

Завдання кожного, хто зацікав-
лений в ефективності процесу 
національно-патріотичного вихо-
вання, – бути сучасним, відкри-
тим до інновацій, креативно мис-
лячим. Виховувати не тільки і не 
стільки словами, скільки своєю 
активною життєвою позицією, 
знаннями, особистими вчинками 
та прикладом. Тому й почнемо 
наше виховання з малої Батьків-
щини для кожного. В наших руках 
неабиякий, а досить дієвий ін-
струмент – Книга, краєзнавча 
книга про те, що супроводжує 
дитину з народження. Адже щоб 
любити свій край, потрібно його 
знати. Тому книги таких авторів, 
як Ю. Крючков, С. Якименко, О. 
Кремко, Т. Губська та багато 
інших, стануть вам у нагоді, 
оскільки дадуть змогу висвітлити 
всі аспекти, тонкощі та галузі 
знань про наше місто та Мико-
лаївщину: природу, архітектуру, 
етнічний склад населення, пам'ят-
ники, вулиці, економічні особли-
вості чи політичні реалії.

Почнемо з наочних форм 
роботи – це виставки, книжкові 
полиці, листівки, плакати та ін. 
Від традиційних вони повинні 
відрізнятися новим баченням і 
втіленням креативних ідей. 
Кастинг-виставка (рекомендації 
щодо її проведення містяться у 
виданні «БібліоАс» за 2015 рік, 
стор. 26-27), виставка-досьє, яка 
збере фактичний матеріал зі 
сторінок краєзнавчих видань. 
Наприклад: «Ми маємо їх захи-
щати». Виставки-презентації 
дадуть змогу ознайомитися з 
новою книгою місцевого автора, 
газетою чи журналом, які видані в 
місті. А може це буде виставка 
матеріалів відомого журналіста, 
який підняв у місцевих ЗМІ 
актуальну, як-то кажуть, резонан-

сну тему. Пропонуємо також нову 
форму – «онлайн-виставка», 
тобто «виставка» у реальному 
часі. Це може бути  виставка-
дегустація. І ще багато чого 
можна зробити у формі виставки-
онлайн. Немає сенсу перелічу-
вати у цьому матеріалі ті вистав-
ки, які вже стали звичними, 
зайняли свою нішу у бібліотечній 
наочності.

Популяризуючи краєзнавчу 
літературу, не слід нехтувати 
індивідуальними формами робо-
ти з читачами. До них можемо 
віднести складання «Краєзнавчої 
лоції» – міні-списку рекомендо-
ваної літератури. Наприклад: 
«Вулиці міста у книгах…», 
«Пам'ятники і пам'ятки міста у 
книгах», «Будинок, де я народив-
ся», «Транспорт мого міста» та ін. 
Корисними будуть і «Бліц-реко-
мендації»: «Нове ім'я на літера-
турній карті міста», «Нова книжка 
(автора чи про…)», «Постав на 
книжкову поличку…».

Важливим внеском у спільну 
роботу будуть нові форми популя-
ризації краєзнавчої літератури. Як 
показали останні напрацювання у 
цій сфері, дуже вдалими є такі 
форми, як архітектурні розвідки 
(«Мій шлях до школи», «Вулиця, 
де я народився», «Тут була церква, 
джерело і т. ін.», краєзнавчі 
подорожі, експедиції, прогулянки 
маршрутами книжок місцевих 
авторів, підсумком яких може 
бути створення саморобних 
книжок, журналів, відеофільмів, 
фото-буклетів і т. ін.

Завжди успішно проходять 
конкурси. Дух змагання взагалі 
притаманний людям, особливо 
молодим. Конкурси малюнків, 
листівок, відеороликів, презен-
тацій, екскурсоводів, проектів, 
фотоконкурси покажуть нам не 
тільки розбіжність думок, ідей, 
методів, але і єдність у любові до 
Батьківщини.

Також рекомендуємо до про-
ведення нову форму з популяри-
зації краєзнавчої літератури - 
«Кінопанорама». Її слід прово-
дити у комплексі з конкурсом 
відеороликів. Кращі роботи цього 

конкурсу стануть основою для 
створення «Кінопанорами». Ме-
тодика проста: ведучий і сценарій 
заходу, у якому чергуються 
епізоди з «кінофільмів» та ви-
ступи «акторів» (якщо такі мали 
місце) і авторів книжок, за якими 
було створено відеосюжети.

Пропонуємо ще одну форму, 
яку дуже полюбляють молоді (і не 
тільки!)  люди -  «Караоке», 
наприклад, під назвою «Миколаїв 
- місто моєї любові».  Тим більш, 
що у нас багато поетів, на вірші 
яких написано безліч пісень.

Цікаво, корисно та креативно 
можна провести «Бібліо-кафе», 
якщо взяти якийсь епізод з 
книжки і «розіграти» його у формі 
зустрічі в кафе. Вже не раз нами 
була випробувана форма «Світо-
вого кафе» для різних цілей. І 
завжди вона себе виправдовувала. 
Методика проведення такого 
заходу є у багатьох матеріалах, 
ознайомившись з  якими ви 
«побудуєте» чудовий, повний 
думок та емоцій захід.

Слід звернути увагу і на таку 
форму роботи як «Бенефіс…» - 
читача, автора, книги. Це своєрід-
не шоу, у якому головна особа 
(автор, читач, книга і т. ін.) 
приймає щирі вітання, подарун-
ки, виступи на свою честь - 
недарма перше значення цього 
французького слова - «прибуток», 
«вигода» для особи, на честь якої 
влаштовувався бенефіс.

Можна було б згадати ще 
багато форм роботи з краєзнав-
чою книгою. Будь-яка вже досить 
знайома й не раз опрацьована 
форма, наповнена новим та 
креативним змістом, може послу-
жити взірцем творчого підходу до 
справи.

Залишається тільки побажати 
всім на цьому тернистому шляху 
успіху та наміру пройти його 
чесно і відверто. 

 Тімченко  К.,  
завідувач відділу

науково-методичної та 
інноваційної роботи

 Науково-педагогічної бібліотеки 
м. Миколаєва, 

відмінник освіти України

Àêàäåì³÷íà äîáðî÷åñí³ñòü – íîâèé âåêòîð
ó ðîáîò³ Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè ÍÓÊ

³ì . àäì³ðàëà Ñ.É.Ìàêàðîâà

У 2015 році Американські ради з міжнародної 
освіти (АРМО) у співпраці з Державним депар-
таментом США через Відділ преси, освіти і культури 
Посольства США в Україні спільно з МОНУ 
розробили Проект сприяння академічній доброчес-
ності в Україні (SAIUP).

У нашій державі він стартував 1 лютого 2016 року 
і триватиме до кінця 2019 року. Мета проекту – 
донести до університетської спільноти значення 
академічної доброчесності, а також допомогти в 
розробці адаптованого до української системи 
освіти комплексу процедур та інструментарію 
попередження та протидії академічній нечесності.

Учасниками проекту стали 10 українських 
університетів. Частиною загального проекту став 
проект УБА «Культура академічної доброчесності і 
роль бібліотек» (https://ula.org.ua/).

Наукова бібліотека (НБ) НУК ім. адмірала 
С.Й.Макарова активно долучилась до участі у 
проекті УБА та у сприянні академічній доброчес-
ності серед студентів, аспірантів, магістрантів та 
професорсько-викладацького складу університету. 
Слід зазначити, що цей аспект діяльності не новий 
для колективу НБ, адже робота з підвищення 
інформаційної компетентності серед універси-
тетської спільноти завжди була у зоні її уваги.

Запорукою прозорості виконання наукових 
досліджень та боротьби з плагіатом стало створення 
репозитарію (http://eir.nuos.edu.ua/) – електронного 
архіву інтелектуальних продуктів вчених НУК.  Д о 
уваги тих, хто займається науковою діяльністю, 
представлена інформація щодо оформлення пуб-
лікацій у журналах та збірниках, складання списків 
використаних джерел, міжнародні стилі цитування 
та посилання в наукових роботах, наукометричні 
показники тощо. Тут же розміщено веб-навігатор 

«Програмне забезпечення  для  перевірки  наукових  
текстів на ознаки плагіату», створений НБ (автор 
Корольова Т.Д.). Його зміст розкриває такі теми, як: 
«Професійні системи для покращення академічного 
письма», «Програми та сервіси, що здійснюють 
перевірку текстів на ознаки плагіату», «Основні 
програми для перевірки текстів на ознаки плагіату, 
які використовують у ВНЗ України».

Ще один аспект, який сприяє академічній 
доброчесності – відстеження та аналіз законодавчої  
бази, яка стосується розробки, підготовки, 
оформлення та оприлюднення результатів наукових 
досліджень. 

Теоретичні знання щодо дотримання етичної 
культури науковця та бібліографічної культури 
наукової публікації висвітлює комплекс заходів 
«Академічна доброчесність: нотатки для науковця та 
старшокурсника», до якого входять семінари-
тренінги, практичні заняття, слайд-лекції. Для 
студентів-першокурсників розроблено курс лекцій 
«Академічна доброчесність: що про неї треба 
знати».

У планах роботи щодо запобігання плагіату - про-
ведення анкетування серед різних категорій, 
результати якого сприятимуть новому  витку у 
роботі НБ.

Наукова бібліотека є методичним центром для 
п'яти бібліотек провідних ВНЗ м. Миколаєва. Тому в 
рамках заходів з підвищення кваліфікації була 
проведена організаційно-методична та консульта-
ційна робота щодо участі бібліотек ВНЗ у Проекті 
УБА. Робота в даному напрямку триває.

Тетяна Мігунова,
заступник директора

з наукової роботи НБ НУК

Äî á³áë³îòåêè
çà íîâèìè ìîæëèâîñòÿìè!

Уже третій рік поспіль у Центральній міській 
бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького працюють 
безкоштовні курси з вивчення англійської мови. Така 
можливість існує внаслідок активної проектної 
діяльності бібліотеки та її партнерів, яка спрямована 
на малозабезпечений і соціально вразливий сектор 
населення Миколаївщини. Спільно с викладачами 
МНУ ім. В. Сухомлинського Тетяною Шиян та 
Лідією Айзіковою в 2015-2016 роках був реалі-
зований проект «Ділова англійська on-лайн для 
вимушених переселенців» за підтримки Посольства 
США в Україні. Потрапити на цей проект могли 
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тільки дорослі, а ось вже у наступному році 
пощастило взяти участь у дворічному освітньому 
проекті для підлітків, а саме «Програмі малих 
стипендій з вивчення англійської мови «English 
Access MicroscholarshipProgram» за підтримки 
Посольства США в Україні та Держдепартаменту 
США.

Завдяки участі в програмі Access школярі у віці 
від 13 до 16 років з малозабезпечених сімей, з 
особливими потребами здоров'я, без батьківського 
піклування, а також переселенці з зони АТО можуть 
безкоштовно опановувати мову, бібліотекарі – 
спробувати себе в якості волонтерів на англомовних 
проектах, а бібліотека – розширити свою діяльність 
у сфері неформальної освіти, що, безумовно, 
позитивно впливає на кількість її відвідувань.

З грудня 2016 року двічі на тиждень проводилися 
інтенсивні заняття з англійської мови, що спрямо-
вані не тільки на опанування культурних та мовних 
знань, а й на розвиток соціальної активності, що є 
наразі одним з провідних напрямів розвитку 
суспільства у сучасному світі. Як висловилися самі 
учасники у своїх анкетах, заняття також допомогли 
їм значно підвищити успішність в школі і поза нею. 
Наприклад, Юля Грицишина посіла друге місце в 
обласній олімпіаді з англійської, а Олександра 
Чугунова перемогла у Всеукраїнській олімпіаді з 
географії. Марія Карпенко написала, що участь в 
програмі допомогла їй визначитися у виборі 
майбутньої професії, а Анастасія Нагорна проявила 
ініціативу і спробувала подати документи на 
програму майбутніх лідерів Flex. Студенти визнали, 
що стали більш впевненими у собі, а в деяких навіть 
зник страх публічних виступів, і вони стали частіше 
брати участь у різних конкурсах та спілкуватися зі 

Äî á³áë³îòåêè
çà íîâèìè ìîæëèâîñòÿìè!

своїми однолітками в режимі офлайн. Учасники не 
збираються зупинятися на вивченні тільки англій-
ської, а хочуть знати і інші мови: німецьку, фран-
цузьку, іспанську, італійську, польську, чеську і 
навіть корейську.

У червні 2017 р., вже під час літніх канікул, вони 
також продовжували заняття, але формат був інак-
шим. Цього разу стипендіати самостійно спланували 
двотижневі щоденні 4-годинні заняття, на яких 
проводили мовні ігри (яким навчилися протягом 
року) та майстер-класи, запрошували краєзнавців та 
відвідували історично важливі місця Миколаєва, а 
також організовували соціальні заходи для людей 
різного віку. У липні декілька студентів, що подавали 
заявки, поїхали на саміт з нагоди святкування 25-
річних дипломатичних відносин між США та 
Україною.

З вересня вони знову продовжать працювати над 
своїм самовдосконаленням в проекті Access і не 
тільки. Сподіваємося, що усі учасники зможуть 
пройти цей нелегкий, але дуже цікавий шлях, і 
отримають з рук аташе Посольства США в Україні 
сертифікати про успішне завершення курсів.

Якушик Є. А., 
бібліотекар 1категорії

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

Â³ç³ÿ á³áë³îòåê ÂÍÇ
â êîíòåêñò³ ðîçâèòêó ñó÷àñíèõ
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27 квітня 2017 року на базі Наукової бібліотеки 
Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова, обласного методичного 
центру бібліотек ВНЗ м. Миколаєва, відбулась 
Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку 
сучасних соціокомунікаційних концепцій».
 Географія учасників конференції була 
різноманітною: м. Одеса (Наукова бібліотека 
Одеського національного університету ім. І. І. 
Мечникова), м. Дніпро (Науково-технічна 
бібліотека Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту ім. 

академіка В. Лазаряна), м. 
Хмельницький (Наукова бібліо-
тека Хмельницького національ-
ного університету), м. Сєвєродо-
нецьк (Наукова бібліотека 
Східноукраїнського національ-
ного університету ім. В. Даля ). 
У професійному форумі прий-
няли участь вчені-бібліотеко-
знавці: доктор наук із соці-
альних комунікацій, професор 
Харківської державної академії 
культури Г. В. Шемаєва; доцен-
ти кафедри документознавства 
та інформаційних систем Відок-
ремленого підрозділу «Мико-
лаївської філії Київського націо-
нального університету культури 
і мистецтв», кандидати педа-
гогічних наук - Г. А. Єрмолаєва 
та А. І. Сидо-ренко; старший 
викладач кафедри документо-
знавства та інформаційних 
систем Т. В. Сидоренко. Також у 
конференці ї  взяли участь 
керівники та провідні фахівці 
бібліотек ВНЗ м. Миколаєва, 
колеги з ОУНБ ім. О. Гмирьова, 
ЦБ ЦБС для дорослих ім. М. Л. 

Кропивницького, НПБ м. Мико-
лаєва, представники видав-
ництва Луганського державного 
університету внутрішніх справ 
імені Е. О. Дідоренка.

До уваги учасників конфе-
ренції було представлено допо-
віді та виступи з нагальних 
питань функціонування бібліо-
тек ВНЗ, а саме: сучасних 
тенденцій та перспектив роз-
витку книгозбірень вишів, 
управління якістю на основі 
стандарту ISO 9001:2000, інфор-
маційно-аналітичної та науково-
дослідної діяльності бібліотек 
вишів у сучасному інформа-
ційному середовищі, професій-
ної компетентності працівників 
бібліотечно-інформаційної сфе-
ри. Розглянуто досвід роботи 
бібліотек м. Миколаєва у сфері 
формування ціннісних орієнти-
рів користувачів, академічної 
доброчесності та використання 
інноваційних сервісів. Також, 
учасники професійного форуму 
ознайомилися з підсумками 
міжвузівського дослідження 
«Модуль компетентностей 
бібліотечно-інформаційного 
фахівця майбутнього». До уваги 

учасників конференції було 
представлено розгорнуту експо-
зицію інформаційних матеріалів 
«Діяльність Наукової бібліотеки 
НУК у контексті сучасних 
концепцій розвитку».

Учасники конференції мали 
чудову нагоду ознайомитись з 
новинками книжкової продукції 
видавництв Миколаєва, Херсо-
на, Луганська, Києва. Конферен-
ція пройшла на високому фахо-
вому рівні, представлені допо-
віді та виступи були актуаль-
ними та значущими для роз-
витку бібліотек вишів м. Мико-
лаєва, модернізації бібліотечно-
інформаційної справи.

Олена Бєлодєд,
завідуюча відділом

бібліотечного маркетингу,
інноваційної та методичної 

роботи Наукової бібліотеки НУК

Всеукраїнський освітньо-культурний проект
«Безкоштовні курси української мови» в Миколаєві

«Нації  вмирають не від 
інфаркту. Спочатку їм відбирає 
мову». Слова живого класика, 
поетеси-шістдесятниці Ліни 
Костенко в умовах інформа-
ційної війни звучать напрочуд  
актуально. Тому одним з пріори-

тетів державної інформаційної 
політики стало створення укра-
їномовного публічного прос-
тору.

Наприкінці 2016 року Цен-
тральна міська бібліотека ім. 
М.Л. Кропивницького розши-

рила для миколаївців послуги 
мовного кластеру і відкрила  
курси з вивчення української 
мови спільно з ГО «Український 
світ» у межах всеукраїнського 
проекту «Безкоштовні курси 
української мови».

Ця освітньо-культурна ініці-
атива має на меті підвищити 
рівень володіння державною 
мовою в переважно російсько-
мовних регіонах,  зокрема на 
півдні, сході та в центрі України 
і  прагне не лише навчити 
громадян гарно розмовляти та 
грамотно писати, але й популя-
ризувати твори української 
класичної і сучасної літератури 
та інші культурні здобутки.

Діяльність проекту розпо-
чалась у червні 2012 року в 
Києві. За весь час його існу-
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Всеукраїнський освітньо-культурний проект
«Безкоштовні курси української мови»

в Миколаєві

вання близько 1800 людей 
успішно закінчили навчальний 
курс. Було проведено 86 мис-
тецьких заходів.

Особливістю «Безкоштов-
них курсів української мови» є 
їхня некомерційність. Кожен, 
хто задіяний в реалізації проек-
ту, працює на волонтерських 
засадах. Серед більш як 800 
людей, що вже допомагають 
курсам, понад 40 волонтерів. 
Це викладачі, координатори, 
люди, які надають приміщення.
З жовтня 2016 року курси діють 
у 19 містах: Дніпрі, Вінниці, 
Дружківці, Запоріжжі, Києві, 
Костянтинівці, Краматорську, 
Кропивницькому, Маріуполі, 
Слов'янську, Сєвєродонецьку, 
Харкові, Чернігові, Нікополі та 
ін.  У Львові й Тернополі 
створені умови для навчання 
вимушено переміщених осіб. 
На півдні України до проекту 
вже долучились Одеса та 
Херсон. Миколаїв став двад-
цятим, «ювілейним» містом.

Координатором курсів ук-
раїнської мови в Миколаєві 
стала співробітниця ЦМБ ім. 
М.Л. Кропивницького Олена 
Позняк, а викладачем – філолог 
та викладач української мови та 
літератури Наталія Наумкіна.

За короткий термін з початку 
оголошення запису на курси 
було отримано 88 анкет, що 
стало приємною несподіван-

кою як для місцевих організа-
торів, так і для керівників 
проекту в Києві. Це рекордна 
кількість для міста такого 
масштабу, як Миколаїв. Саме 
тому було вирішено поділити 
майбутніх слухачів на групи. До 
першої групи увійшли ті, хто не 
вчив  мову  або  знає  ї ї  на 
початковому рівні, до другої – 
слухачі з середнім та достатнім 
рівнем. Кількість занять для 
кожної групи - 1 академічна 
година на тиждень.

Віковий діапазон слухачів 
коливався від 20 до 75 років (41 
рік у середньому). Професійна 
зайнятість миколаївців, що 
забажали вивчати українську 
мову, достатньо різноманітна: 
підприємці, викладачі, держ-
службовці, військові, бібліо-
текарі, пенсіонери, волонтери, 
громадські активісти. Не оми-
нули курси української мови і 
особливо вразливі категорії 
населення – учасників АТО та 
ВПО.

Учасники курсів прагнули 
поліпшити орфоепічні та орфо-
графічні навички, збільшити 
словниковий запас та оволодіти 
секретами ділового мовлення.

У межах курсів української 
мови в Миколаєві організовано 
не тільки практичні заняття з 
вивчення мови. З метою озна-
йомлення слухачів та жителів 
міста з основними здобутками 

української гуманітарної науки 
та культури проводяться куль-
турно-масові заходи у форматі 
відкритих уроків. Слухачі мали 
змогу не тільки насолодитись 
українською народною мовою, 
дізнатись більше про історію 
нашої держави та рідного краю, 
ознайомитися з традиціями 
вишивки та заглибитись у 
феномен шістдесятництва, але й 
долучитись до всеукраїнської 
благодійної акції «Миколайчики 
на Схід» зі збору допомоги для 
військовослужбовців та дітей із 
зони АТО.

Підсумовуючи, можна зазна-
чити, що тільки ті слухачі, які 
відвідали щонайменше три із 
чотирьох занять,  успішно 
написали тестові завдання та 
склали усний іспит, по закін-
ченню отримали офіційні серти-
фікати курсів. Серед якісних 
результатів було відзначено 
покращення розмовної мови і 
вимови, набуття вмінь вести 
дискусії на різноманітні теми, 
збагачення загального лексич-
ного запасу, опанування основ-
них граматичних конструкцій та 
підвищення загального культур-
ного рівня.

Після літніх канікул курси 
продовжать свою роботу: у 
форматі звичайних занять для 
новачків, а також у форматі 
розмовно-дискусійного клубу 
для тих, хто хоче й далі перебу-
вати в мовному середовищі.
 

Позняк О. В., 
бібліотекар 1категорії

ЦМБ ім. М.Л. Кропивницького 
ЦБС для дорослих м. Миколаєва
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У травні в Миколаївській 
обласній бібліотеці для дітей ім. 
В. О. Лягіна відбулося обласне 
професійне навчання у форматі 
Teach-in «Від медіаграмотності 
до медіакультури», яке було 
організовано спільно з Мико-
лаївським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної 
освіти.

Його відкрили начальник 
управління культури, націо-
нальностей та релігій облдерж-
адміністрації М.Ф.Димитров, 
директор обласної бібліотеки 
д л я  д і т е й  і м .  В . О . Л я г і н а 
Т.А.Жайворонок, директор Ми-
колаївського обласного інсти-
туту післядипломної педагогіч-
ної освіти, кандидат педагогіч-
них наук, професор кафедри 
мовно-літературної  та ху-
дожньо-естетичної освіти, зас-
лужений учитель України 
В.І.Шуляр, директор Миколаїв-
ської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. О. Гми-
рьова В.В. Агаркова.

У навчанні взяли участь 
заступники директорів по ро-
боті з дітьми районних ЦБС і 
провідні спеціалісти бібліотек 
для дітей м. Миколаєва.

В рамках заходу відбулося 
обговорення питань щодо  впро-
вадження на місцях проекту 
«Навчально-методичного комп-
лексу. Програма медіазанять 
«Від медіаграмотності до медіа-
культури»», формування у дітей 
сучасної інформаційної куль-
тури, створення позитивного 
контенту та  забезпечення 
безпеки в мережі.

У своєму виступі «Сучасний 
медіапростір: ефективні техно-
логії в залученні дітей до 
читання» Т.А.Жайворонок пред-
ставила напрацювання бібліотек 
області у напрямку медіапро-
світи. В.І.Шуляр окреслив акту-
альні питання щодо реалізації 
навчально-методичного комп-
лексу медіазанять на Миколаїв-
щині.

До проведення професійного 
заходу приєдналася в інтерак-
тивному онлайн спілкуванні 
завідувач відділом каталогізу-
вання Національної бібліотеки 
України для дітей - Н.Й.Дзюба. 
Тема її виступу - «Дитячий біб-
ліотекар-медіапедагог: ресурси 
для професіоналів».

Завідувач кафедри теорії і 
методики мовно-літературної та 
художньо-естетичної освіти 

Миколаївського обласного ін-
ституту післядипломної педаго-
гічної освіти, к. п. н., доцент  
Г.М.Гич у своїй лекції охарак-
теризувала «Тексти «нової при-
роди» як засіб залучення дітей 
та підлітків до читання у медій-
ному середовищі ХХІ сто-
ліття»».

Учасникам заходу були за-
пропоновані консультація «Ме-
діоосвіта і формування інфор-
маційної культури школя-рів: 
вектор змін» (заступник дирек-
тора обласної бібліотеки  для 
дітей ім. В.О.Лягіна О.Л.Ро-
манченко); презентація досвіду 
«Наші діти в Інтернеті: забез-
печення безпеки і просування 
позитивного контенту» (заві-
дувач відділом інформацій-них 
технологій та електронних 
ресурсів  обласної бібліотеки  
для дітей ім. В.О.Лягіна І.О.Го-
ленко); тренінг «Читачі мереже-
вого століття та цифрова ком-

петентність сучасного бібліо-
текаря: виклики часу» (модера-
тор - провідний бібліограф 
інформаційно-бібліографічного 
відділу обласної бібліотеки  для 
дітей  ім. В.О.Лягіна Н.В. Щу-
ка). Також було організований 
інтерактивний майданчик, на 
якому завідувач відділу обслуго-
вування дітей дошкільного віку 
та учнів 1-4 класів бібліотеки 
О.Є.Голосна презентувала ме-
діазанятття для дітей (1–4 кл.) з 
означеного проекту.

Під час підведення підсумків 
навчання учасники щиро дяку-
вали організаторам за отри-
маний професійний багаж з 
питань медіа виховання дітей і 
підлітків в  умовах бібліотеки 
для дітей.

Нахова Тетяна,
завідувач

науково-методичного відділу
Миколаївської обласної бібліотеки 

для дітей ім. В.О. Лягіна
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Íàâ÷àéìîñÿ!Íàâ÷àéìîñÿ!Íàâ÷àéìîñÿ! Íîâèé ôîðìàòÍîâèé ôîðìàòÍîâèé ôîðìàòÍàóêîâî-ìåòîäè÷íèé ñåìiíàð 
«Ìîæëèâîñòi ïëàòôîðìè Web of Science

äëÿ ÿêiñíèõ íàóêîâèõ äîñëiäæåíü»

В цьому році в Електронному 
читальному залі  Наукової 
бібліотеки НУК для викладачів, 
науковців, аспірантів, бібліо-
течних працівників провідних 
вишів м.Миколаєва відбувся 
науково-методичний «Можли-
вості платформи Web of Science 
для якісних наукових дослід-
жень (Web of Science Core 
Collection, Journal Citation 
Report, EndNote, ResearcherID)». 
Провела семінар кандидат 
біологічних наук, спеціаліст з 
навчання провідної міжнарод-
ної корпорації Clarivate Analy-
tics Ірина Тихонкова (Київ).

На семінарі слухачі ознайо-
милися з інформаційною плат-
формою Web of Science, яка є 
найстарішою наукометричною 
базою даних, що надає можли-
вість науковцеві знайти актуаль-
ну перевірену інформацію за 
темою дослідження, потенцій-
них співвиконавців з інших 

країн, установ-партнерів, а також визначитися з можливими 
джерелами фінансування. Увазі аудиторії були представлені і 
реферативна база даних наукових публікацій Web of Science Core 
Collection та аналітичні інструменти Journal Citation Report та 
Essential Science Indicators, які використовуються для наукових 
досліджень та цитування.

Лектор докладно розповіла про програму для роботи з 
бібліографією EndNote Online, що дозволяє створити базу 
публікацій за темою дослідження і суттєво полегшує оформлення 
статей за форматом певного видання. Учасники заходу дізналися 
про ідентифікатор науковця ResearcherID, який дозволяє автору 
представити українські видання та науково-дослідницькі установи 
світовій спільноті, а також репрезентувати власні здобутки й 
порівняти їх із зарубіжними аналогами. 

Бєлодєд  О. В.,
завідувач відділу бібліотечного маркетингу,

інноваційної та методичної роботи Наукової бібліотеки НУК

Íîâèé ôîðìàòÍîâèé ôîðìàòÍîâèé ôîðìàòÁÐÅÍÄ-ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯
в популяризації бібліотечних ресурсів

(Бібліотечний квілт)
«Щоб стати брендом важливо виділятися з натовпу».

Томас Гед

Ми, бібліотекарі, творчі люди, іноді вигадуємо щось цікаве для 
наших читачів, а іноді запозичуємо якусь ідею або незвичайну форму 
для своєї роботи. Одною з таких форм є «квілт».

Що таке квілт? У сучасному світі це слово має кілька значень. У 
первісному значенні квілт – це клаптикова ковдра, американський 
символ сімейних традицій і цінностей. Але в кінці XX століття у цього 
слова з'явилося нове значення.

Креативні фахівці бібліотек застосували і апробували квілт в своїй 
роботі з просування книги та читання, залучення читачів в бібліотеки. 
Суть бібліотечного квілту полягає в тому, щоб скласти плакат із 
клаптів певної теми, у нашому випадку – з «клаптиків» досвіду, 
бібліотечних практик і умінь. Тож ми створили свій професійний квілт 

щодо розвитку бренд-технологій 
у дитячих бібліотеках міста.

Захід проходив в Центральній 
міській бібліотеці для дітей ім. 
Ш.Кобера і В.Хоменка м. Мико-
лаєва в рамках підвищення 
кваліфікації.

Що собою представляють 
бренд-технології? Бренд (англ. 
brand) - комплекс понять, які 
узагальнюють уявлення людей 
про відповідний товар, послугу, 
компанію або особистість. Це 
поняття широко використову-
ється в маркетингу та рекламі, але 
перш за все стосується сфери 
фінансів. 

Практика показує, що техно-

логії брендингу продуктивно 
використовуються і в бібліотеках. 
Існує позитивний досвід фор-
мування бренду бібліотеки, що 
пов'язано з посиленням кон-
куренції в «боротьбі» за спожи-
вача і різні ресурси. Щоб успішно 
конкурувати на інформаційному 
ринку, бібліотека повинна ви-
гідно відрізнятися, бути унікаль-
ною і швидко адаптуватися до 
мінливих умов зовнішнього 
середовища.

На нашому занятті бібліо-
текарі розглядали всі складові 
створення бренду бібліотек, їх 
успішні історії. Ось деякі з них.

«Brand-name» або неймінг. 
Авторитетне ім'я бібліотеки стає 
тим культурним ресурсом, який 
працює на її репутацію, підвищує 
імідж в очах населення, нарешті, 
виділяє її серед інших бібліотек. 
Миколаївцям ми відомі як «Біб-
ліотека Шури і Віті». Мало хто 
знає нашу повну назву, і, як 
показує практика, для більшості 
городян вона є важкою для 
запам'ятовування. А ось «Бібліо-
тека Шури і Віті» – це наш бренд.

Свого часу образ нашої бібліо-
теки створювався завдяки таким 
проектам і програмам, як «Май-
бутня мама - найчарівніша і най-
привабливіша», «Молода сім'я під 
інформаційним патронатом біб-
ліотеки»,  «Разом з книгою ми 
ростемо», «Ростишка», «Плюше-
ва няня», «Телезірка в бібліоте-
ці», гучний літературний театр 
«Браво», центр раннього розвит-
ку «Мальвіна», цикл зустрічей 
«Особливо важлива персона», 
«Бібліокафе» і багато інших.

«Brand-image», фірмовий 
стиль. Важлива складова у справі 
формування позитивного вра-
ження від бібліотеки як місця, 
куди хочеться приходити знову і 
знову, є продуманий дизайн 
приміщень бібліотеки – бібліо-
течний простір, організація фон-
дів, вдале розміщення виставок, 
друкована і наочна реклама, 
комфортні меблі, створення 
релакс-зонувань тощо. У дитячих 
бібліотек міста є свій фірмовий 
стиль, свої «родзинки» в офор-
мленні приміщень. Кожна з них – 
модельна сучасна бібліотека з 
неповторним іміджем,  справж-
ній подарунок місту і городянам. 
Приклад яскравого, комфортного 
бібліотечного простору, центру 
сімейного дозвілля та творчого 
розвитку дітей з вільним та 
безпечним доступом до будь-яких 
інформаційних ресурсів.

« B r a n d - l o y a l t y »  –  п р и -
хильність марці (підтримка спо-
живачами певної марки або 
продукту, є результатом задово-
леності споживачів товарами 
даної марки). Для нас це найваж-
ливіше. Це наші прихильники,  
віддані читачі, учасники наших 
проектів і програм, клубів і 
гуртків.

«Brand-media»  – комуні-
кативні засоби масової, зокрема, 
рекламної комунікації, зв'язки з 
громадськістю та ін., що викорис-
товуються для просування брен-
ду. Брендинг бібліотеки супро-
воджується масованою реклам-
ною компанією в ЗМІ, Інтернет.

Говорячи про брендінг не 
можна не відзначити наші активні 
веб-представництва: сайт, блоги 
(«VBIBLIOTEKE» – блог ненуд-
них інтернет-ресурсів ії комп'ю-

терних цікавинок, «Бібліотека 
міста N», «Віконце в Америку» - 
блог центру «Вікно в Америку для 
майбутніх лідерів м. Микола-єва), 
сторінки в соціальних мережах. 
Саме вони створюють імідж 
бібліотеки в широкому сенсі 
цього слова (з огляду на ауди-
торію).

Сайт бібліотеки був створений 
в 2001 році, на ньому були 
представлені електронні інтерак-
тивні ресурси для дітей. Вони 
були одними з перших в Україні, і 
стали своєрідним брендом нашої 
бібліотеки.

Ці ресурси одноразово отри-
мували визнання колег на між-
народних професійних конфе-
ренціях і семінарах: «Як Івашка 
слона шукав», «Пригоди в чарів-
ній комірчині», «Відважні шука-
чі», «Галопом по Європах» та ін.

Вся система діяльності бібліо-
теки, все, що вона говорить, 
робить і створює, формує її 
ідентичність. Це якість бібліотеч-
них продуктів і послуг, і формаль-
ні і неформальні комунікації, і 
політика бібліотеки, і культура 
спілкування бібліотекарів, і нові 
технології, і (як ми вже зазначали) 
колірна гамма і інтер'єр примі-
щень, і її фірмовий стиль з 
бібліотечної символікою, і стиль 
оформлення документації. А 
також і організація, і проведення 
різних спільних свят, заходів, 
презентацій. Все це допомагає 
створити нову модель сучасної 
бібліотеки.

І якщо надані нами можли-
вості співпадуть з очікуваннями 
читача, він буде приходити сюди 
постійно, і бібліотека стане для 
нього бажаним місцем спілкуван-
ня, пізнавання, інтелектуального 
та творчого розвитку.

Базиленко Ірина, 
завідувач відділу

бібліотечного маркетингу 
Центральної міської бібліотеки 

для дітей ім. Ш. Кобера
і В . Хоменка м. Миколаєва
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Íîâèé ôîðìàòÍîâèé ôîðìàòÍîâèé ôîðìàò

Á³áë³îòåêà ³ ãðîìàäàÁ³áë³îòåêà ³ ãðîìàäàÁ³áë³îòåêà ³ ãðîìàäà

Íîâèé ôîðìàòÍîâèé ôîðìàòÍîâèé ôîðìàò

«Òåñò 99» - 
á³áë³îòå÷íèé

must read

«Відкрийте книгу на 99-й 
сторінці, прочитайте її, і вам 
відкриється якість всього 
тексту», – саме такий принцип 
перевірки творів ,  запропо-
нований майже сто років тому 
англійським романістом, поетом і 
критиком Фордом Медоксом 
Фордом, став основою його тесту 
99-ї сторінки та однойменного 
спільного проекту Філії публіч-
ного акціонерного товариства 
«Національна суспільна теле-
радіокомпанія України. Мико-
лаївська регіональна дирекція» і 
Миколаївської обласної бібліо-
теки для юнацтва.

Результат проекту – рубрика 
«Тест 99», яка виходить щотижня 
в ефірі ранкового шоу «Новий 
день» і за два роки свого існу-
вання підкорила серця глядачів. 
Мети досягнуто. Це прекрасний 
спосіб популяризації книг (бібліо-
течного фонду зокрема), залу-
чення якнайширшої аудиторії до 
читання і, звичайно ж, реклама 
закладу.

«Тест 99» – короткі (до 5 
хвилин) сюжети, що присвячені 
певному твору і мотивують до 
його прочитання. У них йдеться 
про історію створення книги, 
містяться цікаві відомості про 
автора, оцінки критиків та відгуки 
читачів, коротко і без спойлерів 
розкрито зміст твору. Обираючи 
книгу, автор сценарію та ведуча 
рубрики провідний бібліотекар 
МОБЮ Тетяна Гервасьєва, орієн-
тується на різноманітні читацькі 

рейтинги,  так звані списки 
обов'язкового читання, не омина-
ючи увагою лауреатів відомих 
літературних премій, новинки 
української та зарубіжної літера-
тури, завжди популярну і акту-
альну класику.

Враховуючи поради психо-
логів, що мотивування до читання 
варто починати з раннього ди-
тинства, були створені сюжети, 
присвячені книгам для дітей (і, як 
виявилося, для їхніх батьків 
також): «Полліана» Е.Портер, 
«Чарлі і шоколадна фабрика» 
Р.Дала, «Тимоня» І.Грунської, 
«Ведмежа на ім'я Падінгтон» 
М.Бонда, «Пригоди Аліси в 
Країні чудес» Л.Керрола, «Ма-
ленький принц» А. де Сент-
Екзюпері. Коли мама чи тато 
читає дитині гарну книжку – це і є 
найкраща мотивація. Дорослим 
же треба показувати приклад та 
читати самим. Саме їм «Тест 99» 
радив почитати український the 
best («Записки українського 

самашедшого» Л.Костенко, «Со-
лодку Дарусю» М.Матіос, «Сес-
тер Річинських» І.Вільде, «Лісову 
пісню» Лесі Українки, «Фелікс 
Австрія» С.Андрухович, «Зоря-
ного корсара» О.Бердника, 
«Ґудзик» І.Роздобудько); титуло-
ваних Салмана Рушді, С.Алексі-
євич,  Гарпер Лі ,  Маргарет 
Мітчелл; англійську класику від 
Шарлотти Бронте і Чарльза Дік-
кенса; твори найвідоміших літе-
раторів сучасності («Щоденник 
пам'яті» Н.Спаркса, «Мости 
округу Медісон» Р.Воллера, 
«Шоколад» Дж.Гарріс, «Ті, що 
співають у терні» К.Маккалоу, 
«На Західному фронті без змін» 
Е.М.Ремарка); нашумілих Януша 
Вишневського, Елізабет Ґілберт, 
Даніеля Глаттауера; провокатив-
ного Чака Паланіка; актуального 
Євгена Положія. Увагу ж молоді 
«Тест 99» зосереджував на куль-
товому Кузьмі Скрябіні, щирій і 
медитативній Дзвінці Матіяш, 
захопливих Володимиру Малику і 
Дмитрові Ємцю, правдивій На-
талці Доляк, життєлюбній Фенні 
Флеґґ.

Бібліотечно-телевізійна ко-
манда сповнена планів, задумів, 
енергії, творчого пошуку. У неї 
попереду плідна праця та нові 
сюжети, а в широкої телеаудиторії 
– цікаві книги, захопливий процес 
читання, позитивні емоції, політ 
уяви і розширення світогляду. 

Гервасьєва Тетяна, 
провідний бібліотекар відділу 

автоматизації бібліотечних 
процесів Миколаївської обласної 

бібліотеки для юнацтва

Ïàðàä á³áë³îòå÷íèõ áëîã³â in school style
Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. 

Кобера і В. Хоменка  (м. Миколаїв) одною з перших в 
Україні розпочала роботу над створенням блогу. Це 
було в далекому 2009 році. Обрали назву «Бібліотека 
міста N», платформу для блогу, самотужки засвоїли  
технологію його ведення,  почали роботу. І 
захопилися не на жарт…

Блог відразу став популярним, з'явились 
підписники, шанувальники,  друзі. А в квітні 2011 
року блог став переможцем І національного 
конкурсу «Зірка бібліотечної блогосфери».

Ця перемога настільки надихнула творчих і 
небайдужих працівників  миколаївських бібліотек 
для дітей, що відразу з'явилось ще два блоги у 
Центральній міській бібліотеці і в бібліотеках для 

дітей № 2,5,6,8.
Цього року настав час під-

вести підсумки цієї роботи, крім 
того, нам хотілося залучити до 
справи своїх численних колег. 
Тож ми вирішили провести Парад 
бібліотечних блогів у форматі 
«school style». 

Було все як у справжній 
школі: оформлення зали, дзвоник, 
батьківський комітет (завідувачі 
бібліотек, які прийняли участь у 
параді), педрада (адміністрація 
бібліотеки), класний керівник 
(ведуча свята).

На парад вийшло 7 блогів: 
блог Центральної міської бібліо-
теки для дітей «Бібліотека міста 
N», тематичний блог відділу 
інформаційно-комунікативних 
технологій «Блог ненудних інтер-
нет-ресурсів і комп'ютерних 
цікавинок VBiblioteke», блог 
центру «Вікно в Америку для 
майбутніх лідерів» «Віконце в 
Америку», блог бібліотеки для 
дітей № 2 «Колоbook», блог 
бібліотеки для дітей № 5 «Воокі-

тека», блог бібліотеки для дітей № 
6 «Чибис», блог бібліотеки для 
дітей № 8 «Восьма бібліотека».

Учасники параду креативно 
представляли свої блоги, розпові-
дали про творчі знахідки та 
здобутки.

Один за одним «до дошки» 
виходили учасники параду, пред-
ставляючи «молоді» і вже попу-
лярні блоги, а саме блоги-пер-
шачки, блоги-старшокласники, 
блоги-випускники. Кожний бло-
гер знайшов свій стиль, свої 
родзинки. За результатами висту-
пу «Педрада» переводила блоге-
рів в «наступний клас».

Після підведення підсумків, 
бібліотекарям, які презентували 
свої авторські блоги, вручили 
атестати і свідоцтва, а тим, кому 
ще тільки належить стати на 

стезю блогерства, вручили серти-
фікати з логінами і паролями від 
новеньких блогів на платформі 
Wordpress з жартівливим поба-
жанням: «Тепер зворотньої доро-
ги немає!»

Свято вдалось! І основна його 
мета досягнута – пройшов ціка-
вий і нетрадиційний обмін дос-
відом, вже існуючі блоги отрима-
ли стимул для подальшого роз-
витку, а створені нові блоги, які, 
як я сподіваюсь, незабаром 
стануть справжніми представ-
ництвами бібліотек в Інтернеті.

Бондаренко Я. Л., 
завідувач відділу інформаційно-

комунікативних технологій  
Центральної міської бібліотеки 
для дітей м. Миколаєва ім. Ш. 

Кобера і В. Хоменка

Îíîâëåíà á³áë³îòåêà – ïîäàðóíîê
ìàëåíüêèì ãîðîäÿíàì!

Нещодавно після капітального ремонту та напередодні 65-річчя, 
відбулось відкриття оновленої бібліотеки для дітей № 4 «Читай-city»  
бібліотека для всієї родини» (Бузький бульвар,11).  На святі були 
присутні спеціально запрошені гості:

Миколаївський міський голова О.Ф.Сєнкевич, заступник міського 
голови Є.В.Шевченко, начальник управління культури, національ-
ностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації М.Ф. 
Димитров, начальник міського управління з питань культури та 
охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Ю.Й. 
Любаров.

Попри складні економічні умови в країні завдяки підтримці 
місцевої влади застарілу бібліотеку в аварійному стані перетворили на 
сучасну «урбаністичну» бібліотеку нового формату. Після ремонту 
змінилася не тільки назва бібліотеки і її логотип, а й стиль роботи.

Наші інформаційні локації 
відкривають читачам доступ до 
різноманітних ресурсів бібліо-
теки. IT-плац - для користувачів 
інтернет. Тут б'ється електрон-
ний пульс бібліотеки,  де в 
безпечному ІКТ-середовищі 
будуть освоюватися сучасні 

(Продовження на стор. 14)
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(Продовження, початок на стор. 13)

Îíîâëåíà á³áë³îòåêà – ïîäàðóíîê
ìàëåíüêèì ãîðîäÿíàì!

моделі існування книги та інфор-
мації. Наші читачі зможуть корис-
туватися електронними підручни-
ками, перекладати тексти за 
допомогою онлайн-словників, 
ділитися фото, музикою, відео з 
друзями в соціальних мережах, 
використовувати власні гаджети 
за допомогою вільного Wi-Fi, 
спілкуватися по скайпу з рідними 
і друзями, отримувати правову 
інформацію з питань пенсій, 

соцзахисту, трудових вакансій; 
користувачі «золотого покоління» 
зможуть навчитися роботі з 
комп'ютером. Фішкою нашого 
комп'ютерного простору став IT-
Біг-Бен, завдяки якому можна 
читати книги онлайн за допомо-
гою QR-коду. У цій локації 
розумний хмарочос («Smart-
хмарочос») познайомить з муль-
тимедійними ресурсами всіх заці-

кавлених користувачів.
Родзинка наступної локації – 

Teen-зона для підлітків. Тут 
можна буде не тільки шукати 
потрібну літературу, а й приходи-
ти після навчання відпочивати, 
спілкуватися з друзями, просто 
читати на самоті, сидячи прямо 
всередині книжкових полиць, в 
спеціально створених «Релакс-
закапелку» та  «Куточку драйво-
вого читання».

В залі ділового читання та 
інтелектуального дозвілля можна 
підготуватись до уроків, ЗНО або 
ДПА, написати проект або творчу 

роботу, всією сім'єю пограти в 
інтелектуальні ігри – шахи, шаш-
ки.

Вільний доступ до періодики 
та бібліотечного фонду дозволяє 
кожному читачеві дізнатися про 
останні новини в світі, країні, 

місті. Читачів приємно здивували 
цікаві нові книги з різних тем.

Одна з найголовніших локацій 
бібліотеки – «Містечко для ма-
лят»! Тут маленьких читачів та їх 
батьків чекають цікаві книжкові 
інсталяції. Батьки зможуть вибра-
ти літературу для своїх дітей, а 
також знайдуть багато цікавого і 
для себе в куточку «Між нами, 
батьками».

В коворкінг-студії для всієї 
родини читачів і їхніх батьків 
зустрічає казковий вчений кіт, їх 
чекають цікаві заходи, творчі 
майстерні, де можна малювати, 
майструвати. Сюди із задово-
ленням приходять діти з групи 
подовженого дня, шкільного 
табору. Тут, у затишній стилізо-
ваній «парковій зоні», можна 
повалятися на подушках, пограти, 
подивитися мультфільми.

Кожен зал бібліотеки цікавий 
сам по собі, тут нічого не повто-
рюється. Досконалість бібліотеч-
ного простору створено з дріб-
ниць: незвичайних фото-шпалер, 
наклейок, системи пере-городок, 
оригінальних меблів, нестан-
дартно оформлених колон тощо. І 
все це для наших читачів, наших 
городян. Тут є все необхідне для 
роботи, отримання знань і доз-
вілля всієї сім'ї. Ласкаво просимо 
в «Читай-сіті»!

Гречко Г. С.,
заступник директора 

з бібліотечного обслуговування 
ЦМБ для дітей ім. Ш. Кобера і В. 

Хоменка

«ÊîëîBOOK» - êîëî êíèã, ÷èòàííÿ, äðóçiâ
Чи любите ви мріяти? Ми – дуже! Ми давно мріяли про нову, 

яскраву, сучасну бібліотеку, в яку було б цікаво приходити і 
підліткам, і малятам. І нарешті наша мрія здійснилася.

Яскравого і сонячного дня в бібліотеці для дітей № 2 міста 
Миколаєва відбулася урочиста подія: презентація модельної 
бібліотеки «Колоbook» – інформаційного комунікативного центру 
сімейного дозвілля і творчості.

З існуючих моделей бібліотеки, яка дивиться в майбутнє,  
прийнятною для нас стала модель інформаційного комунікативного 
центру.  Вона найбільше відповідає нашому баченню моделі 
власного розвитку. Так на місці звичної бібліотеки для дітей з'явився 
«КОЛОbook» – інформаційний комунікативний центр.

Чому саме «КОЛОbook»? «КОЛОbook» – це широке коло книг і 
читання, це яскраве коло друзів-користувачів, це веселе коло живого 
спілкування, барвисте коло творчості, це дружнє коло партнерів і 
однодумців, необмежене коло інформаційно-комунікативних 

технологій, мультимедійний 
простір, і, нарешті, затишне 
сімейне коло.

Суттєвих змін зазнав зов-
нішній вигляд бібліотеки. Вона 
стала яскравою, цікавою, гар-
ною і затишною, комфортною 
для роботи і дозвілля читачів 
різних вікових категорій. У 
новому яскраво-зеленому холі 
користувачів зустрічають на-
мальовані на стіні веселі буди-
ночки, дахи. На наш погляд, це 
дуже символічно: будинок – це 
затишок і захист, під дахом 
об'єднується родина, збирають-
ся друзі.

З холу наші найменші читачі 
потрапляють у книжковий прос-
тір відділу абонементного кни-
гообміну. Тут, ніби на зеленій 
галявині, їх зустрічають куль-
бабки, сонечко, веселка, чарівне 
дерево і, звичайно ж, їхні перші 
книжечки. Це територія сімей-
ного читання і спілкування.

А коли малюки підростають, 
вони без зайвих перешкод 
пірнають у синій простір відділу 
– кольору неба, кольору моря – 
це світ фантазії, пригод, фантас-
тики, мандрів і фентезі. Це 
простір підліткового спілкуван-
ня, модного читання. Тут відбу-

вається активна популяризація 
читання, панує інтерактив, тут 
можна знайти собі книжку до 
душі, скориставшись порадою 
однолітків, до того ж це простір 
екстриму та гри.

Інформаційні майданчики 
відкривають нашим читачам 
широкий доступ до різнома-
нітних інформаційних ресурсів 
бібліотеки. І майже необмеже-
ним світ цих ресурсів робить 
Центр вільного доступу до Ін-
тернету «Смарт» – один з най-
більш популярних куточків 
бібліотеки. Тут створюються 
віртуальні книжкові виставки і 
власні інформаційні ресурси для 

популяризації книги і читання, 
проводяться  заняття для цифро-
вої інтеграції користувачів золо-
того віку «NET-університет» в 
форматі «Комп'ютер та Інтернет 
з нуля». Тут ведеться робота з 

користувачами через блог і 
соціальні мережі.

Творчу і водночас романтич-
ну атмосферу цієї зали створює 
репродукція картини Л. Афре-
мова «Двоє під дощем». В цій 
частині зали у нас з'явилося 
улюблене місце підлітків – така 
собі лаунж-локація «Під пара-
солею».  Затишний жовтий 
диванчик ніби запрошує до 
дружнього спілкування, відпо-
чинку і навіть побачень… з 
книгою.

У нас не нудно, яскраво, 
стильно, весело і динамічно. 
Наші мрії бути успішними і 
затребуваними, цікавими на-
шим користувачам, стають 
реальністю. Ми будуємо своє 
майбутнє. Змінюємось. Вчи-
мось. Творимо. І знову мріємо.

Сокрут В. М., 
завідувач бібліотеки для дітей № 2 

 «КолоBOOK» м. Миколаєва   

Â³ä ïåðøî¿ îñîáèÂ³ä ïåðøî¿ îñîáèÂ³ä ïåðøî¿ îñîáè
(Продовження, початок на стор. 1)

Наказ Кабінету Міністрів 
України  від 12 липня 2017 р. № 
4 9 3  р о з ш и р и в  м ож л и во с т і 
бібліотек щодо переліку платних 
послуг,  які  надаватимуться  
користувачам і громаді. Сподіває-
мося, що їх активне впровад-
ження буде сприяти розвитку 
ресурсної бази бібліотек і поліп-
шенню рівня комфортності та 
якості обслуговування користу-
вачів.

Сьогодні публічні бібліотеки 
України добре усвідомлюють 
свою роль і  призначення в 
суспільстві. На бібліотеки покла-
даються великі  надії  як на 
динамічні й важливі для людей і 
країни осередки культури, інфор-

мації та комунікації.
Обговорення портрету конку-

рентоспроможної сучасної біб-
ліотеки стало основною темою 
VІІІ Львівського міжнародного 
бібліотечного форуму, організо-
ваного Українською бібліотечною 
асоціацією у межах 24-го Між-
народного книжкового «Форуму 
видавців» у Львові(13–16.09. 
2017). Цьогоріч він пройшов під 
гаслом: «Бібліотек@ – від ідеаль-
ної до ефективної». Тож основ-
ними питаннями дискурсу бібліо-
течного професійного осередку 
стали обговорення майбутнього 
бібліотек, викликів і можливос-
тей, ролі кожного бібліотекаря у 
розвитку бібліотечної справи за 
програмою IFLA`s Global Vision 
discussion. Приділялося багато 
уваги основним світовим бібліо-

течним трендам, які повинні 
доповнити основні стратегічні 
напрямки розвитку сучасних 
українських бібліотек: адвока-
ційна діяльність, медійна і новин-
на грамотність, неформальна 
освіта, компетентнісний підхід до 
підготовки бібліотечних фахівців, 
бібліотечна інклюзія, академічна 
доброчесність тощо.

Тож незважаючи на непрості 
обставини сьогодення, праців-
ники бібліотек мають всі шанси 
рухатися вперед, активно розви-
ваючи свою сферу, а книгозбірні – 
перетворитися на модерні гро-
мадські, культурні і освітні 
центри. 

Тверда Т.В.,
в.о. голови МОБА, 

директор ЦБС для дорослих
м. Миколаєва
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Хрестоматія сучасної дитячої літератури
12 січня у Науково-педагогічній бібліотеці зібралися освітяни, 
письменники, миколаївські бібліотекарі, учні молодших класів та 
активісти, всі ті, кому не байдужа доля підростаючого покоління. 
Презентація хрестоматії стала дійсно святом Книги і Рідного слова. 
Вона відбулася завдяки народним депутатам Тарасу Кременю та 

Ігорю Бриченку. «Хрестоматія сучасної дитячої літератури» – це збірка творів сучасних українських 
письменників для дітей, доданих до програми Літературного читання в рамках оновлення навчальних 
програм для 1–4 класів.

Фільмотека вчителя історії
16 лютого у Науково-педагогічній бібліотеці міста Миколаєва 
відбулася презентація проекту «Фільмотека вчителя історії». 
Телеканал «Миколаїв» спільно з обласним центром пошукових 
досліджень та редакційно-видавничої діяльності презентували 
проект «Справа №».
Сьогодні все більше людей цікавиться історією рідного краю, її 
трагічними сторінками, приховуваними радянським режимом. 

Зацікавленість громадян спонукала авторів до створення даного проекту, метою якого є заповнення 
білих плям в історії Миколаївщини періоду тоталітаризму. 

Одаренные мудростью. Поэзия дерева.
24 лютого у Науково-педагогічній бібліотеці колектив авторів 
презентував нову, четверту книгу із серії «Одаренные мудростью». 
Книга «Поэзия дерева» розповідає про життєвий шлях і творчість 
трьох миколаївських педагогів та художників: Леоніда Шкаруби, 
Михайла Ковалевського та Юрія Одробинського. Роботи майстрів 
багаторазово експонувалися на різних виставках, виставлялися в 
музеях, здобуваючись на численні схвальні відгуки глядачів та ЗМІ. 
Їхня творчість вирізняється різноманітністю стилів, високою 

художньою майстерністю, прагненням передати красу природи за допомогою різноманітних художніх 
засобів і матеріалів.

«Я живу на отдельной планете, Я себе ее выдумал сам»,
– саме таку назву мав ювілейний творчий вечір, присвячений 75-
річчю з дня народження відомого миколаївського поета і 
талановитого барда В'ячеслава Качуріна, який відбувся 21 березня, у 
Всесвітній день поезії.

Відомо, що справжнім визнанням для кожної творчої 
особистості є визнання колег та професіоналів. Ювіляра вітали 
освітяни, видавці, представники творчої інтелігенції. Оскільки 
початок трудової біографії В.Качуріна пов'язаний із професією 
учителя, його прийшли привітати учні школи №38 (нині 

муніципальний колегіум) 1967 року випуску. Колишнього «морського вовка» привітали і директор 
Морського ліцею Олексій Реутенко разом зі своїми вихованцями, виконавши гімн ліцею на вірші і 
музику ювіляра.

«Медіабезпека: нові виклики та загрози для дитини в 
інформаційному просторі та шляхи їх подолання»
10 травня у Науково-педагогічній бібліотеці м. Миколаєва відбувся 
круглий стіл за темою «Медіабезпека: нові виклики та загрози для 
дитини в інформаційному просторі та шляхи їх подолання», метою 
якого було обговорення проблем відповідальної і безпечної 
поведінки підлітків у сучасному інформаційному середовищі. 
Ініціаторами та організаторами заходу виступили бібліотека та 

«Кризовий медіа-центр. Миколаїв». У його рамках запрошені 
фахівці Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти, шкільні бібліотекарі розповіли про досвід у визначенні того, 
коли Інтернет може бути небезпечним та становити певний ризик для 
фізичного, психологічного та морального розвитку дітей, як 
боротися з такою проблемою. 

«На рушнику моєї долі»
19 травня відбувся творчий вечір Леоніда Ржепецького – 
неординарної, завзятої особистості; педагога, історика, поета, 
краєзнавця, очільника правління Миколаївського обласного 
відділення Українського фонду культури, заслуженого працівника 
культури України, лауреата Всеукраїнської педагогічної премії 
«Малиновий дзвін душі», обласної культурологічної премії імені 
Миколи Аркаса, члена Національної спілки журналістів України, 
автора більше 30 книг, навчально-методичних посібників, збірок.

Привітати Леоніда Андрійовича прийшло багато його друзів та колег. Довгі роки творчої співпраці і 
дружніх стосунків пов'язують Л.Ржепецького з Науково-педагогічною бібліотекою м. Миколаєва, що 
особливо відзначив в.о. директора бібліотеки Костянтин Картузов. 

Під час вечора було презентовано біобібліографічний покажчик «На рушнику моєї долі», в якому 
представлені твори письменника та література про його життя і творчість.

І знову свято – свято слова поетичного 
У збірці ліричної поезії Дмитра Кременя «Скрипка з того берега» 

переплелися відчайдушний біль за людські втрати, за долю 
гартованих у кривавій боротьбі, за мир, волю майбутніх поколінь. За 
словами поета і критика Володимира Базилевського, «у цій книзі – 
любов на всі часи, слово на всі віки, хай і відчуте так, як перед 
падінням Трої й Карфагену, перед загибеллю Києва від ординців 
Батия…»

Лірика автора зачарувала письменницю, перекладачку 
української поезії, викладача англійської мови, переможця багатьох літературних конкурсів Світлану 
Лавочкіну, зустріч з якою відбулася 25 травня у Науково-педагогічній бібліотеці м. Миколаєва.

Душевно й лірично представив зарубіжну гостю, а в душі – українку наш Дмитро Дмитрович. 
Світлана розповідала про те, як у неї виникло бажання перекласти збірку Дмитра Кременя «Скрипка з 
того берега» англійською. А потім вірші зазвучали двома мовами.

«Барви горицвіту»
Під такою назвою у науково-педагогічній бібліотеці відбулася 
творча зустріч із членами літературно-мистецького об'єднання 
«Горицвіт».

Культура народу – це той великий скарб, що передається від 
покоління до покоління, примножуючись і багатіючи. Тож 
діяльність таких осередків культури, центрів спілкування та 
інформації сьогодні набуває великої ваги.

Об'єднання «Горицвіт» вже 9 років існує в селищі Полігон Вітовського району. За час його 
існування було зроблено чимало: видано альманахи «Барви горицвіту», більше 30 авторських 
книг поезій, пісень, публіцистичних матеріалів, а також СD-диски. Учасники об'єднання 
друкуються у районній, обласній, республіканській та міжнародній пресі.

К. Тімченко,
завідувач відділу науково-методичної та інноваційної роботи

 Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва,
відмінник освіти УкраїниН
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Нещодавно в Центральній міській бібліотеці для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменка відбулось 
дискусійне обговорення у форматі дальтон-планів «Комплімент-послуги в бібліотеці: наші наміри, наші 
можливості, наші вміння, наші бажання». Комплімент-послуга – це додаткова, нетрадиційна, 
незвичайна сервісна послуга, не властива для організації (в даному випадку для бібліотеки). Послуга, 
яка приваблює, заманює і спонукає користуватися й іншими сервісами. В ідеалі вона безкоштовна і є 
своєрідною «приманкою» для користувачів.

Модератори заходу – працівники відділу бібліотечного маркетингу – представили асортимент 
комплімент-послуг в дитячих бібліотеках міста. Кожна з філій розповіла про свої знахідки, найбільш 
вдалі та популярні серед читачів. Присутні мали змогу обговорити ці послуги і визначити найбільш 
затребувані з них. Це і дні народження в бібліотеці, і послуги бібліоняні, «домашка в бібліотеці», ігротека 
та відеосалон, майданчик інтерактивних розваг, електронна реєстрація в ДНЗ, оплата комунальних 
платежів онлайн, придбання залізничних квитків за допомогою інтернет.

Аналітики – директор ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка Н.В.Семілєт і заступник директора з 
бібліотечного обслуговування Г.С.Гречко в ході обговорення акцентували необхідність та 
рентабельність таких послуг. Колеги дійшли висновку, що комплімент-послуги сьогодні є дуже 
важливим напрямком роботи кожної дитячої бібліотеки, адже дозволяють залучити нових користувачів і 
запровадити нові популярні форми роботи з ними.

Сьогодні інформаційні технології дозволяють зробити процес читання більш привабливим. Тому 
сучасна бібліотека повинна і може використовувати всі можливості електронної культури в просуванні 
читання. Бібліотека-філія для дітей № 6 (вул. Озерна, 21) досить успішно працює в цьому напрямку.
У бібліотеці працює інтернет-центр «Компас», медіа-студія «Інфодайвер», мета якого – навчити дітей 
ефективним і безпечним навичкам роботи з електронною інформацією. В основі занять – подорожі 
популярними і якісними за змістом сайтами, знайомство з цікавим контентом. Читачі, звичайно, люблять 
грати в найрізноманітніші комп'ютерні ігри – розвиваючі та розважальні, тому в канікулярний час для 
них проводяться гейм-турніри та онлайн-вікторини.
   Для людей похилого віку в бібліотеці працює клуб комп'ютерної грамотності «Компас 60+». Люди 
старшого покоління з великим ентузіазмом і вдячністю освоюють роботу на комп'ютері, вчаться 
працювати і спілкуватися з близькими та друзями у Skype, створювати електронні листівки та музичні 
відеопривітання. А через блог «Чібіс» і соціальні мережі віддаленим користувачам пропонується стати 
учасниками інтернет-акцій «Селфі з книгою», «З днем   народження, улюблене місто», опитувань 
«Улюблена книга літа, осені, зими, весни», вікторин за казками письменників-ювілярів, ознайомитися з 
інформацією про книжкові та журнальні новинки.

На медіазаняттях користувачі освоюють роботу в Publisher, Кіностудії WindowsLive та РowerPoint. 
За допомогою різних відео уроків і корисних сайтів для творчих людей на зразок «Країни майстрів» 
читачам пропонується багато цікавих ідей, які вони із задоволенням реалізовують на заняттях гуртка 
творчого читання «Фантазери» і «Хобі і ти».

Змінюється світ навколо нас, змінюється читач, змінюється і бібліотека, а основа всіх змін – розумне 
використання нових технологій в усіх сферах її діяльності – не замість книги, а разом з нею.

У центрі «Вікно в Америку для майбутніх лідерів» Центральної міської бібліотеки для дітей ім. 
Ш.Кобера і В.Хоменка відбулась реєстрація на масовий відкритий онлайн-курс «Англійська мова на 
допомогу медіаграмотності» (MООС). Це безкоштовна програма, яку пропонує Посольство США в 
Україні. Онлайн-навчання тривало п'ять тижнів за допомогою фасилітаторів (працівників центру). 
Шість відвідувачів центру, серед яких – педагоги і бібліотекарі, успішно пройшли навчання та отримали 

Свідоцтво про проходження курсу, видане Університетом штату Пенсільванія (Сертифікат Coursera). 
Протягом курсу учасники проекту аналізували різні типи засобів масової інформації: газети, журнали, 
телебачення і соціальні медіа, оцінювали їхню роль у нашому житті, а також поліпшували мовні навички 
і збагачували словниковий запас.

Літні канікули яскраві і так багато обіцяють, що їх з нетерпінням чекає кожна дитина. Саме тому ми, 
дитячі бібліотекарі міста, намагаємося зробити все, щоб літо стало для наших читачів надзвичайно 
насиченим, максимально цікавим і незабутнім. 31 червня на майданчику біля центральної міської 
бібліотеки ім. Ш. Кобера і В. Хоменка відбулось вуличне свято «Країна дитячих мрій», присвячене 
Міжнародному Дню захисту дітей. Маленькі учасники свята змогли відвідати декілька тематичних 
локацій: театральний майданчик від Обласного театру ляльок; майданчик безпеки від Управління з 
питань надзвичайних ситуацій та національної поліції; арт-майданчик від миколаївських майстринь, 
фотомайданчик (фотосесія з улюбленими казковими героями); автомайданчик з бібліотечним 
мультимедіа автобусом, в якому всі бажаючі мали можливість подивитись улюблені мультфільми, 
пограти в комп'ютерні ігри. Діти були в захваті від майстерні аквавізажу та конкурсу малюнків на 
асфальті.

В цей день відбулось урочисте відкриття «Літературної галявини» – читальної зали просто неба на 
затишному майданчику перед бібліотекою, яка працює влітку з 10.00 до 12.00 щодня (крім вихідних – 
суботи та неділі). На «Бібліотечній галявині» створено оптимальні умови для читання й перегляду 
періодичних видань, що наповнює дозвілля юних відвідувачів літньої читальної зали цікавим і корисним 
змістом.

Окрім того, усі бажаючі відвідали "Kinect - майданчик" – зону інтерактивних розваг та грали в 
рухливі ігри з використанням пристрою Kinect Xbox. Тут кожен може проявити та розвинути спритність, 
увагу та розумові здібності. 

Сьогодні сервіс – основа сучасної бібліотеки, і для кожної він має свій унікальний набір послуг. 
Бібліотекарі мають враховувати вплив Web на нашу діяльність. А Web 4.0 не далеке майбутнє, а 
сьогодення. Що значить бути сучасною бібліотекою? Одна із можливих відповідей – це опанування та 
використання хмарних технологій.

У травні головний бібліотекар бібліотеки для дітей № 11 Центральної міської бібліотеки для дітей ім. 
Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва А.Л. Шкроботько-Чорна побувала на семінарі-тренінгу 
«ZAхмарна бібліотека», який організувала Українська бібліотечна асоціація на базі Львівської обласної 
бібліотеки для дітей. 

Вітри змін живляться досягненнями. Окрім емоційних позитивних закликів на семінарі спікери 
ділились своїми практичними напрацюваннями у цій області. Наприклад, створення тестової версії 
мобільного додатка на одній з відкритих онлайн-платформ Yapp. Для бібліотеки це безліч можливостей – 
колекція рекомендацій, презентацій, відео за інтересами, напрямками. А використання наступних 
програм стане для бібліотекарів просто знахідкою: www.geoguessr.com-симулятор онлайн виживання; 
www.techsmith.com/jing.html – миттєвий знімок екрану або його частини, запис відео з екрана або його 
частини; www.tineye.com - пошук за зображенням; www.canva.com- дизайн презентацій, фотоколажів, 
постерів, графіка для блогу; play.google.com – читання та створення книги. Разом з відвідувачами можна 
здійснити подорож, дізнатись більше про місце, створити книгу про свою мандрівку, оформити її та 
читати разом з друзями.

Тож ми говоримо «так» хмарним технологіям! Опановуємо нові програми, поширюємо їх у наших 
бібліотеках. Стати ZAхмарною може будь-яка бібліотека, має бути лише бажання вчитись.
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Íàø³ çà êîðäîíîìÍàø³ çà êîðäîíîìÍàø³ çà êîðäîíîì Íàø³ çà êîðäîíîìÍàø³ çà êîðäîíîìÍàø³ çà êîðäîíîìУкраїнсько-польський
інноваційний бібліообмін

На початку червня у поль-
ському місті Катовіце відбулася 
польсько-українська зустріч 
молодих бібліотекарів на тему 
«Нові технології у бібліотеках». 
Бібліотека Катовіце, яка гос-
тинно відчинила двері для 
міжнародного заходу, знахо-
диться у сучасному футуристич-
ному приміщенні і є справжнім 
культурним центром, функції 
якого не звужуються до суто 
бібліотечних. Тут проходять 
різноманітні виставки та камер-
ні концерти самодіяльності. Під 
час екскурсії ми спустилися 
ліфтом до надзвичайно сучас-
ного книгосховища, де у сотнях 
контейнерів зберігаються книж-
ки, які  протягом 17 хвилин 
завдяки роботам «Мустангам» 
потрапляють конвеєром нагору 

до абонемента. За останнім 
словом техніки функціонує й 
університетська бібліотека: тут 
є і  апарат для повернення 
книжок у неробочий час, і 
спеціальні автомати для самооб-
слуговування.  Для цих та 
багатьох інших операцій кожен 
читач має особисту електронну 
картку.

У перший день зустрічі 
польські фахівці розповідали 
про свої здобутки: аудіоказки, 
створені за участю дітей та 
мешканців будинків для людей 
похилого віку, послуги, що 
надаються читачам з особливи-
ми потребами у відділі аудіо-
книг, а також найбільший у 
Сілезії фонд наукової фантас-
тики.

Наступного дня наша делега-

ція відвідала бібліотеки міст 
Пекарі-Сльонські, Глівіце та 
Явожно. У м. Пекарі-Сльонські 
ми спостерігали за роботою 3D-
принтера і приміряли окуляри 
для віртуальної реальності.  
Приємною несподіванкою для 
нас став виступ місцевого хору 
«HALKA», що активно гастро-
лює світом і у складі якого 
співають два бібліотекарі. 
Бібліотека Глівіце приголом-
шила нас своїм величезним 
фондом аудіоматеріалів та 
безліччю настільних ігор. Також 
ми відвідали її філіал, що 
розташований у звичайні-
сінькому супермаркеті. У Явож-
но ми побачили справжні 
лялькові сім'ї книжкових героїв 
Туве Янссон, що привільно 
«проживають» на абонементі.

Останній день зустрічі був 
«українським». Темою мого 
виступу був інтелектуальний 
«дайвінг», який впроваджує 
наша бібліотека шляхом ство-
рення різноманітних вікторин, 
інтерактивних екскурсій та 
змагань ерудитів.

Всі учасники міжнародної 
зустрічі отримали сертифікати і 
висловили надію, що невдовзі 
зустрінуться з польськими 
колегами на українській землі.

Алієв Андрій, 
бібліотекар відділу 

соціокультурної діяльності 
молоді 

Миколаївської обласної 
бібліотеки для юнацтва

Ó Ìèêîëàºâ³ ìîæå ç'ÿâèòèñü
øâåäñüêà «Ê³ìíàòà äëÿ ä³òåé»

Наприкінці травня цього 
року у рамках проекту «Room-
forChildren» відбувся експерт-
ний візит представників чоти-
рьох країн (України, Польщі, 
Росії та Литви) до столиці 
Швеції – Стокгольму. Ініціато-
рами поїздки стали працівники 
посольства Швеції в Україні, 
зокрема Тетяна Анатолівна 
Некрасова,  а також представ-
ники Шведського інституту на 
чолі  з  куратором проекту 

Еммою Джонсон.
Проект «RoomforChildren» створений для дітей від народження 

до 10 років (а також їхніх батьків) та має на меті стимулювання до 
читання, музики та самовираження. Розробники проекту 
розширюють межі нашого звичного розуміння слова «бібліотека», 
починаючи від дизайну інтер'єру та закінчуючи способом 
розміщення книг.

Програма поїздки складалася з трьох днів, насичених 
різноманітними візитами та заходами. Так, у перший день програми 

ми відвідали «Кімнату для ді-
тей» міста Стокгольма, з якої, 
власне, і розпочався масштаб-
ний проект. Екскурсію проводи-
ла Хелена Гомер, одна з ініці-
аторів проекту, та працівники 
бібліотеки. Після екскурсії нам 
було запропоновано взяти 
участь у майстер-класі, де на 
годину ми стали авторами 
власних книг та винахідниками 
досі невідомих персонажів. Далі 
на нас чекали зустрічі з праців-
никами Шведського інституту 
дитячої книги, а також представ-
никами Міністерства культури 
Швеції. Чи не найважливішим 
з а ход ом  ц ь о го  д н я  с т а л о 
нагородження премією імені 
Астрід Ліндгрен – 2017, яку 
цьогорічному переможцю з 
Німеччини Вольфу Ельбрюху 
вручила принцеса Вікторія 
разом з міністром культури Аліс 
Кунке.

Другий день програми ви-
явився не менш захоплюючим. 
Розпочався він з візиту до Націо-
нальної бібліотеки Швеції, яку 
ще називають Королівською. 
Прослухавши змістовну та 
цікаву розповідь про історію 
шведської  л ітератури,  ми 
відправились у надзвичайне 
місце – Юнібакен, музей імені 
Астрід Ліндгрен. Це інший світ, 
в якому ти забуваєш про все. 

Сівши на потяг, ти відправ-
ляєшся у казку, де сама А.Лінд-
грен розповідає про Мадікен, 
Еміля, Карлсона та інших своїх 
відомих персонажів. Продов-
ження виявилось ще більш 
вражаючим, адже ми відправи-
лись до квартири, де проживала 
дитяча письменниця, і зустріли-
ся з її правнуком Йоганом  
Палмбергом. Він розповів нам 
про життя Ліндгрен і провів 
екскурсію приміщенням, почи-
наючи від робочого кабінету та 
закінчуючи ліжком, в якому її не 
стало.

На третій день подорожі нас 
гостинно приймав Шведський 
інститут, де нам випала  нагода 

коротко репрезентувати наші 
бібліотеки. Працюючи групами, 
ми підбили підсумки програми, 
з'ясували переваги та недоліки 
проекту «RoomforChildren». Як 
швидко промайнули для нас три 
чудові дні в Стокгольмі!

Хочеться відзначити, що в 
бібліотеках Литви та Росії цього 
року вже запрацювали «Кімнати 
для дітей», тож сподіваємося, 
що незабаром список країн-
учасниць проекту поповнять 
Польща та Україна.

Дончевський О.
бібліотекар філії № 8

 ЦМБ для дітей 
ім. Ш. Кобера і В. Хоменка

Êðàþ ð³äíèé - Ìèêîëà¿âùèíàÊðàþ ð³äíèé - Ìèêîëà¿âùèíàÊðàþ ð³äíèé - Ìèêîëà¿âùèíà

Кожному мила своя сторона
Третій рік поспіль у мікрорайоні Тернівка, що є місцем 

компактного проживання болгарської діаспори, відзначають одне з 
найбільш шанованих свят Еньовден – день літнього сонцестояння. У 
цьому році в рамках свята за підтримки управління культури, 
національностей та релігій Миколаївської обласної державної 
адміністрації провели перший обласний міжетнічний фольклорний 
фестиваль «Етнічна спадщина».

У програмі фестивалю традиції свого народу представили 
близько 30 етнічних колективів художньої самодіяльності. У 
місцевій громаді дійсно по-справжньому цінують і повсякчас 
турбуються про збереження своїх етнічних коренів. 
Бібліотека-філіал № 16 розташована у мікрорайоні Тернівка, тож її 
діяльність нерозривно пов'язана з популяризацією та збереженням 
національної болгарської культури і традицій. Понад 25 років 

формується фонд читалища 
болгарської книги, що нара-
ховує понад 2000 видань різної 
тематики та направленості. 
Колектив постійно працює з 
унікальними книгами з фольк-
лору та етнографії, щоб доско-
нало відроджувати і давати нове 
життя  забутим обрядам  і 
традиціям. До свята Еньовден 
цього року вперше був пред-
ставлений обряд Еньова буля. 
Суть обряду полягає в єднанні 
людини і природи. Головна 
героїня – наречена Сонця 
(Еньова буля) – дівчинка 3-6 

(Продовження на стор. 22)
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Êðàþ ð³äíèé - Ìèêîëà¿âùèíàÊðàþ ð³äíèé - Ìèêîëà¿âùèíàÊðàþ ð³äíèé - Ìèêîëà¿âùèíà Êðàþ ð³äíèé - Ìèêîëà¿âùèíàÊðàþ ð³äíèé - Ìèêîëà¿âùèíàÊðàþ ð³äíèé - Ìèêîëà¿âùèíàКожному мила
своя сторона
(Продовження, початок на стор. 21)

років, яка є наймолодшою 
дитиною в сім'ї. Рано вранці 
жінки одягають дівчинку у 
чоловічу сорочку та зав'язують 
на голові  червону хустку. 
Великий інтерес у присутніх 
викликала частина обряду 
«прескачане». За традицією, 
гості свята, які хочуть бути 
здоровими цілий рік, мають 
лягти на шляху, а «водиця», 
дівчина, що очолює ходу і несе 
на плечах наречену Сонця, має 
їх перестрибнути. Обов'язковим 
атрибутом обряду є також 
мовчазна вода, яку у повній тиші 
наливають у бокрач (відро) і 
замочують в ній букетики квітів, 
зібраних з 77,5 цілющих трав. 
Наприкінці квіти дарують всім 
бажаючим  на здоров'я і добро-
бут.

Працівники бібліотеки не 
обмежились лише підготовкою, 
проведенням і участю в обряді, а 
й підготували цікаву низку 
заходів та програм для гостей 
свята.

Як згадка про важливість 
збереження національного ко-
ріння, витоків, традицій, що 
лежать в основі болгарської 
самобутності, широкому загалу 
був запропонований тематич-
ний перегляд «Еньовден», що 

складався з літератури читали-
ща болгарської книги.

На організованому бібліоте-
карями майстер-класі «Вінок – 
краса і оберіг» кожен міг не 
тільки навчитися техніці плете-
ння вінка, а й дізнатись про 
символічно-оберегове значення 
цілого вінка та окремих рослин 
у ньому, про його застосування у 
різноманітних народних обря-
дах. Бо ж вінок – це не лише 
чудова прикраса. Перш за все це 
– символ слов'янського життя. 
Мистецтво плести вінок – ціла 
наука, яка раніше передавалася з 
покоління в покоління, а сьогод-
ні майже втрачена.

Маленькі гості свята з вели-
ким задоволенням фотогра-
фувалися в костюмах живих 
дитячих книжок та королеви 
періодики у бібліотечній фото-
зоні. А перегляд дитячої літе-
ратури «Підростаю з сонечком» 
на українській та болгарській 
мовах зацікавив і  батьків. 
Світлини можна переглянути на 
сторінці бібліотеки у Facebook.

Колектив бібліотеки-філіалу 
№ 16 ЦБС для дорослих міста 
Миколаєва на чолі із завіду-
вачем Тетяною Скуратовою 
було нагороджено дипломом за 
успішне представлення етнічної 
спадщини свого народу, під-
тримку його культури і тради-
цій.

Участь в організації і прове-
денні свята «Еньовден» дала 
змогу нагадати, що бібліотека – 
це не лише будинок книги. Ми 
розвиваємося відповідно до 
вимог часу і  розширюємо 
спектр послуг, залучаючи нових 
користувачів.

Хмель Анастасія,  
бібліотекар І категорії 

бібліотеки-філіал № 16
ЦБС для дорослих

м. Миколаєва 

Êðàºçíàâ÷èé foot-êâåñò - çíàéîìñòâî
ç ³ñòîð³ºþ ð³äíîãî ì³ñòà

Прагнучи поглибити знання 
молоді з історії рідного міста, 
ознайомити з архітектурними 
пам'ятками, забезпечити зміс-
товне і цікаве дозвілля, Мико-
лаївська обласна бібліотека для 
юнацтва започаткувала цикл 
краєзнавчих foot-квестів «Іс-
торичний Миколаїв».

У 2017 році foot-квести пройшли Адміральською, Великою 
Морською та Нікольською вулицями. Учасники квестів – студенти 
миколаївських ВНЗ, технікумів, учні ліцеїв та шкіл – мали здійснити 
прогулянку за певним маршрутом, відгадати загадки на культурно-
історичну тематику, знайти необхідні міські об'єкти, зробити біля 
них підтверджувальне командне селфі і отримати на кожній локації 
від координаторів фрагменти пазлів. Впоравшись із завданнями, 
учасники команд мали повернутися до бібліотеки, скласти з 
частинок цілісну картину (портрет Г.Потьомкіна, пам'ятник 
О.Грейгу тощо), ідентифікувати зображення і відзвітувати про свій 
маршрут перед журі.

Цьогоріч у травні вперше відбувся foot-квест однією з 
найдовших вулиць старого міста – Нікольською. П'ять команд – з 

Миколаївського будівельного 
коледжу КНУБА, Микола-
ївського професійного машино-
будівного ліцею, загально-
освітньої школи № 3 – вируши-
ли на пошуки історичних та 
архітектурних пам'яток. Про-
тягом двох годин вони мали 
знайти збудовану греками-
переселенцями (Свято-Мико-
лаївську) церкву; навчальні 
заклади, що поклали початок 
жіночій (Перша українська 
гімназія ім. М.Аркаса) та вищій 
освіті в Миколаєві (МНУ ім. 
Сухомлинського, стара будівля 
вчительського інституту); бу-
динки видатних людей, які 
мешкали в нашому місті: Й. де 
Рибаса, братів Кенігсбергів та 
Поджіо; сквер О.Гмирьова, 
пам'ятник В.Чорноволу, пам'ят-

ну дошку К. Константинову, 
бюст В. Сухомлинського.

Переможцями стали най-
спритніші ,  найшвидші  т а 
найбільш ерудовані. Перше 
місце посіла команда «Адре-
налін» (машинобудівний ліцей), 
друге і  третє – команди з 
будівельного коледжу: «Ма-
ленькі бджілки» і «Ноїв ковчег», 
які були нагороджені дипло-
мами та квитками в кінотеатр, 
Миколаївський академічний 
художній російський драма-
тичний театр та зоопарк. У 
номінації «Шалена фотозйом-
ка» перемогла команда «Прони-
ри» (ЗОШ № 3), отримавши 
диплом і  торт.  А команда 
«Смайлики» (МБК) здобула 

приз глядацьких симпатій у 
вигляді подарункового серти-
фікату на відвідування квест-
кімнати «Сокровища Алька-
траса».

Краєзнавчі квести заво-
ювали неабияку популярність 
серед міської молоді. Юнаки та 
дівчата вдячні бібліотеці за 
весело й цікаво проведений час, 
за нові знайомства, нові знання і 
незабутні враження. Мико-
лаївська молодь до нових квес-
тів готова!

Криловська Оксана,
 бібліотекар відділу 

соціокультурної діяльності молоді 
Миколаївської обласної бібліотеки 

для юнацтва

«Літературна ємигія в особах»
2016 рік на Миколаївщині 

розпорядженням Миколаївської 
облдержадміністрації було оголо-
шено Роком ювілеїв літераторів-
краян.

З цією метою було випущено 
перший випуск серії біобібліо-
графічних  покажчиків «Літе-
ратурна ємигія в особах», присвя-
чених життю та творчості мико-
лаївських літераторів.

У 2017 році випущено другий 
випуск біобібліографічного по-
кажчика даного типу, в якому 
вшановано пам'ять 18 письмен-
ників-краян, а саме: Іллі Борщака, 
Володимира Васильєва, Леоніда 
Вороніна, Павла Глазового, Івана 
Григурка ,  Віктора  Жадька , 
Олександра Зими, Валентини 
Зирянової, Братів Капранових, 
Анатолія Качана, В'ячеслава 
Качуріна, Олексія Кваши, Віктора 
Подольського, Леоніда Рже-
пецького, Олекси Різниченка, 
Івана Царинного, Леоніда Шифрі-
на, Валерія Юр'єва. Покажчик 
вміщує біографічну довідку, 
літературу про життя і творчість, 
публікації у різних виданнях та 
інше.

У створенні посібника взяли 
участь: ЦМБ ім. М. Л. Кро-
пивницького (розділи про Григур-
ка І. С., Юр'єва В. О., Подоль-
ського В. А.), бібліотека Мико-

лаївського національного універ-
ситету ім. В. О. Сухомлинського 
(Борщак І. Л., Зирянова В. А.), 
науково-педагогічна бібліотека м. 
Миколаєва (Качурін В. Т., Ва-
сильєв В. М., Шифрін Л. Б., 
Ржепецький Л. А.), ЦБ для дітей 
ім. Ш. Кобера і В. Хоменка 
(Глазовий П. П., Зима О. В.), 
Миколаївська обласна універ-
сальна наукова бібліотека (Різ-
ниченко О. С., Жадько В. О., 
Царинний І. М.), Миколаївська 
обласна бібліотека для юнацтва 
(Воронін Л. Я.), Миколаївська 
обласна бібліотека для дітей ім. В. 
Лягіна (Качан А. Л., Кваша О. Д., 
Брати Капранови).

Матеріали у розділах «вори» 
та в підрозділах розташовано за 
хронологією публікацій, у межах 
років – за алфавітом авторів та 
назв. У розділах «Література про 
життя та творчість» та в підрозді-
лах – за алфавітом авторів та назв.

Усі книжкові видання, вклю-
чені до посібника,  наявні не лише 
в фондах бібліотек-учасниць про-
екту, а також містяться у фондах 
національних бібліотек України. 
Перелік бібліотек та їхніх сигл 
додається.

Комарова Олена,
бібліограф

науково-педагогічної бібліотеки
м. Миколаєва
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Ñòóä³ÿ êîìïåòåíòíîãî á³áë³îòåêàðÿПрофесія бібліотекаря різно-
планова та багатофункціональна. 
Зі стрімким розвитком суспіль-
ства вимоги до неї постійно 
змінюються. Бібліотекар сьогодні 
– інформаційний менеджер і 
аналітик, психолог і культуролог, 
дизайнер і бібліотерапевт. Щоб 
гідно реагувати на зміни сучас-
ного світу, бібліотекам потрібні 
такі професіонали, які зможуть 
легко адаптуватися до різних 
умов. І чим серйозніші зміни, тим 
більша потреба в оволодінні 
новими знаннями і вміннями.

Для ефективного вирішення 
завдань професійної діяльності 
актуальним стає компетентнісний 
підхід, який дозволяє вирішити 
типову проблему, коли людина 
добре володіє набором знань, але 
відчуває труднощі в їхньому 
використанні для вирішення 
конкретних завдань. Особливої 
уваги в цьому напрямку потребує 
бібліотечна молодь. Для неї в 
Центральній міській бібліотеці 
ім. М.Л. Кропивницького ЦБС 
для дорослих м. Миколаєва багато 
років поспіль діє «Бібліотечна 
лабораторія молодих» в рамках 
загальносистемної програми з 
підвищення професійного рівня 
працівників «Територія профе-
сіоналізму». У 2017 році в біб-
ліотеці з'явилася ідея організації 
Студії компетентного бібліо-
текаря. Ініціатива одержала 
підтримку Миколаївської облас-
ної бібліотечної асоціації. Учас-
никами Студії стали члени Ради 
молодих бібліотечних лідерів 
МОБА – молоді й активні фахівці 
міських, обласних, університет-
ських бібліотек, а також Науково-
педагогічної бібліотеки м. Мико-
лаєва.

На заняттях Студії бібліотечна 
молодь обговорює тренди роз-
витку бібліотек, виклики сучас-
ності, які змінюють звичний 
уклад життя не тільки бібліо-
текарів, а й читачів.

Невипадково була обрана тема 
першого заняття – «Бібліотекар як 
читач і популяризатор книги», 
спрямована на розвиток аксіоло-
гічної  компетентності, що перед-
бачає усвідомлення соціальної 
значущості професії, високу мо-
тивацію до професійної діяль-

ності, прагнення до саморозвит-
ку, підвищення професійної 
майстерності. В даному контексті 
відбулася професійна розмова 
про читацьку та літературну 
компетентність молодих бібліоте-
карів. В якості експерта було 
запрошено Г.М.Гич, кандидата 
педагогічних наук, доцента, 
завідувача кафедри теорії й 
методики мовно-літературної та 
художньо-естетичної освіти 
МОІППО,  яка  виступила  з 
лекцією-роздумом в малюнках 
«Читацька компетентність як 
складова «нової грамотності» 
людини ХХІ століття». Літе-
ратурній компетентності як озна-
ці цивілізованості людини ХХІ 
століття присвятила свій виступ 
Д.В.Лук'яненко, кандидат філоло-
гічних наук, доцент кафедри 
теорії й методики мовно-літера-
турної та художньо-естетичної 
освіти МОІППО.

Окрім сприйняття лекційного 
матеріалу, протягом заняття учас-
ники попрацювали в малих гру-
пах, отримали поради для читан-
ня, ознайомилися з ініціативою 
Молодіжної секції Української 
бібліотечної асоціації «Бібліо-
текарі рекомендують», а також з 
книгами, представленими на 
виставці-рейтингу «ТОП–100 
сучасної української літератури».
Наступна професійна зустріч була 
присвячена розвитку актуальної в 
усі часи комунікативної компе-
тентності, зокрема мистецтву 
публічного виступу. Спікером 
зустрічі став С.В. Стужук, тренер 
з ораторського мистецтва, пре-
зидент американо-українського 
Міжнародного Дослідницького 
університету, член Міжнародної 
асоціації поліцейських, полков-
ник МВС України. Він провів 

міні-тренінг «Тренди сучасних 
публічних виступів». Під час 
інтерактивного спілкування «Як 
побороти страх публічних висту-
пів» учасники ознайомилися із 
важливими принципами, техніка-
ми і методиками подолання 
страху та тренування впевненості 
перед та під час виступу в ауди-
торії. За досягнутою домовленіс-
тю молоді бібліотекарі міста 
отримали унікальну можливість 
продовжити навчання ставши 
учасниками циклу тренінгів з 
авторського курсу С.В.Стужука 
«Всі секрети публічного висту-
пу».

Традиційно по закінченню 
кожного заняття молоді бібліо-
текарі отримують методичний 
кейс електронних матеріалів. 
Запроваджено ще декілька тра-
дицій: участь експертів з питання, 
що розглядається; застосування 
інтерактивних форм взаємодії; 
оформлення книжкових добірок, 
інсталяцій, переглядів – візуаль-
ного ряду на допомогу в розкритті 
теми заняття; обмін корисними 
інструментами і кращими практи-
ками;  анкетування учасників; ви-
конання домашнього завдання 
тощо. Під час планування подаль-
шої діяльності Студії враховано 
побажання її учасників. Адже в 
розробці  тематики і  змісту 
наступних занять брали участь і 
слухачі Студії.

Попереду – нові заняття, нові 
знання, оволодіння новими ком-
петенціями, які до снаги молодим 
бібліотекарям Миколаєва. 

О.М. Некипелова,
завідувач відділу бібліотечного 

менеджменту та маркетингу ЦМБ 
ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для 

дорослих м. Миколаєва 
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«Чужих між нами немає!
Ми всі один одному браття
Під вишнями, які квітнуть!»
                                     Ятаро

2017 рік в Україні відповідно 
до Указу Президента України  
проголошено роком Японії.

В рамках його проведення у 
квітні бібліотека-філіал № 14 
Централізованої бібліотечної 
системи для дорослих провела у 
відділенні денного перебування 
Корабельного району міського 

територіального центру соці-
ального обслуговування (надан-
ня соціальних послуг) для відві-
дувачів дуже цікавий та яскра-
вий захід «Японські традиції та 
звичаї».

Дотримання традицій – най-

важливіша риса японського 
народу. Вони яскраво виража-
ють їхнє ставлення до життя, 
правила, світогляд. Традиції 
свого народу японці дбайливо 
шанують протягом століть і з 
раннього дитинства виховують 
повагу до них. У всьому вони 
бачать сенс, який корінням сягає 
в глибину історії нації.

Відкрила захід провідний 
бібліотекар Людмила Антонівна 
Пушкар, яка ознайомила з 
традиціями та звичаями Японії. 
Бібліотекар Олена Диндаренко 
виконала танець на східний 
мотив у японському вбранні. 
Учні молодших класів ЗОШ № 
44 зачитали японські вірші 
хокку.

Працівник бібліотеки Галина 
Володимирівна Аннюк провела 
майстер-клас оригамі з виготов-
лення журавлика – символу 
миру, щастя і вдачі. Відвідувачі 
із великим задоволенням взяли-
ся виготовляти журавлика, не 
всім вдавалося все з першого ра-
зу, але на допомогу приходили 
бібліотекари, тож додому всі 
повертались із своєю пташкою.

Незмінною у віках залиша-
ється церемонія чаювання, яка 
представляє собою цілий риту-
ал, неухильно виконується усіма 
його учасниками. Участь у чай-
ній церемонії – це не просто 
проведення часу, пов'язане з 
вживанням улюбленого напою, 
а й отримання естетичного задо-
волення.

На закінчення заходу всі 

присутні стали свідками захоп-
люючого процесу чайної цере-
монії та чаювання. Ритуал 
відбувся з усією повагою до 
учасників церемонії і традицій 
японського народу.

Присутні дізнались, що в 
Японії існує велика кількість 
форм чаювання, і деякі з них, 
такі як нічний, ранковий або 
післяобідній чай, проходять в 
суворо встановленому порядку.

Завідувач відділення денного 
перебування Корабельного 
району міського територіаль-
ного центру Євгенія Олексан-
дрівна Євпак подякувала  пра-
цівникам бібліотеки за цікавий 
захід та зауважила, що традиції 
– спільна риса, яка може об'єд-
нати японський та український 
народи.

Пушкар Л. А.,
провідний бібліотекар 

бібліотеки - філіалу № 14  
Централізованої бібліотечної 

системи для дорослих

Pro memoriaPro memoriaPro memoria Ñòàð³ ëèñòè â³ä ñòàðèõ äðóç³â
У часи Viber і Facebook та 

електронної кореспонденції на 
Gmai l  т а  інших сервісах 
Літературний музей Централь-
ної міської бібліотеки імені 
М.Л.Кропивницького продов-
жує отримувати від друзів 
звичайні паперові листи у 
конвертах зі старими марками і 
штемпелями поштової служби.

Цього разу письменник, 

журналіст і педагог В.О. Жадь-
ко подарував музеєві значну 
добірку написаних від руки і 
надрукованих на машинці лис-
тів, що він отримував їх у 1980-
х роках від відомих поетів, 
діячів культури, літературо-
знавців і краєзнавців, пов'яза-
них з нашим містом своїм 
життям, творчістю і добрими 
споминами.

На тих старих сторінках, 
звичайно ж, є відомості про сі-
мейні обставини, здоров'я, 
погоду, однак особливий інте-
рес представляють небуденні 
історії життя нашого міста за 
декілька століть.

Історикам корисно буде 
звернути увагу на листи крає-
знавців В.Ліфанова, Є.Авер-

(Продовження на стор. 26)
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бух, Ю.Крючкова та В.Поджіо, 
в яких йдеться про особис-
тостей, що жили у нашому краї 
у ХІХ – початку ХХ ст. : 
декабристів Івана Сухінова і 
Йосифа та Олександра Поджіо, 
героя Російсько-турецької 
війни 1828-1829 рр. Олек-
сандра Казарського, творця 
першої бойової ракети Кос-
тянтина Константинова, про-
світителя і педагога Миколу 
Аркаса, нащадків адмірала 
Грейга, революційного лейте-
нанта Петра Шмідта, заснов-
ника Миколаївського зоопарку 
Миколу Леонтовича і багатьох 
інших. До цих листів свого 
часу були додані фотокопії 
архівних матеріалів та старих 
листівок, замітки про назви 
наших вулиць, а також списки 
людей, що відвідували Ми-
колаїв, і адреси, за якими вони 
тут перебували.

Шанувальників красного 
слова, без сумніву, зацікавлять 
листи миколаївських поетів, 
адже в них – розмови про 
українську і світову літературу, 
творчі здобутки листуваль-
ників та їхні публікації у 
республіканських газетах і 
журналах. Від М.Лисянського 
з Будинку творчості письмен-
ників у Юрмалі надійшов вірш 
про Миколаїв «Корабельная  
земля». Духовні побратими 
В.Бойченко та «дуелянт, епі-
столянт, але не драбант» і 
«нібито любитель H2O» із Сан-
Миколаєва Д.Кремінь ділилися 
враженнями про свої відпустки 
та творчі поїздки і повідомляли 
свіжі миколаївські новини: про 
відкриття пам'ятника Кобзарю 
у 1985 році, урочисте відзна-
чення Шевченківського свята 
за участі М.Вінграновського. Є 
серед цих новин і одна бібліо-
течна! 1 березня 1986 року 

(Продовження, початок на стор. 21)

Ñòàð³ ëèñòè
â³ä ñòàðèõ äðóç³â

В.Бойченко писав В.Жадьку: 
«У мене до тебе одне прохання. 
Суспільного плану – то маєш 
подумати. Справа в тім, що 
цього року мають дати нове 
приміщення Миколаївській 
міській центральній бібліотеці 
<…> Отож, подумалося, що цій 
бібліотеці треба б надати ім'я 
видатного письменника, чиї 
життя й творчість пов'язані з 
нашим краєм…»

Окремо хотілося б відзна-
чити спогади актора і режисера 
театру ляльок, народного ар-
тиста СРСР С.Образцова, на-
діслані В.Жадьку для публі-
кації у журналі «Україна». 
Митець розповідає про свого 
батька-академіка, що народив-
ся і закінчив гімназію у нашому 
місті, і про крокодила, що 
проживав у маєтку міського 
голови М.Леонтовича, сповню-
ючи серця миколаївців гордіс-
тю за власне місто.

Літературний музей Цент-
ральної міської бібліотеки ім. 
М.Л.Кропивницького гостин-
но відчинений для відві-
дувачів. Слід сподіватися, що 
епістолярії, які зберігаються в 
ньому, не просто стануть 
цікавими експонатами для 
відвідувачів бібліотеки, але й 
знадобляться дослідникам 
рідного краю.

Семчишин Дмитро,
бібліотекар 1 категорії

ЦМБ ім. М.Л.Кропивницького

Íàøi ùèði âiòàííÿ!
Професійні досягнення 

миколаївської бібліотечної 
спільноти високо оцінені 
державою! Звання «Заслу-
жений працівник культури 
України» отримали три Тетя-
ни:
 Жайворонок Тетяна Ана-
толіївна – директор Обласної 
бібліотеки для дітей ім. В. О. 
Лягіна;
 Остафійчук Тетяна Григо-
рівна – директор КУ «Цент-
ралізована бібліотечна систе-
ма» Вітовського району;
 Тверда Тетяна Василівна – 
директор Централізованої бі-
бліотечної системи для до-
рослих м. Миколаєва.

У трьох Тетян є спільне, 
що їх об'єднує.

Усі три – талановиті керів-
ники бібліотечних установ, 
відомих далеко за межами 
області та України. Вони 
вміють спрямувати творчий 
потенціал своїх колективів на 
високі досягнення і здобутки 
у бібліотечній справі.

Усі три – енергійні, креа-
тивні, віддані бібліотечній 
професії, закохані у свою 
справу, готові до самопо-
жертви заради процвітання 
культури.

Усі три – чесні і порядні  
особистості, чарівливі та 
привабливі жінки.

Вітаємо трьох Тетян із 
заслуженою нагородою, ба-
жаємо гордо нести це почесне 
звання, не зупинятися на 
досягнутому, нових злетів і 
перемог на бібліотечній ниві. 
Міцного здоров'я, миру, щас-
тя і радості Вам і Вашим 
колективам, родинам, впев-
неності у завтрашньому дні.
Пишаємося Вами, любимо 
Вас! Так тримати! Хай 
щастить! 

Бібліотечна родина
Миколаївщини.

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю всех 
Вас с нашим профессио-
нальным праздником – Все-
украинским Днем библиотек.
Пусть этот праздник подарит 
вам: чувство радости и гор-
дости за нашу профессию, 
вдохновение на ваш плодо-

творный подвижнический 
труд, уверенность в том, что 
только Библиотека, Книга и 
Чтение сделают нашу страну 
процветающей страной муд-
рых, гармонично развитых и 
самодостаточных людей.

Никогда не останавли-
вайтесь на достигнутом, 
будьте всегда неутомимыми и 
настойчивыми в стремлении 
сделать библиотечную науку 
соответствующей наивыс-
шим стандартам европейской 
практики, требованиям наше-
го непростого времени.

Надежных вам друзей и 
партнеров, которые будут 
содействовать сохранению, 
развитию и процветанию 
библиотек.

Низкий поклон всем вете-
ранам библиотечного труда. 
Ваши имена уже вписаны 
золотыми буквами в историю 
культурного развития нашего 
края.

Желаю каждому из вас 

мира и счастья, здоровья и 
благополучия, тепла и забо-
ты, уверенности в завтраш-
нем дне, Веры, Надежды, 
Любви.

От имени Совета ветеранов 
НОБА

Е. К. Карпенко

Мы свой любимый День
                                 библиотек
Сегодня отмечаем потому,
Что тем и уникален человек,
Что знанья нужно
                           добывать ему.
Вы преданны профессии
                                          своей,
Творить добро – великое
                                  призванье,
Единожды избрав,
Не изменяете вы ей,
Несете людям свет, тепло
                                    и знанья.
Сейте разумное, доброе,
                                       вечное,
И ото всех вам спасибо
                                 сердечное!

Áèáëèîòåêà â Êèðüÿêîâêå

Какой уютный здесь читальный зал!
Просторный коридор библиотеки
В его пространство щедро пропускал
Шум улицы, дыханье нежных роз,
Прохладу сквера, говорок берез…
И бабушку, что с внуком в кой веки
Сюда пришла, чтоб пережить тот миг,
В котором есть единство с миром книг.
Здесь так слышны колокола веков!
Обложки книжные, раскрытые страницы
Пытливый ум уводят за границы
Фантазий, внеземного бытия.
Сюда от школы торная стезя
Протоптана подошвами мальчишек,
Девчонки ждут здесь интересных книжек.
А стать читателем - так просто, так легко…
Весна над речкою. Как небо высоко!
Бывают встречи поколений здесь.
Крылатым аистом летит благая весть.
Неделями с веселым вдохновеньем
Здесь творчество - бурлит! Приготовленья
Костюмов праздничных и ярких представлений
Певцов, танцоров - их в стихотвореньи -

Всех исполнителей - никак не перечесть!
А после встреч - как много светлых дум
Зарницами заполнят память, ум…
Сколь вдохновенен вновь читальный зал!
Вон девочка с косичками и бантом,
Склоненная над толстым фолиантом,
Мир постигает, тишиной полна.
Сосредоточена. Вот где сейчас она?
Античный мир или средневековье
Касается косичек, изголовья?
Не все секреты он ей рассказал.
Всегда приветлив здесь читальный зал.

В. Фалев,
журналист, поэт, общественный деятель
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P.S.Ê³ëüêà ðÿäê³â äî ðÿäê³â ïîåòè÷íèõ

Ñâÿòà çåìëÿ ïðèéíÿëà…
(Пам'яті Тетяни Роскіної)

Коли заходить сонце за високі  хмари,
Коли шумлять дощі осінньопізні,
Так на душі моїй горять стожари,
Немовби я і всі ми в чомусь винні.

Не чути лагідних і щирих слів,
Не чути голосу, що кликав за собою,
Нам так бракує тих щасливих днів,
Що день-за-днем текли немов рікою.

Ті зустрічі у будні і в свята,
Де потиск рук нам свідчив лиш про те,
Що все життя – це зустрічі й прощання
І кожен день – це сяйво золоте.

Міркую над усім, що було й буде,
І біль, і щем, і сум у самоті.
Лиш пам'ять, я звертаюсь, люде,
Нагадує: де я, де ми, де ти…

Далекий шлях в світи захмарні…
Сміливо перейшла ти Рубікон…
Сумують друзі, нові й давні,
Твоє життя для нас - святий канон.

Â³í áóâ ìåí³ ³ äðóãîì,
áóâ ³ áðàòîì…

(Пам'яті Володимира Роскіна)

Він був мені і другом, був і братом,
Таким, як всі, та був він особливий.
В житті кохав одну-єдину жінку.
І був щасливий…

Він корабелом був. І був поетом.
Душа лірична прагнула все Неба,
Він жив по совісті, він жив по правді.
І вірив: кожному так жити треба.

Він був людиною без підлості і злості.
Надійний, добрий, друзями багатий.
Любив запрошувати всіх до себе в гості,
Щоб щедро частувати і вітати.

… Не витримало серце корабела,
Що не будуються вже більше кораблі.
І корабелами ставали вже дорослі,
А кораблями марили  малі.

Він так Висоцького поезію любив
І міг годинами, по пам'яті читати,
Щоб цілі покоління, на віки,
Могли цю мудрість Слова пам'ятати.

Леонід Ржепецький,  2017 р.

Такі люди-особистості, як світлої пам'яті 
Тетяна Іванівна та Володимир Михайлович 
Роскіни, - це яскраві зразки неповторності 
життя земного. Вони були і залишаються з 
нами, як приклад скромності, душевної щед-
рості, доброти, людяності, порядності та про-
фесіоналізму. Удвох вони були щасливими, а 
разом із ними були щасливими і ми. Тепло 
їхніх сердець і щедрість, помножені на 
житейську мудрість, - і сьогодні відчуваємо 
щодня.
Нам так бракує їхніх змістовних і доречних 
суджень із різних питань і проблем збуреного 
сьогодення…  Нам так їх не вистачає…

Майже півроку минуло, як 
пішла з життя наша незабутня 
Тетяна Іванівна. Сказати, як нам 
її бракує – не сказати нічого…

ЇЇ місце у нашому бібліотеч-
ному (та й особистому) житті 
ніхто не замінить. Тетяна Іванів-
на назажди залишиться в нашій 
пам'яті, завжди буде поряд в 
наших справах і думках. 

Відразу за нею залишив цей 
світ Володимир Роскін – її чоло-
вік, наш вірний друг і помічник, 
власник читацького квитка №1 
нашої бібліотеки, талановита 
людина, турботливий батько і 
дідусь.

Вічна вам шана і пам'ять!

Колектив науково-педагогічної 
бібліотеки м. Миколаєва
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«- С чем вы предпочитаете кофе? С сахаром, молоком, корицей? 
- Предпочитаю с книгой»

 Надея Ясминска «Книгармония»

Êíèãè ç ïðèñìàêîì êàâè

Кава та книги – одне з найкращих поєднань в світі. «Чому?» - запитаєте 
ви. Я з легкістю відповідаю: тому що те й інше приносить безмежну радість, 
піднімає настрій, збагачує нас, але по-своєму. Кава дарує нам чудовий аромат 
і бадьорість, книги - знання та натхнення, можливості відкрити щось нове та 
невідоме ... Читати і пити горнятко смачної кави водночас - це маленька, але 
досить вагома мрія багатьох людей, особливо тих, хто щодня їде на роботу, 
стоїть у пробках, вирішує  мільйон питань і справ. Поєднуючи приємне з 
корисним, хочемо розповісти вам, шановні кавомани та книголюби, про 
кавову книжкову карту, що є винаходом виключно нашої бібліотеки-філіалу 
для юнацтва. Це результат роботи інтерактивних книжкових виставок, що 
діяли на базі нашої бібліотеки і у віртуальному середовищі протягом року. 
Приємно зазначити, що ця літературна кавова карта є продуктом спільної 
роботи працівників бібліотеки і читачів.

Отже, уявіть собі, ви завітали в бібліокафе, де на руках у вас опинилось 
справжнє книгокавове меню. Що ж обрати? Перед вами безліч можливостей і 
варіантів, але все залежить лише від ваших смаків.
Всі ви чудово знаєте, що поціновувачі чорної кави – в основному це 
прихильники чистоти і строгості, серйозні люди, яким подобається просте 
життя. Тому для любителів еспрессо ми пропонуємо класику літератури, що 
представлена легендарними іменами Дж.Остін, Ч.Діккенса, Б.Пастер-нака, 
Р.Бредбері, Г.Маркеса, М.Булгакова та інших. Уявіть собі, ви з горнятком 
свіжозвареної чорної кави та одним з романів, скажімо, Дж.Остін 
насолоджуєтесь першою осінньою прохолодою. Загорнувшись у легкий 
плед, поринаючи у книжковий світ і запах кави. Зупинись мить! Ти 
прекрасна! – готові вигукнути ви словами легендар-ного Фауста. Насправді 
надзвичайна насолода!

Люди полюбляють розбавляти своє життя сподіваннями, спілкуван-ням, 
легкими фарбами емоцій, надіями.  Так само із кавою. Чи куштува-ли ви 
латте? Латте – це мрії, еспрессо, розбавлений молоком сподівань, і пінка, 
пам'ятаєте, так? Та сама молочна пінка, яка буває в капучіно. Але без 
додавання кориці, немає тієї терпкості, яка дозволяє відчути момент. Латте – 
це твори Дж.Гарріс «Шоколад», Ф.С.Фіцджеральда «Великий Гетсбі», 
М.Мітчелл «Віднесені вітром»,  Л.Українка «Лісова пісня», романи Ж.Санд, 
М.Леві, М.Кундери та ін. Повірте мені, книг, що мають чарівний післясмак 
латте, безліч. Варто лише обрати!

Є ще  мокко - кава з гарячим шоколадом. Мокко - це меланхолія. Густа та 
тягуча. Але навіть у мокко є молоко. І солодкість, та, якої не знайдеш в 
еспрессо, наприклад.  Але її не відразу відчуваєш і ніколи не розумієш, чому 
обрав саме  цей вид кави. Лише потім згадуєш, у той момент, коли стає дійсно 
солодко. Мокко – це надзвичайна література, це імена А.Ренд, Дж.Гріна, 
Е.М.Ремарка, Я.Вишневського, Е.Гілберт, Антуана де Сент-Екзюпері, 
М.Матіос та інших. 

Можна обрати капучіно! Капучіно –  це закоханість. Спочатку терпко, а 
потім солодко і легко, а на перевірку – все те ж життя. Але моменти, коли 
солодко і терпко, – найкращі. До речі, завжди можна просто з'їсти пінку і не 
пити, але це мало кому приходить в голову. Мабуть, вся справа в поєднанні. 
Капучіно асоціюється з Дж.Селінд-жером та його незабутнім твором «Над 
прірвою в житі», Е.Хемінгвеєм «Старий і море», К.Маккалоу «Ті, що 
співають у терні», В.Гюго «Знедолені», Ф.Флегг «Смажені зелені помідори в 
кафе «Зупинка», романи Л.Дашвар, Дж.Мойєс, С.Ахерн та ін.

Вашій увазі ще кава глясе – це холодна кава, яку зазвичай подають у 
склянці. Для приготування готують каву еспресо, охолоджують, потім дода-
ють кульку морозива і посипають за смаком тертим шоколадом, шоколадним 
сиропом, карамеллю або горіхами. Смачнюща кава, вона здатна подолати 
спрагу. Літературну ж спрагу тамують постмодерністські романи Х.Мура-
камі, сповнені надій та кохання історичні романи С.Ларк, мегакруті 
детективи Д.Брауна (особливо ті, що були екранізовані), неймовірні 
жахастики С.Кінга, неперевершені романи сучасних  українських 
письменників В.Лиса, Д.Корній, С.Талан та інших. Після прочитання цих 
романів ви ще більш ретельно будете формувати свій must-read список.

Ну і звичайно кава романо. З 
італійського «романо» переклада-
ється як римський. Еспресо-романо 
– це дуже міцна кава, що володіє 
яскраво вираженим цитрусовим 
смаком  підбадьорливої дії. Цікаве 
поєднання смаків, чи не так? Ця кава 
неодмінно має асоціюватись з 
авторами, чиї романи підсилюють 
ваше світосприйняття. Література в 
стилі романо – це драйв, це жага 
знань, це треш, це квінтесенція 
самого життя, це те, від чого ви вже 
ніколи не зможете відмовитись. Ця 
література для гурманів. Якщо ви 
вважаєте себе таким, тоді розпочи-
найте свою дегустацію з романів 
сучасного українського письмен-
ника, автора першого українського 
технотрилера М.Кідрука, одного з 
найбільш модних європейських 
письменників, зірки французької 
літератури, відомого скандаліста і 
бунтаря Ф.Бегбедера, одного з 
найпопулярніших романістів «ге-
нерації Х» Ч.Паланіка, У.Еко, який 
через пародію, іронію, філософ-
ський аналіз та певну інтелекту-
альну гру розкриває власне бачення 
моделі світу, а також Ю.Іздрика, 
С.Жадана, І.Карпи, Л.Дереша, 
В.Шкляра, І.Роздобудько та ін. 
Післясмак цих книжок буде ще 
довго тішити всі органи ваших 
чуттів.

Свій власний start up можете 
відкрити цікавинками книжкового 
світу, книгами, про  які прийнято 
говорити «книги з ароматом кави»: 
«Щасливі люди читають книжки і 
п'ють каву» Мартена-Люгана Ань-
єс, «Мелодія кави у тональності 
кардамону» Н.Гурницької, «Теплі 
історії до кави» Н.Гербіш, «Кавова 
книжка» М.Фрая, «52 чашки кави» 
М.Гебхарт, «Кава з кардамоном» 
Й.Ягелло, «Львів. Кава. Любов» від 
найкращих українських авторів та 
інші. Повірте, ви будете смакувати 
кожну сторінку книги, насолод-
жуватиметесь кожним словом, кож-
ною фразою, і, як результат, виник-
не такий собі «літературний екс-
таз». А про це, будьте впевнені, не 
говорять вголос! 

Є безліч речей в житті, що 
надають йому смак: десь трішечки 
гіркий, десь пікантний, а може й 
надто солодкий, терпкий… Книги в 
поєднанні з кавою створюють 
гармонійне поєднання, що надає 
смак всьому життю. Насолоджуй-
тесь моментами, насолоджуйтесь 
читанням, пийте каву і також отри-
муйте насолоду. 
До речі, а яку каву полюбляєте ви?

Дар'я Яцкевич
Бібліотека-філіал для юнацтва  

ЦБС для дорослих м. Миколаєва


