
Шановні колеги!
Від імені Миколаївської 

обласної бібліотечної асоціації 
щиро вітаю вас із професійним 
святом – Всеукраїнським днем 
бібліотек, яке українська спіль-
нота у 2018 році відзначає вже 
вдвадцяте. Минулі роки були 
складними та суперечливими 
для бібліотек, проте вони дове-
ли, що ми володіємо безліччю 
можливостей, щоб змінюватись 
разом із суспільством.

Сьогодні завдання бібліотек 
полягає в тому, щоб одночасно 
продовжувати свою традиційну 
діяльність, а також максимально 
освоювати та впроваджувати 
нові креативні формати роботи, 
які будуть затребувані користу-
вачами, членами громади. Після 
того, як Генеральна Асамблея 
ООН визначила Глобальні цілі 
сталого розвитку, що їх має 
дотримуватися світова спіль-
нота, бібліотеки отримали чер-
говий поштовх для їхньої реалі-
зації за допомогою саме цих 
форматів. Існують небезпідстав-
ні сподівання, що такий підхід 
посприяє підвищенню ефектив-
ності обслуговування населен-
ня, розширенню бібліотечних 
послуг, посилить роль бібліотек 
у місцевій громаді, змусить 
визнати їхню важливу функцію у 
сфері покращення життя грома-
дян.

Кожна бібліотека м. Микола-
єва має в своєму арсеналі успіш-
ні програми і проекти. Тренінги 
з підвищення компетенцій або 
освітні курси, цифрова і медійна 
грамотність, оздоровча гімнас-
тика, фінансові симулятори, 
воркшопи для дітей і дорослих, 
театр – все це працює і прино-
сить свої плоди.

Реалізація інноваційних за-
думів миколаївських бібліо-
течних фахівців свідчить про те, 
що наші бібліотеки перетво-
рюються у сучасні центри освіти 
і саморозвитку, місця цікавих 
зустрічей, корисного проведен-
ня часу, де створюється культур-
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ний простір і втілюються амбі-
ційні задуми місцевої громади.

Ми розуміємо, що сучасному 
світу потрібен сучасний бібліо-
текар. Для Миколаївської облас-
ної  б ібліотечної  асоціаці ї 
2017–2018 роки стали часом 
плідної роботи над професій-
ними компетенціями молодих 
працівників. За ініціативи Цент-
ральної бібліотеки ім. М. Л. Кро-
пивницького і за підтримки 
МОБА в рамках роботи «Бібліо-
течної лабораторії молодих» 
започатковано Студію компе-
тентного бібліотекаря – нав-
чальний дискусійний майдан-
чик, що об'єднав молодь Облас-
ної бібліотеки для юнацтва, 
Обласної бібліотеки для дітей ім. 
В. Лягіна, Централізованої біб-
ліотечної системи для дорос-
лих, Централізованої бібліотеч-
ної системи для дітей, п'яти 
університетських бібліотек і 
Науково-педагогічної бібліотеки 
м. Миколаєва. У 2017–2018 
роках відбулися навчальні сесії 
Студії для молодих фахівців – з 
аксіологічної і комунікативної 
компетентності, ораторського 
мистецтва, бібліотечної журна-
лістики, медійної грамотності і 
культури тощо. 

Молоді і амбітні миколаїв-
ські фахівці стали учасниками 
авторитетних професійних зіб-
рань, таких як V Зимова школа 
молодого бібліотекаря, III Між-
народний форум молодих біб-

 від першої особи ліотекарів, Стратегічна сесія 
щодо організації молодіжних 
просторів у бібліотеках України, 
VI Всеукраїнська літня школа 
адвокації для бібліотекарів 
«Адвокація у стилі ЕТНО». 
Учасниками, а подекуди й про-
відними спікерами цих заходів 
були Андрій Алієв, Костянтин 
Картузов, Лілія Кисельова, 
Наталія Стрезєва, Анастасія 
Хмель, Наталія Щука, Дар'я 
Яцкевич. 

У вересні 2018 року відбувся 
IX Львівський міжнародний 
бібліотечний форум, традиційно 
організований Українською 
бібліотечною асоціацією у ме-
жах Міжнародного книжкового 
«Форуму видавців у Львові». 
Цьогорічна тема Бібліотечного 
форуму: «Бібліотек@ – творимо 
свободу». Тож основними пи-
таннями обговорення бібліо-
течної професійної спільноти 
стали можливості і готовність 
вітчизняних бібліотек і профе-
сіоналів бібліотечної справи 
забезпечувати вибір українців з 
освітніх і культурних маршру-
тів, інформаційної і інтелекту-
альної свободи тощо. 

Ми стаємо свідками того, як 
змінюється менталітет бібліо-
текарів і самі бібліотеки. Добро-
зичливі і компетентні, бібліотеч-
ні фахівці стають більш креа-
тивними, винахідливими, одним 
словом, суперпрофесійними. 
Бібліотеки ж набувають нових 
функцій у місцевих громадах. 
Можливо, саме завдяки такому 
переосмисленню ми можемо 
сподіватися на позитивні прог-
нози щодо подальшого розвитку 
українських бібліотек, зокрема й 
миколаївських.

Тож, шановні колеги, творімо 
новий простір наших бібліотек! 

Бажаю вам, друзі, творчої 
наснаги, любові, міцного здо-
ров'я, радості, щастя, добра і 
успіхів у нашій благородній 
просвітницькій справі.

Тверда Т.В.,
голова МОБА, 

директор ЦБС для дорослих
м. Миколаєва
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слово письменника

традиції, інновації, успіх

Ï³ä çíàêîì äðóæáè ³ ºäíîñò³
Наступного року Миколаївська обласна організація Національної спілки письменників 
України буде відзначати своє 45-річчя. Цьогоріч Миколаївська обласна бібліотечна асоціація 
відзначає своє 20-річчя від дня заснування. Вона має свою історію, а письменники свою, але всі 
ці роки бібліотекарі та письменники були разом. Інакше не може й бути, адже ми робимо 
важливу справу – пропагуємо її величність книгу. Бібліотеки сьогодні перетворилася на 
культурні центри, які забезпечують потреби суспільства. Миколаївські письменники дарують 
своїм читачам мудру, розумну книгу.

Для популяризації книги 
бібліотекарі  застосовують 
багато різноманітних форм і 
методів. Це форуми, конфере-
нції, семінари, творчі зустрічі, 
презентації книжок, виставки 
місцевих видавництв, подіуми-
дискусії, скайп-спілкування та 
багато інших цікавих форм 
роботи. Важко уявити всі ці 
заходи без участі письменників. 
Кожна з бібліотек має своє інди-
відуальне обличчя, особливий 
статус і оригінальну концепцію 
діяльності. І вони намагаються 
співпрацювати з усіма митцями 
слова, хоча уже є й усталені 
зв'язки. Втім це все умовно, бо 
кожного з письменників можна 
побачити у будь-якій з бібліотек 
міста, адже ми покликані спри-
яти духовному розвитку корис-
тувачів бібліотек, а також 
зацікавлені у просуванні влас-
них книжок. У цьому знаходимо 
і розуміння, і сприяння наших 
ділових партнерів.

Наші письменники не раз 
ставали учасниками заходів, 
присвячених видатним україн-
ським митцям, — Тарасові 
Шевченку, Івану Франку, Лесі 

Українці, Ліні Костенко тощо, 
вшановували земляків — Ми-
колу Аркаса,  Миколу Вінгра-
новського, Олеся Бердника, 
Еміля Январьова, Павла Гла-
зового.

Значною подією для городян 
давно уже стала виставка міс-
цевих видавництв «Миколаїв-
ська книга», що збирає письмен-
ників у Центральній міській 
бібліотеці ім. М. Л. Кропив-
ницького. Заходи відбуваються 
й на інших майданчиках, в усіх 
бібліотеках міста, сприяють 
популяризації книги та її ав-
торів.

Робота МОБА розповсюд-
жується на райони області — це 
виїзні семінари, які проводять 
обласні бібліотеки в районах та 
об'єднаних громадах. У них 
обов'язково беруть участь 
письменники. Такі заходи дають 
можливість читачам з усієї 
області познайомитись з літе-
ратурою рідного краю та її 
творцями.

Пригадуючи шлях, пройде-
ний з часу заснування асоціації, 
можна з упевненістю сказати — 
це були цікаві, наповнені робо-

тою роки. Адже асоціація бачить 
себе лідером у відстоюванні 
права громадян області на дос-
туп до всього обсягу накопиче-
них знань та інформації, сприяє 
формуванню у суспільстві усві-
домлення ролі бібліотеки та 
книги як чинника розвитку 
громадянського суспільства, 
науки, культури, безперервної 
освіти населення, його інформа-
ційної та технологічної освіче-
ності, центру культури та інфор-
мації.

Вітаючи усіх хранителів 
древніх сувоїв і книжок, які з 
давніх-давен до нашого цивілі-
зованого світу несуть духовне 
сяйво, читаючій, мислячій, інте-
лігентній громаді, бажаємо і 
надалі кожній з бібліотек, 
об'єднаних МОБА, залишатися 
запорукою успіху в вихованні, 
освіті і сприянні духовному 
розвитку читачів.

Нехай успіх і удача завжди 
будуть вірними супутниками у 
вашому житті!

Віра Марущак,
голова Миколаївської 

обласної організації НСПУ

Ñâÿòî ºäíàííÿ ïðîãðåñèâíî¿ ìîëîä³ ó Ñâÿòîã³ðñüêó

молодьДІЄ!

23-25 травня в місті Святогірськ Донецької 
області відбувся ІІ Міжнародний форум моло-
діжних центрів, який об'єднав представників 
близько вісімдесяти молодіжних центрів та 
загалом 175 активістів, молодіжних працівників 
та представників влади з усіх областей України. 
Участь у Форумі взяли також міжнародні експер-
ти і представники європейських молодіжних 
центрів з Люксембургу, Вірменії, Естонії та 
Ірландії. Миколаївщину представляв бібліотекар 
обласної бібліотеки для юнацтва, член Моло-
діжної секції УБА Андрій Алієв. Співорга-
нізаторами форуму стали Асоціація молодіжних 
центрів України, Департамент молодіжної 

політики Міністерства молоді та 
спорту України, Управління у 
справах сім'ї та молоді Донець-
кої ОДА за підтримки Дитячого 
фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Укра-
їні.

Відразу після прибуття на 
місце проведення учасники 
форуму власноруч створили 
імпровізовану «Алею молодіж-
них центрів», на якій Миколаїв 
зайняв своє почесне місце.

Після знайомства та квесту 
«Сила в команді» учасники 
вирушили до міст Слов'янськ, 
Краматорськ і Дружківка, де 
відвідали місцеві молодіжні 
центри: «АртПростір “Happy 
Hub”», «Платформа Ініціатив 
“Теплиця”», “ВІЛЬна ХАта”, 
БФ “Славянское сердце”, “До-
нецький обласний дитячо-моло-
діжний центр” м. Краматорська, 
“ART HUB — Калейдоскоп”, 
“LESYA HUB”. До речі, один із 
найяскравіших молодіжних 
центрів Донецької області — 
«LESYA HUB» — створено у 

приміщенні Дружківської місь-
кої центральної бібліотеки ім. 
Лесі Українки.

Зібравшись біля вечірньої 
ватри, молодіжні лідери ділили-
ся враженнями першого форум-
ного дня. Тут на них чекав ще 
один сюрприз від організаторів: 
святкове підведення підсумків 
конкурсу відеопрезентацій мо-
лодіжних центрів та нагород-
ження переможців. А потім були 
запальні танці від О. Кашлакова 
зі слов'янської «Лабораторії 
гри» та колективні співи під 
смажене маршмелоу.

Зранку імпровізована заряд-
ка підбадьорила і налаштувала 
молодіжних лідерів на плідну 
працю, адже день обіцяв бути 
дуже насиченим. Відкрив форум 
заступник Міністра молоді та 
спорту України О. Ярема, кот-
рий наголосив на важливості 
розвитку молодіжної політики в 
громадах. Далі було презенто-
вано мережі Асоціації молодіж-
них центрів України, Європей-
ської конфедерації молодіжних 
клубів ECYC і Європейської 
агенції з питань інформування 
та  консультування молоді 
ERYICA. Після цього слово 
взяли іноземні доповідачі —  
Каур Кьотсі, заступник дирек-
тора Естонського центру моло-
діжної роботи; Мерліс Паюстік, 
член Правління Асоціації естон-
ських відкритих молодіжних 
центрів, керівник молодіжного 
центру Вастселійни; Артур Ная-
рян, керівник Центру молодіж-
них ініціатив міста Гюмрі 

(Вірменія); Джесіка Волкер, 
проектний менеджер Європей-
ської агенції з питань інфор-
мування та консультування 
молоді ERYICA (Люксембург); 
Роберт Несіркі, представник 
Європейської конфедерації 
молодіжних клубів  ECYC 
(Ірландія).

У другій половині дня відбу-
лися напрочуд продуктивні 
по сиденьки за  кавою між 
молодіжними лідерами та 
перспективними донорами і 
партнерами, такими як ISAR 
Єднання, Фонд «Відродження», 
Корпус миру, UNISEF та ін. 
Цікавими і змістовними були 
виступи експертів: директора 
Українського форуму благодій-
ників, експерта по соціальному 
підприємництву А. Гулевської-
Черниш та керівника центру 
«Cпільно Hub» Г. Дворної.

В останній день форуму 
учасники працювали в ініці-
ативних групах. Результати 
обговорень та вироблені пропо-
зиції з теми «Молодіжні просто-
ри у бібліотеках» презентували 
А. Алієв та Г. Дворна.

Форум подарував не тільки 
нові перспективні професійні 
зв'язки, а й став поштовхом для 
більш активних дій у напрямку 
до втілення ідей створення мо-
лодіжних просторів у бібліо-
теках.

Андрій Алієв,
бібліотекар відділу 

соціокультурної діяльності 
молоді Миколаївської обласної 

бібліотеки для юнацтва

Ïåðñïåêòèâíà ïîçèö³ÿ
(до 17-річчя літературно-філософського клубу «Позиція»)

Більше сімнадцяти років у Науково-педагогічній бібліотеці м. 
Миколаєва діє літературно-філософський клуб. Спочатку його назва 
була «Перспективи». Студентська молодь, яка становила більшість 
серед членів клубу, вплинула на його науково-філософську 
орієнтацію. Згодом гостинний вогник бібліотеки почав приваб-
лювати не лише молодь, а й людей солідного віку, наукового статусу 
та життєвого досвіду. Клуб змінив свій профіль на літературно-
філософський і дискусійний і в 2007 році отримав нову назву – 
«Позиція». Відтоді він став своєрідним майданчиком, де кожна 
людина може висловити особистісну думку і аргументовано 
відстояти власну точку зору.

За сімнадцять років існування клубу коло проблем, які 
обговорювалися на його засіданнях, було майже глобальним: 

політичні («Вибори-2010. Воле-
виявлення народу…?»), крає-
знавчі («Феномен Миколаєва»), 
музичні («Філософія вальсу»), 
історико-філософські («Махан 
Сикх Гьяні Заіл Сінгх – видат-
ний індійський мислитель ХХ 
сторіччя»), українознавчі («Ве-
лика Людина, поет і художник 
Тарас Григорович Шевченко»), 
літературні («Поэтика в литера-
туре Индии и Китая», «Про 

(Продовження на стор. 4)
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саторі, про сакуру та інші об'єк-
ти споглядання») та суто філо-
софські («Синергетична пара-
дигма в філософському та 
історико-культурному контек-
стах», «Кому і для чого сьогодні 
потрібна філософія», «Філосо-
фія: наука чи мистецтво») тощо.

З 2007 року змінився і формат 
комунікації учасників клубу: від 
форми «студент-викладач» пе-
рейшли до типу «модератор-
аудиторія», що привело до появи 
у клубі креативних та нестан-
дартно мислячих особистостей: 
Юрія Іцковського, Сергія Панте-
лейчука, Сергія Макарчука, 
Ольги Петренко та багатьох 
інших.

Клуб постійно еволюціонує. 
Як колективна одиниця, він брав 
участь у двох конференціях: 
Міжнародній науково-практич-
ній конференції «Тенденції 
розвитку шкільних бібліотек в 
інформаційному суспільстві» 
(2008) та науковій конференції 
«Григорій Сковорода – геніаль-
ний просвітитель на всі часи» 
(2012). Під егідою літературно-

Ïåðñïåêòèâíà ïîçèö³ÿ
(Продовження, початок на стор. 3)

філософського клубу в 2009 та 
2011 роках проводилися читан-
ня, присвячені дослідженню 
життя і творчості українського 
філо софа Павла Верісага . 
Згодом за матеріалами читань 
вийшли друком дві збірки. За 
підсумками багаторічних кому-
нікацій на теренах «Позиції» 
багато інформаційних продуктів 
увійшло до ювілейного альма-
наху бібліотеки «Глаголь Доб-
ро» (2011) та другого випуску 
цього видання 2013 року.

Клуб і сьогодні – структура 
відкрита для всіх інновацій. Він 
підтримує та плекає таланови-
тих і творчих людей, надає їм 
можливість для самореалізації 
та самовираження.

Валентина Мітіна,
кандидат філософських 

наук, віце-президент клубу 
«Позиція»

миттєвості бібліотечного життя

І знову шведська виставка
в бібліотеках для дітей

Наприкінці березня у біблі-
отеці-філії №2 Центральної 
міської бібліотеки для дітей ім. 
Ш. Кобера і В. Хоменка м. 
Миколаєва за сприяння По-
сольства Швеції в Україні 
відбулось відкриття мандрів-
ної виставки «Дитяча літера-
тура Швеції в бібліотеках для 
дітей міста». Виставка була 
складовою частиною швед-
ського проекту «Room for chil-
dren», який реалізує ЦМБ для 
дітей. Завдяки цьому проекту 
працівник бібліотеки для дітей 
№8 О. Дончевський відвідав 
Стокгольм. Під час візиту роз-
глядались питання, присвячені 
дитячому читанню та відкрит-
тю шведської кімнати для 
дітей в бібліотеці.

Метою виставки було по-
знайомити бібліотекарів, педа-
гогів, читачів із сучасною 
шведською дитячою літера-

турою. Окрім уже відомих 
шведських авторів Сельми 
Лагерлеф і Астрід Ліндгрен, 
всі охочі змогли відкрити для 
себе імена Віти Ейвінд, Сіркки 
Маргарети, Ліни Екдаль, Уль-
фа Старка та ін.

Вісім міських бібліотек для 
дітей отримали від Посольства 
набори дитячих книг сучасних 
шведських авторів. Під час 
презентації відбувся літера-
турний challenge, в якому взяли 
участь миколаївські письмен-
ники, що пишуть для дітей і 
підлітків: В. Марущак, І. Грун-
ська, Т. Купрієвич, А. Крихелі, 
Т. Свірська.

На урочисте відкриття ви-
ставки завітали завідувач сек-
тором преси та інформації 
Посольства Швеції в Україні Т. 
Некрасова, представники орга-
нів влади та громадських орга-
нізацій, творча еліта міста.

До речі, це вже четверта 
виставка, яку Посольство 
Швеції в Україні представляє в 
дитячих бібліотеках Миколає-
ва. До цього експонувались 
пересувні виставки «Астрід 
Ліндгрен мандрує світом», 
«Плюс 10С: кліматичні зміни 
очима карикатуристів України 
і Швеції», фотовиставка «Пазл 
життя. Роль сім'ї в Швеції».

Родзинкою цієї виставки 
було те, що її змогли побачити 
жителі кількох мікрорайонів 
міста і дізнатись більше про 
саму Швецію, її культуру, 
особливості роботи бібліотеки 
з дітьми та їх батьками.

Виставка викликала жвавий 
інтерес миколаївських пись-
менників, педагогів, батьків. І 
саме тому бібліотека-філія №4 
Центральної міської бібліоте-
ки імені Віті Хоменка та Шури 
Кобера зібрала під своїм дахом 
психологів, педагогів, бібліо-
текарів та лікарів, щоб з'ясу-
вати, які мають бути книжки 
для підлітків та які питання 
висвітлювати. Круглий стіл 
мав назву «Розмова про голов-
не. Читання підлітків. Відго-
лоски шведської мандрівної 
виставки «Дитяча література 

Швеції в бібліотеках Мико-
лаєва».

Приводом для розмови 
стала саме ця пересувна вис-
тавка. Деякі представлені 
книжки викликали неодно-
значну реакцію, адже в них 
ідеться про  такі серйозні теми 
як смерть, фемінізм, статеве 
дозрівання. Не є секретом, що 
зараз у бібліотеках доволі 
багато європейської літера-
тури, де актуальні для наших 
підлітків питання викладені 
відверто, без прикрас. Біль-
шість батьків, дорослих зане-
покоєні, обурені такими тво-
рами і хотіли б знати, як 
поводитися у такому випадку.

До обговорення долучилася 
дитячий лікар-гінеколог Мико-

лаївської обласної дитячої 
лікарні С. Захарова. Лікар 
упевнена, що література, яку 
читають підлітки, суттєво 
впливає на їхні статеві стосун-
ки та розуміння сексу. Вона 
вважає, що в книжках слід 
частіше описувати платонічні 
стосунки.

Психолог, фахівець з соці-
альної роботи Миколаївського 
міського центру соціальної 
служби для сім'ї, дітей та моло-
ді О. Любарська наголосила, 
що підлітковий вік характери-
зують швидкі зміни: фізіо-
логічні, психологічні, соціаль-
ні, тому саме в цей час книга 
повинна допомогти молодим 

людям протистояти трудно-
щам та недостатній поін-
формованості. До серйозних 
тем потрібно підходити посту-
пово. Дорослі повинні почи-
нати з найпростішого: поясню-
вати, як усвідомлювати себе в 
соціумі, поважати один одно-
го. Розмову підхопила мама 
підлітка О. Зотова, яка вважає, 
що у вихованні батьки повинні 
бути відвертими з дітьми і 
пояснювати кожний етап до-
рослішання.

Результати розмови підсу-
мував начальник управління з 
питань культури та охорони 
культурної спадщини Ю. Лю-
баров. Він упевнений, що 
стосунки батьків і дітей по-
трібно постійно обговорю-

вати, як і інші питання, пов'я-
зані з перехідним періодом від 
підліткового віку до дорослого 
життя. Це полегшить спілку-
вання з дітьми.

Учасники круглого столу не 
рекомендували письменникам, 
про що і як писати. Вони 
сподіваються, що миколаївські 
автори, педагоги, батьки вра-
ховуватимуть вік, потреби і 
емоційний стан підлітків, ство-
рюючи та підбираючи для них 
літературу.

Галина Гречко,
заступник директора з 

бібліотечного обслуговування 
ЦМБ для дітей

ім. Ш. Кобера і В. Хоменка
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У центральній міській бібліо-
теці для дітей ім. Ш. Кобера і В. 
Хоменка вже більше десяти 
років працює центр «Вікно в 
Америку для майбутніх ліде-
рів», створений за ініціативи 
Посольства США в Україні. До 
мережі інформаційних центрів 
входять Американська бібліо-
тека в Києві, а також двадцять 
сім центрів “Вікно в Америку” в 
різних областях України, включ-
но із чотирма центрами “Вікно в 
Америку для майбутніх ліде-
рів”. Центри відкриті з метою 
надання актуальної інформації 
про США та поповнення фондів 
бібліотек англомовними видан-
нями. Вони створюють можли-
вості для діалогу, обмінів та 
ознайомлення молодих україн-
ців з історією, освітою, економі-
кою, культурою цієї країни, а 
також інформують про амери-
канські програми допомоги та 
обміну, сприяють вивченню 
англійської мови.

Посольство забезпечує нав-
чання працівників центрів “Вік-
но в Америку”, щорічно органі-
зовуючи семінари на базі бібліо-
тек України. Географія цих 
заходів дуже широка: Київ, 
Одеса, Луцьк, Львів, Ужгород, 
Полтава, Вінниця тощо. У цьому 
році гостей приймала Централь-
на наукова бібліотека Харків-
ського національного універ-
ситету імені В. Н. Каразіна. 
Семінар «Зміцнюємо мережу: 
комунікація, співпраця, коорди-
нація» зібрав працівників цент-
рів «Вікно в Америку» зі всієї 
України. Він мав на меті зміц-

нити мережу українських цент-
рів «Вікно в Америку», пропо-
нуючи практичні заняття та 
тренінги з використання елек-
тронних засобів комунікації, 
планування програм та їхньої 
оцінки.

На семінарі також було 
порушено досить серйозні пи-
тання: сприяння реалізації цілей 
сталого розвитку ООН, найваж-
ливішими серед яких є:

Ціль 1. Подолання бідності в 
усіх її формах та усюди;

Ціль 3. Підтримання хоро-
шого здоров'я. Забезпечення 
здорового способу життя та 
сприяння благополуччю для 
всіх у будь-якому віці;

Ціль 4. Якісна освіта. Забез-
печення всеохопної і справедли-
вої якісної освіти та заохочення 
до навчання впродовж усього 
життя для всіх;

Ціль 5. Забезпечення гендер-
ної рівності, розширення прав і 

можливостей усіх жінок і дівчат;
Ціль 10. Зменшення нерів-

ності. Скорочення нерівності 
всередині країн і між ними.

Учасники семінару активно 
обговорювали стратегічні пла-
нування і пріоритетні напрямки 
діяльності бібліотек щодо цих 
напрямів. 

Зацікавила присутніх гра 
«Промова/презентація в ліфті» 
(розвиток навичок адвокації). 
Гравці мали всього три хвилини 
для презентації своєї роботи і 
захисту своїх інтересів перед 
впливовою людиною. У сценарії 
були і «поважні гості»: пред-
ставники Посольства, органів 
влади, журналісти. Інша група 
учасників повинна була розпо-
вісти, як партнерство з Посоль-
ством США збагачує бібліотечні 
послуги, додає нові можливості 
для громадян, допомагає в 
реалізації різних цілей. Цей 
незвичний захід допоміг учас-
никам навчитися формулювати 
ключові повідомлення, практик-
увати комунікаційні навички у 
складній ситуації.

Надзвичайно цікавою та 
корисною була презентація 
спеціаліста з інформаційних 
технологій Американського 
Дому О. Шлєєнкова, який роз-
повів про засоби електронної 
комунікації: програми Slack і 
Trello, сервіс Google Drive та ін. 
Завдяки цим програмам праців-
ники центрів зможуть обміню-
ватись досвідом, працювати над 
спільним документом або ре-
сурсом, спілкуватись і обгово-
рювати нові проекти та про-
грами.

Зацікавили презентації ан-
гломовних ресурсів від коор-

динаторів центрів:
 EducationUSA. Повна та 

актуальна інформація про 
систему освіти, можливості 
навчання та правила вступу до 
коледжів та університетів США: 
урядові програми, оформлення 
документів, необхідні тести та 
ін.;

 English Language Resources 
та MOOCs. Онлайн-курси з 
різних галузей знань допомо-
жуть удосконалити свою англій-
ську, отримати знання, необхід-
ні для вступу до вишів США. Є 
можливість пройти тестування 
безкоштовно і отримати серти-
фікат Cambridge English – 
свідоцтво кваліфікації з англій-
ської мови на рівні вище серед-
нього;

 Media Literacy – Digital 
Citizenship 101 and Toolkit. 
Ресурс, який допоможе форму-
ванню медіаграмотності в ко-
ристувачів. Відео, навчальні і 
друковані матеріали – все це 
допоможе при проведенні захо-
дів з медіаграмотності;

 eLibraryUSA дає змогу 
користувачам отримати доступ 
до інформації, якою користу-
ються американські публічні 
бібліотеки. Ці бази включають 
різноманітні ресурси для вив-
чення англійської мови, історії 
та культури США, медицини, 
економіки, бізнесу тощо. 

Всі ці та інші освітні ресурси 
створюють цікаві можливості 
для молодих українців, педаго-
гів, для навчання бібліотекарів. 

Семінар виявився дуже ефек-
тивним, динамічним, із застосу-
ванням лекцій і дискусій, рольо-
вих ігор, аналізу ефективних 
практик. Учасники семінару 
були дуже вдячні організаторам: 
координатору американських 
центрів Посольства США в 
Україні В. Пашковій, фахівцям 
підрозділу «Американські цент-
ри» Посольства США (зокрема, 
Magia Krause), команді Амери-
канського Дому, асоціації “Ін-
форматіо-Консорціум” і привіт-
ним господарям – бібліотекарям 
Центральної наукової бібліо-
теки Харківського національ-
ного університету імені В. Н. 
Каразіна.

Ірина Базиленко, 
координатор центру

«Вікно в Америку для 
майбутніх лідерів» м. Миколаєва

будь профі!

Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñíà á³áë³îòåêà äëÿ äiòåé
³ì. Â. Î. Ëÿã³íà

íà «Á³áë³îÊðå@òèâ³-2018»
18-21 червня 2018 року 

Миколаївська обласна бібліо-
тека для дітей ім. В. О. Лягіна 
взяла участь у IХ Міжрегі-
ональному ярмарку бібліотеч-
них інновацій «БібліоКре@тив-
2018», що відбувся під патро-
натом Української  асоціації 
працівників бібліотек для дітей 
та за участю Національної 
бібліотеки  України для дітей.

Цьогоріч гостей зустрічала 
Полтавська обласна бібліотека 
для дітей ім. Панаса Мирного. 
На Ярмарок з'їхались бібліотеч-
ні гості з різних куточків Украї-
ни, щоб презентувати рекордну 
кількість ідей: більше п'ятдеся-
ти яскравих та конкуренто-
здатних інновацій.

Делегація нашої бібліотеки 
на чолі з директором Т. Жайво-
ронок приїхала до Полтави з по-
дарунками (книжками миколаїв-
ських письменників А. Кріхелі 
та Т. Свірської) і ТОП-десяткою 
«гарячих» ідей фахівців ОБД ім. 
В. О. Лягіна, Веселинівської 
дитячої бібліотеки, Казанків-
ської районної бібліотеки для 
дітей та Новобузької районної 
бібліотеки для дітей КЗ «Ново-
бузька ЦБС». Серед найціка-
віших: блеф-тур «Чи вірите ви, 
що…», par-ковка «Добре здо-
ров'я мати – весело книжки 
читати!», еко-акція «Чисте дов-
кілля? Почни з себе», лепбук 
«ЧИТАЙ – ЗРОСТАЙ» тощо.

 Інноваційні ідеї нашої 
бібліотеки представляли О. Го-
лосна, завідувач відділу обслу-

говування дітей дошкільного 
віку та учнів 1-4 класів, та 
провідний  бібліотекар відділу 
масової роботи та естетичного 
виховання Т. Сокуренко.

Другого ярмаркового дня 
відбулося виїзне пленарне засі-
дання на базі КЗК «Кременчуць-
ка міська ЦБС для дітей», під час 
якого учасники «БібліоКре@ти-
ву» звітували про реалізацію 
«куплених» минулого року ідей. 
Про втілення ідей 2017 року 
розповіла Г. Чмельова, завідувач 
відділу обслуговування учнів 5-
9 класів.

Третій день пройшов під 
гаслом «Успіх року». Представ-
ники бібліотек-учасниць, у тому 
числі директор ОБД ім. В. О. 
Лягіна Т. Жайворонок, ділилися 
своїми найвдалішими проекта-
ми.

Під час Ярмарку години 
напруженої праці змінювалися 
приємним відпочинком. Бібліо-
текарі побували в літературно-
меморіальному музеї В. Г. Коро-
ленка та музеї Панаса Мирного.

Загалом три дні креативу і 
творчої роботи пролетіли дуже 
швидко. Учасники Ярмарку з 
нетерпіння чекають “бібліо-
Кре@тивного” 2019 року, щоб 
знову зібратися разом.

Тетяна Сокуренко, 
провідний бібліотекар

відділу масової роботи
та естетичного виховання 

Миколаївської обласної бібліотеки 
для дітей ім. В. О. Лягіна
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Чи добре ми знаємо історію 
рідного міста? Чи добре її 
знають пересічні миколаївці, 
школярі, їх батьки? Наприклад, 
чи всі знають, як називалася 
перша миколаївська газета, 
надрукована в типографії в 1865 
році? Яку назву мали право-
охоронні органи в Миколаєві в 
1918 році за часів гетьманату П. 
Скоропадського? Або які росли-
ни були спеціально завезені 
наприкінці XVIII століття, щоби 
покласти початок озелененню та 
садівництву в нашому місті?

На ці та багато інших за-
питань шукали відповіді учас-
ники вуличних book-квестів, 
організованих Центральною 
міською бібліотекою ім. М. Л. 
Кропивницького. 

У 2018 році для миколаївців 
було проведено два таких захо-
ди: у квітні відбувся молодіж-
ний історико-краєзнавчий 
BooK-Квест «Миколаївський 
феномен: люди, події, факти», а 
на початку літа – екологічний 
Book-Kвест «ЕКО-я, ЕКО-ми, 
ЕКО-місто». Загалом з 2016 
року бібліотекою проведено вже 
чотири book-квести. Адже наше 
місто має понад 200-літню 
історію, пов'язану з освоєнням 
причорноморського краю, за-
снуванням і розвитком вітчиз-

няного флоту, суднобудування, 
інших галузей промисловості, 
культури, наукової думки та 
техніки, тож усі ігри були різ-
ними за тематикою, питання не 
повторювалися, але завжди ма-
ли на меті знайомство миколаїв-
ців із історією, культурою та лі-
тературою рідного міста. Слід 
зауважити, що квести проходи-
ли пізнавальними маршрутами в 
центральній частині міста Ми-
колаєва з урахуванням історич-
них, архітектурних пам'яток, 
можливості безпечного пере-
сування, віку учасників тощо.

Звісно, що організація квес-
тів не є новиною, наш досвід є 
запозиченим та вдосконаленим 
саме для бібліотек. За методи-
кою проведення book-квесту 
учасники мають виконувати 
завдання, відповідати на запи-
тання, знаходити певні об'єкти, 

робити селфі, розгадувати ре-
буси або головоломки. Все це 
можна робити за допомогою 
краєзнавчих книг, що є підказ-
ками й надаються учасникам на 
всіх локаціях квесту вартовими, 
які слідкують за грою. Прохо-
дячи квест, миколаївці не тільки 
досліджують визначні події, 
постаті та факти з історії міста, а 
й вчаться працювати в команді, 
покращують навички спілку-
вання, розвивають логічне і 
творче мислення, вміння працю-
вати з інформацією та аналізу-
вати її.

Успіх обраного формату по-
пуляризації краєзнавчої літера-
тури підтверджується його по-
пулярністю серед мешканців 
міста. Гра вже має своїх при-
хильників і постійних учасни-
ків. Хочеться зазначити, що 
учасниками квесту стали учні 
більшості миколаївських шкіл, 
студенти вищих навчальних 
закладів, працівники різних 
підприємств міста. Вік наших 
гравців — від 10 місяців до 60 
років, що свідчить про інтерес 
до історії та локальної культури 
рідного краю, його традицій, 
архітектурної спадщини, видат-
них постатей, чиї імена та діяль-
ність пов'язані з Миколаєвом та 
Миколаївщиною.

Досвід організації book-квес-
тів визнано й на всеукраїн-
ському рівні. У 2017 році опис 
першого історико-краєзнавчого 

Book-Êâåñò – íîâèé ôîðìàòBook-Êâåñò – íîâèé ôîðìàò
çì³ñòîâíîãî â³äïî÷èíêó ìèêîëà¿âö³âçì³ñòîâíîãî â³äïî÷èíêó ìèêîëà¿âö³â

Book-Êâåñò – íîâèé ôîðìàò
çì³ñòîâíîãî â³äïî÷èíêó ìèêîëà¿âö³â

бібліотечне краєзнавство BooK-Kвесту «Миколаївський 
феномен: люди, події, факти» 
ввійшов до «Каталогу кращих 
практик молодіжної роботи в 
Україні», виданого Міністер-
ством молоді України в рамках 
програми «Молодіжний праців-
ник».

Ще одним свідченням успіш-
ної реалізації booк-квестів стало 
підвищення позитивного іміджу 
бібліотекарів. Як вартові на ло-
каціях маршруту гри, вони мали 
бути ерудованими, толерант-
ними, володіти навичками не-
формального спілкування, ґрун-
товними знаннями з історії міста 

і почуттям гумору. Про досяг-
нутий ефект свідчать щирі від-
гуки учасників заходів.

Підсумовуючи, хочу зазначи-
ти, що організація подібних 
заходів сприяє укріпленню 
зв'язків між закладами культури 
та органами влади, громад-
ськими організаціями, соціаль-
но орієнтованими підприєм-
ствами, активними громадя-
нами, налагодженню нових 
партнерських та дружніх зв'яз-
ків.

Проведення квестів у 2018 
році стало можливим завдяки 
проекту згуртування громади 

міста «Миколаїв: ми – коло!», 
який реалізується управлінням з 
питань культури та охорони 
культурної спадщини Миколаїв-
ської міської ради у співпраці з 
закладами культури, активними 
городянами, переселенцями, які 
влились в нашу громаду. 

До речі, перша миколаївська 
газета, надрукована в типографії 
у 1865 році, називалася «Нико-
лаевский Вестник», а відповіді 
на інші запитання ви знайдете в 
краєзнавчих виданнях.

Світлана Зайко,
провідний бібліограф ЦМБ

ім. М. Л. Кропивницького

територія молодіÁ³áë³îòåêà ³ ìîëîäü: òî÷êè äîòèêó

Що сучасним молодим людям може бути цікавим в бібліотеці? Які 
послуги пропонує сучасна бібліотека для дітей, підлітків та молоді? 
Чим зацікавити покоління, що постійно «висить» в ноутбуках, 
смартфонах та планшетах? Ці питання є актуальними не тільки 
для батьків, педагогів, бібліотекарів, а, насамперед, для «цифрового 
покоління». Незважаючи на осучаснення технологій, популярність 
соціальних мереж, комп'ютерних ігор та віртуальної реальності, у 
кожної дитини та підлітка є світ реальний, з реальними друзями, а 
не тільки з особистістю, яка ховається за аватаркою, і у кожного є 
друзі, з якими спілкуєшся вживу, а не через набір тексту на 
клавіатурі. Реальний світ сучасної дитини наповнений безліччю 
вражень, знань та подій. І значну частину цього може дати 
бібліотека, адже вона є інформаційно-інтелектуальним центром, 
осередком молодіжного життя, де проходять творчі зустрічі, 
інтелектуальні батли, психологічні тренінги, голосні читання, 
освітні лекції, творчі конкурси та фестивалі. 

У Центральній міській біб-
ліотеці ім. М. Л. Кропивниць-
кого завжди можна відвідати 
пізнавальні, розважальні заходи 
як для дітей та юнацтва, так і для 
дорослих городян. Ми проводи-
мо літературні перфоманси, 
театралізовані зустрічі, книж-
кові квести... У бібліотеці можна 
поспілкуватися з відомими 
людьми, адже ми організовуємо 
зустрічі з письменниками та 
поетами зі всієї України.

Популярністю у старшо-
класників і підлітків користу-
ються психологічні тренінги 
«Колектив і діти: конфлікти та їх 
вирішення», «Насильство в 
сім'ї: СТОП!», «Рабство в сучас-
ному світі», «Права свої знай, 
але й про обов'язки не забувай», 
що проводяться спільно з Мико-
лаївським міським центром 
служб для сім'ї, дітей та молоді.

Інтерес молодих миколаївців 

викликали відкриті публічні 
лекції керівника Миколаїв-
ського обласного центру німець-
кої культури Д. Цегельного: 
«Німецький національний кос-
тюм», «500 років Реформації», 
«Німецькі колонії на півдні 
України і Миколаївщині». Лек-
ції відвідали студенти миколаїв-
ських вишів, учні вищого учи-
лища технологій та дизайну та 
всі охочі городяни.

Більшість дітей та підлітків, з 
якими ми спілкуємось, активні 
творчі особистості, готові до 
співпраці та цікавих експери-
ментів. Для них ми проводимо 
книжкові квести: «Крокуючи 
магічними стежками», «Що ви 
знаєте про країни Європи», 
«Казкове королівство». Учас-
ники квесту, діляться на дві-три 
команди, отримують завдання і 
змагаються за першість. 

Також великий сегмент робо-

ти з юнацтвом – організація та 
проведення творчих конкурсів, 
головна мета яких – стимулю-
вання інтересу дітей і підлітків 
до прочитання книжок, вихован-
ня у них творчих здібностей, 
естетичного смаку. 

У нашій бібліотеці постійно 
проводяться різноманітні кон-
курси та фестивалі для молоді та 
дітей: фестиваль плакатів та 
постерів «Моя книга – мій 
світ!», конкурс коміксів за тво-
рами німецьких авторів, фести-
валь малюнків «Яким я бачу 
кошеня та його друзів» (за 
книгою А. Крихелі «Як кошеня 
Правду шукало»), конкурс твор-
чих ідей «Літо Z книгою: Zахоп-
лююче, Zмістовне, Zагадкове» 
та багато інших.

Протягом лютого-травня 
2018 року абонемент для юнац-

(Продовження на стор. 10)
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(Продовження, початок на стор. 9)

Á³áë³îòåêà ³ ìîëîäü:
òî÷êè äîòèêó

тва проводив масштабний твор-
чий конкурс «ВусоЛапоХвіст». 
Організатори мали на меті вихо-
вання любові і відповідального 
ставлення до домашніх улюб-
ленців, сприяння читанню книг 
з даної теми та розвиток творчих 
здібностей.

Конкурс викликав жвавий 
інтерес серед дітей та підлітків. 
Близько двохсот робіт у трьох 
номінаціях (малюнок, фото та 
поробка) надійшло на конкурс. 
Переважали малюнки – їх нам 
принесли більше 100. Постій-
ними учасниками наших обра-
зотворчих конкурсів є вихо-
ванці студії образотворчого 
мистецтва «Мауглі» міського 
Будинку вчителя м. Миколаєва 
(керівник В. Лещенко). У кон-
курсі також взяли участь члени 

Миколаївського молодіжного 
творчого клубу «Імпульс» та 
гуртка «Юні фотоаматори» 
Будинку творчості дітей та 
юнацтва Інгульського району. 
Всі творчі роботи демонстру-
вались на абонементі для юнац-
тва, де й обирали найкращих. 
Всього проголосувало близько 
тисячі відвідувачів! Перемож-
ців урочисто нагородили при-
зами та дипломами. Почесним 
гостем нагородження стала 
миколаївська письменниця 
Ангеліна Кріхелі.

Попереду у нас безліч кон-
курсів, заходів, новинок, ціка-
винок та творчих задумів. Ми 
завжди відкриті для дітей та 
молоді. Адже сучасна бібліо-
тека – це майданчик для спілку-
вання, дозвілля, навчання та 
творчості.

Світлана Пономаренко, 
головний бібліотекар 

абонемента для юнацтва ЦМБ 
ім. М. Л. Кропивницького

наукова діяльністьÍîâà õâèëÿ
ä³ÿëüíîñò³ Íàóêîâî¿ á³áë³îòåêè

Трансформація вищої осві-
ти в Україні зумовлює зміщен-
ня акцентів у науковій діяль-
ності бібліотек закладів вищої 
освіти (ЗВО).

Тому сьогоденна робота 
Наукової бібліотеки (НБ) НУК 
імені адм. Макарова набула 
нового спектру діяльності – 
інтеграцію наукових дослід-
жень університету до світово-
го наукового простору.

Одним з ефективних шля-
хів підвищення міжнародного 
рейтингу університету є роз-
міщення наукового доробку 
вчених та молодих науковців в 
Інституційному репозитарії. 
Його створення в 2012 році 
ініціювала НБ. 

Інституційний репозитарій 
НУК було розміщено на плат-
формі DSpace, що дало можли-
вість забезпечити відкритість 
наукових досягнень універ-
ситету.

Підвищенню рейтингу нау-
кової діяльності НУК сприяла 
також активна участь НБ у 
підтримці ініціатив Руху Від-
критого Доступу. Саме він на-
дає можливість безкоштовно-
го онлайнового доступу до 
наукової інформації та вільне 
використання таких ресурсів 
для досліджень.

За останні п'ять років в ді-
яльності бібліотек ЗВО з'явив-
ся новий напрям роботи – 

наукометрія. Саме поняття 
означає вивчення еволюції 
науки через чисельні вимі-
рювання і статистичну оброб-
ку наукової інформації (кіль-
кість наукових статей, цито-
ваність робіт тощо).

НБ у 2013 році було прове-
дено перше наукометричне 
дослідження «Наукометрич-
ний аналіз дисертаційного 
фонду Наукової бібліотеки 
НУК», продовженням роботи 
стало дослідження 2014 р. 
«Наукометричний аналіз ди-
сертаційного фонду Наукової 
бібліотеки НУК на допомогу 
поліпшенню публікаційної 
активності науковців універ-
ситету». Слід зазначити, що 
ми стали першими серед 
провідних бібліотек ЗВО м. 
Миколаєва у запровадженні 
наукометричних досліджень у 
роботу бібліотеки.

Згідно з результатами кон-
курсу Міністерства освіти і 
науки України, проведеного у 
серпні 2017 р., НУК імені адм. 
Макарова отримав доступ до 
наукометричної БД SCOPUS 
за кошти держбюджету. Крім 
того, з'явилась можливість 
роботи з наукометричною БД 
Web of Science (WoS) у від-
даленому доступі.

Це стало поштовхом до но-
вого витку у діяльності НБ – 
сприянню публікаційної ак-

тивності вчених та молодих 
науковців НУК і новому аспек-
ту у проведенні наукометрич-
них досліджень – оцінювання 
результативності науковців 
університету.

НБ стає активним партне-
ром та головним інформацій-
ним менеджером вченої спіль-
ноти для підвищення якості їх 
наукової діяльності і, від-
повідно, зміцнення наукового 
рейтингу НУК.

На Вченій Раді НУК було 
заслухано виступ Т. Костирко, 
директора НБ НУК, кандидата 
наук з соціальних комунікацій, 
щодо активізації роботи вченої 
спільноти, підвищення їх 
публікаційної активності. 

Члени Вченої Ради ухвали-
ли наказ «Про підвищення 
публікаційної активності 
НУК» (його проект було 
підготовлено НБ). НБ було 
доручено завдання організу-
вати систему занять з питань 
наукометрії з метою підви-
щення рейтингу вчених та 
університету зокрема. 

Співробітниками НБ була 
організована інформаційно-
консультативна підтримка 
наукової спільноти універси-
тету з питань підготовки та 
розміщення статей у науко-
метричних БД (оформлення 
наукових статей, підготовка 
списків літератури), роз'яс-
нення щодо індексу Хірша, 
імпакт-фактора журналу тощо.

Було підготовлено та прове-
дено серію семінар-тренінгів, 
коучингів, групових та індиві-
дуальних консультацій. Ак-
тивну участь у даному напрям-
ку роботи взяли: Т. Костирко, 
директор НБ, І. Бондар, за-
ступник директора НБ з авто-
матизації, Т. Корольова, заві-
дувач ЕЧЗ, М. Жигалкіна, 
завідувач інформаційно-біб-
ліографічного відділу.

Крім того, Т. Корольова 
надавала практичну допомогу, 
а іноді і створювала сама на-
укові профілі вчених у науко-

м е т р и ч н и х  Б Д  S C O P U S 
(ORCID) та WoS (ResearcherID), 
Google Академія для реєстра-
ції їх у системі «Бібліо-метри-
ка української науки». 

Проведена робота ще раз 
довела, що НБ не стоїть осто-
ронь при формуванні науко-
вого рейтингу НУК.

З'ясувати ставлення профе-
сорсько-викладацького складу 
університету до наукометрич-
них БД, проаналізувати, яким 
БД вони надають перевагу, які 
ідентифікатори використо-
вують у роботі, виявити про-
блеми, які виникають при 
інтеграції досліджень у світо-
ву науку, – такою була мета 
соціологічного дослідження 
«Ставлення вчених НУК до 
наукометричних БД та їх ви-
користання у науковій діяль-
ності», проведеного серед 160 
респондентів.

Висновки дослідження 
окреслили нові напрямки у 
роботі НБ з підвищення рей-
тингу науковців та універ-
ситету.

Запорукою успіху щодо 
підготовки наукових публіка-
цій стали методичні посіб-
ники, підготовлені НБ – «Ме-
тодичні рекомендації щодо 
підвищення публікаційної 
активності магістрантів та 
аспірантів» (автори: Т. Кос-
тирко, І. Бондар, М. Жигал-
кіна) та «Методичні рекомен-

дації щодо використання науко-
метричних платформ «SCOPUS» 
та «Web of Science» у науковій 
діяльності» (автори: Т. Костир-
ко, І. Бондар).

НБ було запропоновано ком-
плекс послуг, спрямованих на 
забезпечення інформаційної під-
тримки науковця, які представ-
лені на сайті НБ НУК у розділі 
«Науковцю».

Забезпечення всього спектру 
роботи з наукометрії, надання 
висококваліфікованої допомоги 
науковцям стало можливим зав-
дяки професійному розвитку 
бібліотечних кадрів НБ. Так, 
33% співробітників бібліотеки 
взяли участь у серії базових, 
розширених та спеціальних 
вебінарів, онлайн-семінарів 
щодо роботи з наукометричними 
БД, розміщення в них публікацій 
тощо.

Робота НБ задля підвищення 
рейтингу університету та його 
вчених – це не просто вимога 
часу, а відповідність бібліотеки її 
сучасному розвитку, який перед-
бачено «Стратегією розвитку НБ 
НУК на 2017-2022 рр.», забезпе-
чення входження закладів вищої 
освіти до європейського та 
світового науково-інформацій-
ного простору.

Т. Мігунова,
заступник директора

з наукової роботи
Наукової бібліотеки НУК
імені адмірала Макарова
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складові професіоналізмуТенденції розвитку
освітянських бібліотек
в інформаційному суспільстві

25-26 травня 2018 року 
Науково-педагогічна бібліоте-
ка міста Миколаєва спільно з 
Миколаївським обласним ін-
ститутом післядипломної пе-
дагогічної освіти (МОІППО) 
провели Всеукраїнську науко-
во-практичну конференцію 
„Тенденції розвитку освітян-
ських бібліотек в інформа-
ційному суспільстві”.

У заході взяли участь про-
відні фахівці бібліотечної 
справи з різних міст України 
та Миколаївської області. 
Відкриваючи конференцію, 
директор науково-педаго-
гічної бібліотеки К. Картузов 
зазначив, що понад шістдесят 
років бібліотека є центром 
інформаційного і комуніка-
тивного забезпечення потреб 
в освіті й самоосвіті, проф-
орієнтації, духовному, емо-
ційному та естетичному роз-
витку педагогічних працівни-
ків міста Миколаєва, а також 
всієї області. Створена як 
книгозбірня для освітян, за 
час свого функціонування 
вона стала потужною інфор-
маційною інституцією, міс-
цем, де сходяться шляхи всіх, 
хто вчить і вчиться. Тому 
слоганом конференції став 
відомий вислів: «Docendo 
discimus» (з лат. – Навчаючи 
вчимось).

Ідея координації роботи 

освітянських та публічних 
бібліотек, які долучаються до 
практики проведення нефор-
мальних освітніх заходів, на-
лежить Т.І. Роскіній, яка очо-
лювала бібліотеку двадцять 
вісім років (1989-2017). Для 
реалізації цього задуму у 2008 
році вона ініціювала прове-
дення Міжнародної науково-
практичної конференції „Тен-
денції розвитку шкільних біб-
ліотек в інформаційному сус-
пільстві”, на якій зазначила: 
„Зроблено багато, безліч пла-
нів на майбутнє, але мета 
одна: зробити все можливе 
для того, щоб освітяни Мико-
лаївщини щомиті відчували 
турботу про своєчасне забез-
печення їх новітньою інфор-
мацією з нашого боку – 
їхньою фаховою, головною 
бібліотекою”. Високо оціню-
ючи діяльність Тетяни Іва-
нівни – фахівця та професіо-
нала світового рівня, яка при-
святила своє життя улюбленій 
справі та рідній бібліотеці, 
колектив, який вона очо-
лювала, виступив з ініціа-
тивою присвоїти бібліотеці її 
ім'я.

Учасників конференції 
привітала начальник управ-
ління освіти Миколаївської 
міської ради Г. Личко. Дирек-
тор МОІППО, доктор педаго-
гічних наук, заслужений учи-

тель України В. Шуляр,  у сво-
їй доповіді «Освітній ланд-
шафт Нової української шко-
ли: філософія співпраці шко-
ли і бібліотеки”  зазначив, що 
відмінною рисою більшості 
шкіл нового типу, незалежно 
від їх статусу, спеціалізації, 
технічної оснащеності, є змі-
на місця й ролі бібліотеки в 
навчальному процесі. З'яви-
лось розуміння того, що 
шкільна бібліотека вже не 
може бути тільки місцем для 
видачі книг. Вона стає части-
ною інформаційно-освітнього 
простору, є культурно-про-
світницьким та науково-допо-
міжним соціальним інститу-
том, який забезпечує акумуля-
цію та загальнодоступність 
документно-інформаційних 
ресурсів і технологій, актуалі-
зує проблему підвищення 
якості бібліотечно-інформа-
ційного обслуговування учнів 
і педагогічних працівників, 
від рівня якого багато в чому 
залежить досягнення нової 
якості освіти.

Продовжуючи розмову про 
роль шкільної бібліотеки в 
освітньому процесі, завідувач 
відділу науково-методичного 
забезпечення діяльності ме-
режі освітянських бібліотек 
Державної науково-педаго-
гічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського І. 
Хемчян підкреслила, що 
сьогодні шкільна бібліотека 
має інтенсивно розвивати 

інформаційні та освітні функ-
ції, які виводять її діяльність 
на рівень вимог сучасної 
школи. Для цього необхідно 
оцінити її освітній потенціал і 
можливості як навчально-
інформаційного середовища, 
визначити корінні відмінності 
від інших типів бібліотек і 
розробити для шкільних 
бібліотекарів-практиків тео-
ретичні основи їхньої інфор-
маційної та педагогічної ді-
яльності в сучасних умовах.

Завідувач відділу комплек-
тування та наукового опрацю-
вання документів ДНПБ Ук-
раїни ім. В. О. Сухомлин-
ського І. Лобановська доклад-
но висвітлила питання науко-
во-методичного забезпечення 
процесу впровадження Уні-
версальної десяткової кла-
сифікації в практику роботи 
бібліотек закладів освіти, 
надала ґрунтовні методичні й 
практичні рекомендації з 
упровадження УДК, органі-
зації роботи бібліотек нав-
чальних закладів з переве-
дення фондів і каталогів з ББК 
на УДК і з пересистемати-
зування фондів і каталогів, 
розкрила особливості роботи 
з ними залежно від обраної 
методики, висвітлила питання 
наукової організації праці 
бібліотекарів із застосуван-
ням типових і комплексних 
норм часу на бібліотечні про-
цеси, а також презентувала 
розроблені нею методичні 
рекомендації „Упровадження 
Універсальної десяткової кла-
сифікації в практику роботи 

бібліотек закладів загальної 
середньої та професійно-
технічної освіти” – перше в 
Україні видання, що комп-
лексно висвітлює це питання. 

Далі у рамках конференції 
проходили виступи у двох 
секціях: “Освіта дорослих: 
нова роль бібліотек України” і 
“Реалії та перспективи діяль-
ності бібліотек закладів за-
гальної середньої освіти Ук-
раїни”.

Модераторами першої сек-
ції, яка проходила на базі НПБ 
міста Миколаєва, стали осві-
тяни-науковці В. Шуляр і Г. 
Гич.

Т. Жайворонок, директор 
Миколаївської обласної біб-
ліотеки для дітей ім. В. О. Ля-
гіна, заслужений працівник 
культури України, підкрес-
лила важливість співпраці 
дитячих та освітянських біб-
ліотек. Саме тому обласна 
дитяча бібліотека гостинно 

зустріла учасників конферен-
ції і стала базою для прове-
дення секції №2. 

Для ознайомлення з дос-
відом роботи кращих бібліо-
тек навчальних закладів міста 
учасники конференції відві-
дали Миколаївський муніци-
пальний колегіум імені В. Д. 
Чайки.

Другий день конференції 
пройшов в Очакові, де на 
гостинному узбережжі Чор-
ного моря були підведені під-
сумки: розглянуті питання 
дуже актуальні і потребують 
координації зусиль різних 
закладів освіти та фахівців, 
тому наступну конференцію 
вирішили провести у 2020 
році.

Костянтин Картузов, 
директор

Науково-педагогічної 
бібліотеки

міста Миколаєва
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наукова діяльністьНаукова бібліотека НУК
підтримує рух

Відкритого Доступу до Знань
У розвитку сучасного сус-

пільства важливу роль відіграє 
наукова комунікація – обмін 
науковою інформацією (ідеями, 
знаннями, повідомленнями). 
Однією з визначальних тенден-
цій сучасної наукової комуніка-
ції є міжнародний Рух за Від-
критий Доступ – рух за вільний 
та безперешкодний онлайновий 
доступ до наукових та освітніх 
інформаційних ресурсів. Щоро-
ку, починаючи з 2009-го, у 
жовтні проходить Міжнародний 
Тиждень Відкритого Доступу, 
який ініціювала Коаліція науко-
вих видань та академічних ре-
сурсів (SPARC). До цієї події 
долучаються бібліотеки, універ-
ситети, видавці, громадські 
організації, щоб популяризу-
вати ідею Відкритого доступу та 
вирішувати актуальні питання 
його розвитку.

Активним прихильником та 
учасником Руху Відкритого 
Доступу є НБ НУК імені адм. 
Макарова. Слід зазначити, що 
книгозбірня є ініціатором та 
організатором різноманітних 
просвітницьких заходів, що 
сприяють обізнаності універ-
ситетської спільноти НУК імені 
адмірала Макарова щодо Від-
критого Доступу до наукової 
інформації. Так, у 2017 році з 
метою залучення різних корис-
тувацьких аудиторій до послі-
довного знайомства з можливос-
тями Відкритого Доступу було 

значно розширено тематику 
заходів. Вони проходили протя-
гом п'яти днів і були присвячені 
темі «Відкритий, щоб …» 
(«Open in order to…») підви-
щити результативність наукової 
діяльності вчених, забезпечити 
рівні можливості участі у роз-
робці нових актуальних тем. До 
програми увійшли:

 круглий стіл «Відкрива-
ємо доступ – відкриваємо мож-
ливості», присвячений питанню 
вільного доступу до наукової ін-
формації. У заході взяли участь 
науковці Навчально-наукового 
гуманітарного інституту НУК 
(ННГІ) та працівники НБ. Учас-
ники заходу обговорили не лише 
теоретичні, а й практичні питан-
ня відкритості науки, порушили 
питання підвищення видимості 
наукових публікацій, сучасних 
каналів їх поширення у Відкри-
тому Доступі, особливості 
депонування наукових робіт в 
Інституційному репозитарії;

 флешмоби: «Відкрий 
замок» та «#Я підтримую від-
критий доступ», до участі в яких 
було залучено студентську мо-
лодь науковців та співробітників 
НУК; 

 семінар-тренінг «Від-
криті архіви – відкрита наука». 
Під час семінару було обгово-
рено перспективи участі різних 
представників академічної 
спільноти у створенні Інститу-
ційного репозитарія НУК з 

метою представлення науко-
вого, освітнього доробку дос-
лідників університету у віль-
ному доступі та можливості 
використання ресурсів елек-
тронних архівів в освітньому та 
науково-дослідницькому про-
цесах. Також, було відзначено 
авторів, які зробили найбільший 
внесок у розвиток Інститу-
ційного репозитарію НУК імені 
адмірала Макарова; 

 індивідуальні консуль-
тації для науковців «Авто-
ритетні журнали Відкритого 
Доступу. Публікація в журналах 
відкритого доступу»;

 презентація п'ятого ви-
пуску веб-навігатора «Ресурси 
відкритого доступу». Укладач 
веб-навігатора, завідувач ЕЧЗ 
НБ НУК Т. Корольова розповіла 
присутнім про те, що він був 
задуманий як пошуковий засіб, 
який акумулює веб-адреси, до-
помагає користувачам орієнту-
ватися в сучасних зарубіжних і 
українських веб-ресурсах від-
критого доступу. Веб-адреси, 
що включені до нього, згрупо-
вані у тринадцяти тематичних 
розділах. Електронний довідник 
надає уявлення про широкий 
спектр наукової інформації 
світового рівня; 

 вікі-день «Створення та 
редагування статей, пов'язаних 
із НУК імені адмірала Макарова 
у багатомовній мережевій ен-
циклопедії “Вікіпедія”». Протя-
гом вікі-дня створено нову 
статтю «Хаскінд Макс Дани-
лович», присвячену вченому в 
галузі гідродинаміки, хитавиці 
суден, теорії хвиль, теоретичної 
фізики, який працював у Мико-
лаївському кораблебудівному 
інституті у 1938-1941 роках. 

Також було відредаговано 
статті про діяльність ректорів 
МКІ (НУК) В. М. Бузника (1965-
1968 рр.) та М. М. Александрова 
(1975-1993 рр.). Вони були 
доповнені списками літератури 
та посиланнями на інтернет-
ресурси.

Сторінку НБ було оновлено 
новими статистичними даними 
про її діяльність, окремо виділе-
на наукова робота та Інститу-

ційний репозитарій – eIR NUOS.
Таким чином, широка під-

тримка Руху Відкритого Досту-
пу надає бібліотеці можливість 
безкоштовного використання 
джерел наукової інформації, 
якісного задоволення інфор-
маційних потреб користувачів; 
нові партнерства з науковцями, 
викладачами, видавцями. 

О. Бєлодєд,
завідувач відділу 

бібліотечного маркетингу, 
інноваційної та методичної 
роботи Наукової бібліотеки 

НУК імені адмірала Макарова

Êîíêóðñ – öå çàâæäè ìîæëèâ³ñòü
âäîñêîíàëåííÿ ðîáîòè

Наукова бібліотека (НБ) НУК взяла участь у Конкурсі на кращу 
наукову роботу з теоретичних та прикладних аспектів порівняль-
ного аналізу діяльності дослідників, наукових колективів та 
наукових установ України.

Конкурс було оголошено МОН України, а організаційно-мето-
дичне забезпечення здійснювалось Державною науково-технічною 
бібліотекою України. Загалом у Конкурсі взяли участь 18 робіт 
наукових фахівців провідних закладів вищої освіти України, з них 3 
було представлено бібліотеками, в тому числі НБ НУК. За оціню-
ванням робіт Конкурсною комісією дослідженню НБ НУК було 
присуджено шосте місце.

Конкурсну роботу підготували: директор Наукової бібліотеки Т. 
Костирко та провідні фахівці з наукометричних досліджень І. Бон-
дар, М. Жигалкіна та Т. Корольова.

Тема конкурсної роботи НБ – «Дослідження результативності 
наукової та науково-методичної діяльності НУК ім. Адмірала Мака-
рова у сфері суднобудування та суміжних галузях». Об'єкт дослід-
ження – публікаційна активність науково-педагогічних працівників 
(НПП) НУК. Джерело даних – наукометричні БД Scopus та Web of 
Science. Мета дослідження – відстеження динаміки публікаційної 
активності та продуктивності наукової діяльності НПП універси-

вітаємо!

бібліотека і громада

тету за п'ять років (2013-2017).
У рамках конкурсної роботи 

було проведено соціологічне 
дослідження щодо ставлення 
вчених НУК до наукометричних 
БД Scopus та Web of Science. Ме-
тодом проведення було визначе-
но анкетування (до анкети було 
включено 17 питань). У дослід-
женні взяло участь 160 респон-
дентів.

Конкурс з проведення науко-
метричних досліджень прово-
дився вперше. Участь у ньому 
надала НБ можливість удоско-
налення роботи з проведення 
наукометричних досліджень.

О. Кафтан,
провідний методист 

Наукової бібліотеки НУК імені 
адмірала Макарова

Àäìiíiñòðàòèâíà ðåôîðìà
òà áiáëiîòå÷íå îáñëóãîâóâàííÿ äiòåé

Про діяльність бібліотек для 
дітей в умовах децентралізації, 
перспективи розвитку та викли-
ки, які постали сьогодні перед 
бібліотечними закладами, йшло-
ся під час обласного фокус-семі-
нару «Бібліотечне обслуговуван-
ня дітей в умовах адміністратив-
ної реформи: актуальні питання і 
виклики часу» для фахівців ра-
йонних бібліотек для дітей та біб-
ліотек об'єднаних територіальних 
громад, що відбувся 30 травня 
2018 року в обласній бібліотеці 

для дітей ім. В. О. Лягіна. В заході взяли участь фахівці Національної 
бібліотеки України для дітей, Миколаївської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова  та Хмельницької обласної 
бібліотеки для дітей ім. Т. Г. Шевченка.

Фокус-семінар складався з трьох модулів: “Адміністративна 
реформа і  бібліотеки”, “Впровадження УДК: наближення до 
європейської бібліотечної практики”, “Змістовні пріоритети сучас-ного 
бібліотечного обслуговування”.

З привітальним словом до присутніх звернулись М. Димитров, 
начальник управління культури, національностей та релігій Мико-
лаївської  облдержадміністрації, Н. Дзюба, заступник генерального 
директора з інформаційних технологій НБУ для дітей, і Т. Жайворонок, 

(Продовження на стор. 15)
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директор ОБД ім. В. О. Лягіна.
Про впровадження адміністра-

тивно-територіальної реформи на 
Миколаївщині та перші успіхи 
об'єднаних територіальних гро-
мад розповіла Г. Іпатенко, юрис-
консульт Відокремленого підроз-
ділу «Центру розвитку  місцевого 
самоврядування» у Миколаїв-
ській області. З темою «Профе-
сійне осмислення соціально-еко-
номічних перетворень сучасної 
бібліотеки» ознайомила колег  Н. 
Моісеєва, заступник директора 
ОУНБ ім. О. Гмирьова. Під час 
онлайн-діалогу з В. Черноус, 
директором Хмельницької ОБД  
ім. Т. Г. Шевченка, обговорили 
нові тенденції в обслуговуванні 
дітей. 

Другий модуль розпочався 
тренінгом Н. Дзюби та С. Кисе-
льової, завідувача відділу ката-
логізування НБУ для дітей, в ході 
якого учасники семінару опану-
вали особливості систематизації 
за УДК з урахуванням вікових 
особливостей користувачів біб-
ліотек, що обслуговують дітей.

На сучасному етапі, коли від-
бувається об'єднання територі-
альних громад, одним з актуаль-
них питань є функціонування та 
розвиток бібліотечних закладів 
для дітей області в нових умовах. 
Якою має бути сучасна бібліотека 
і які виклики постають перед нею 
в процесі реалізації реформ, роз-
повіла Т. Жайворонок.

Цікавими і корисними були 

(Продовження, початок на стор. 14)

Àäìiíiñòðàòèâíà ðåôîðìà òà

áiáëiîòå÷íå îáñëóãîâóâàííÿ äiòåé

тренінгові вправи «Професійні 
компетенції сучасного бібліоте-
каря і готовність до змін» від О. 
Романченко, заступника дирек-
тора ОБД ім. В. О. Лягіна; ін-
форм-дайджест завідувача науко-
во-методичного відділу Т. Нахо-
вої і провідного методиста К. Вла-
сенко, а також консультація «Мар-
кери медійної культури бібліо-
текарів» провідного бібліографа 
інформаційно-бібліографічного 
відділу Н. Щуки і К. Картузова, 
директора Науково-педагогічної 
бібліотеки м. Миколаєва.

Кращим практичним досвідом 
поділилися фахівці ОБД ім. В. О. 
Лягіна. Ініціативні практики біб-
ліотеки дітям дошкільного та 
молодшого шкільного віку пред-
ставили миколаївська письмен-
ниця Т. Свірська і О. Голосна, 
завідувач відділу обслуговування 
дітей дошкільного віку та учнів 1-
4 класів. Про перетворення біб-
ліотеки на креативний простір 
для підлітків розповіла Г. Чме-
льова, завідувач відділу обслуго-
вування учнів 5-9 класів. Поради 

щодо використання web-прос-
тору бібліотеки для залучення 
дітей до читання надала завідувач 
відділу інформаційних техноло-
гій та електронних ресурсів І. Го-
ленко.

Підсумки обласного фокус-
семінару підвела Т. Жайворонок. 
Вона побажала присутнім віри, 
наполегливості, ініціативності у 
створенні  сучасного бібліотеч-
ного простору для маленьких 
читачів. Зі свого боку учасники 
семінару підкреслили актуаль-
ність обговорених питань, відмі-
тили професіоналізм, високий 
рівень та практичну направ-
леність семінару.

Тетяна Нахова,
завідувач

науково-методичним відділом,

Катерина Власенко,
провідний методист

науково-методичного відділу
Миколаївської обласної 

бібліотеки для дітей
ім. В. О. Лягіна

Ðåöåïò çãóðòóâàííÿ ãðîìàäè «Ìèêîëà¿â: ìè – êîëî!»
Для Центральної міської 

бібліотеки ім. М. Л. Кропив-
ницького проектний менедж-
мент є одним з інструментів 
осучаснення закладу та участі в 
розбудові місцевої громади. 
Маємо 20-річний досвід роботи 
в проектах, були  ініціаторами і 
співвиконавцями майже сорока 
проектів. Проекти не тільки 
стали каталізатором впровад-
ження інновацій в бібліотеках 
ЦБС. Більш важливим є те, що 
ця діяльність мала соціальну 
складову і була спрямована на 
розвиток і перетворення в місце-

вій громаді.
Як приклад — участь в про-

екті, реалізованому управ-
лінням з питань культури та 
охорони культурної спадщини 
Миколаївської міської ради 
спільно з закладами культури 
міста. Наприкінці 2017 р. проект 
згуртування громади Миколаєва 
«Миколаїв: ми – коло!» став 
переможцем конкурсу, органі-
зованого Міжнародною органі-
зацією з міграції (МОМ) в рам-
ках програми «Сприяння відбу-
дові та сталому розв'язанню 
проблем внутрішньо переміще-
них осіб та постраждалого від 
конфлікту населення в Україні» 
за підтримки Європейського 
Союзу. 

Для нашого міста реалізація 
проекту є важливою і цікавою. 
Головна мета проекту – сприяти 
об'єднанню місцевої громади та 
інтеграції переселенців у нове 
соціальне коло – була закладена 
в оригінальну назву – «Микола-
їв: ми – коло!». Дійсно, як 
корабель назвеш, так він і 
попливе. Наш «МиКоло» поєд-
нав миколаївців різних вікових 
та соціальних категорій для 
спілкування, змістовного відпо-
чинку та дозвілля, неформаль-
ної освіти тощо. Ідею, яку по-
дали переселенці Сергій і Ната-
лія Сафронови, підтримав на-
чальник управління культури 
Ю. Любаров. Під час робочих 
зустрічей ініціатива вдало пере-
творилась на проект, до розроб-
ки та реалізації якого долучи-
лись заклади культури Микола-
єва на чолі з Міським методич-
ним центром. Бібліотеки ЦБС 
для дорослих взяли активну 
участь в реалізації проекту.

Очолила проект завідувач 
відділу з інформаційно-аналі-
тичної та проектної діяльності 
Міського методичного центру 
О. Гойман. З жовтня 2017 по 
червень 2018 р. «МиКоло» був 
насичений змістовними і яскра-
вими соціокультурними подія-
ми освітнього, екологічного та 
культурно-дозвіллєвого спря-
мування. Серед них – як тради-
ційні, так і нові для городян за 
формою та тематикою заходи. 
Актуальними були тренінги з 

медіаграмотності, домедичної 
допомоги, фінансової грамот-
ності – це відмітили куратори 
проекту від МОМ та місцеві 
ЗМІ. Відбулась низка еколого-
просвітницьких заходів (пікнік, 
толоки, квест, екскурсії по скве-
рах і парках міста, воркшопи з 
виготовлення поробок із вто-
ринних сировинних матеріалів, 
акція збору відпрацьованих ба-
тарейок, акція проти спалюван-
ня опалого листя), які мали на 
меті виховання екологічної 
культури та свідомості городян.

Відразу два нових клуби 
розпочали роботу. Це клуб 
сімейного дозвілля «Ми-коло» 
на базі бібліотеки-філіалу №12 і 
Тернівського будинку культури 
та Мовно-історичний клуб на 
базі Центральної міської бібліо-
теки ім. М. Л. Кропивницького. 
Два масштабних вуличних місь-
ких заходи відбулись вперше в 
Миколаєві: музичний марафон 
«Миколаїв співає на Соборній» 
та кінопокази просто неба. 

Важливим акцентом проекту 
стало те, що в ньому взяли 
участь переселенці, які влились 
в миколаївську громаду. І серед 
них багато творчих, ініціатив-
них, енергійних людей. Міські 
заклади культури спільно вико-
нували проектні заходи, вико-
ристовуючи попередній досвід 
інноваційної діяльності і залу-
чаючи партнерів. І проект ус-
пішно виконано! Загалом за 
проектом протягом дев'яти мі-
сяців проведено 250 заходів, в 
яких взяли участь понад 3000 
городян. Загальна вартість про-

екту — 320 000 грн.
Окрім змістовної діяльності, 

результатом стала організація 
коворкінгової зони «Ми – коло!» 
в бібліотеці №12. Задля цього за 
кошти міського бюджету відре-
монтоване його приміщення та 
оснащене сучасними меблями. 
В деяких проектних заходах 
взяли участь всі бібліотеки ЦБС, 
інші заклади культури та освіти 
міста, місцеві громадські орга-
нізації. Бібліотечні працівники 
додали в проектну «страву» 
«МиКоли» інгредієнти фахової 
майстерності, потужну ресурс-
ну кухню, вміння добре готувати 
рекламну продукцію, залучати 
до приготування «страви» 
помічників, а ще присмаку 
творчості, ентузіазму, драйву.  

На думку керівника проекту 
О. Гойман та членів робочої 
групи, маємо по закінченню 
проекту гарні результати і по-
дальші перспективи. Ми не 
помилились. Міжнародна орга-
нізація з міграції запросила 
«МиКоло» до продовження ді-
яльності, цього разу з «при-
смаком» соціального партнер-
ства з місцевими громадськими 
організаціями. Бібліотека Кро-
пивницького готова до такого 
повороту, адже багато років 
працює у цій сфері завдяки 
існуванню Центру соціальної 
активності та партнерства. 
«МиКоло» продовжує діяти!

Любов Варюхіна,
заступник директора ЦМБ
ім. М. Л. Кропивницького,

член робочої групи проекту
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традиції, інновації, успіхÁ³áë³îòåêà ìàéáóòíüîãî
ïî÷èíàºòüñÿ ñüîãîäí³

Сучасна бібліотека для дітей 
сьогодні – це синтез інформацій-
но-комунікаційного, освітньо-
виховного та дозвіллєво-творчго 
простору.

Жодні перетворення, пере-
форматування її діяльності не-
можливі без команди спеціаліс-
тів, які здатні оцінювати реалії, 
генерувати й успішно впровад-
жувати новаторські ідеї, створю-
вати оригінальні моделі творчого 
розвитку.

Підтримувати «професійний 
пульс» персоналу Центральної 
міської бібліотеки для дітей ім. 
Ш. Кобера і В. Хоменка та її 
філій, виявляти його іннова-
ційний потенціал нам допомагає 
система підвищення кваліфікації 
бібліотечних фахівців, модер-
нізація їхньої професійної осві-
ти. Вона будується на врахуванні 
кваліфікаційних функцій спеці-
алістів та сучасних тенденціях, 
що відбуваються у бібліотечній 
галузі.

Однією з найефективніших 
інтерактивних форм підвищення 
кваліфікації є подіум-дискусія. 
Тема останньої – «Бібліотека 
майбутнього: тренди розвитку» 
викликала неабиякий інтерес 
серед працівників наших бібліо-
тек для дітей. Метою цього  ін-
терактивного заходу було нав-
чити молодих спеціалістів аналі-
зувати, працювати в групі, вести 
дискусію та професійний діалог.

Бібліотека сьогодні швидко 
змінюється під впливом цифро-

вих технологій. Для багатьох 
людей вона вже зараз є не лише 
місцем зберігання книг, а цент-
ром дозвілля,  коворкінг- та Ін-
тернет-центром.

Втім, деякі радикально на-
лаштовані «прогресисти» вважа-
ють, що для «офлайнових» (тра-
диційних) бібліотек у майбут-
ньому зовсім не залишиться 
місця. У більш оптимістичних 
прогнозах традиційні бібліотеки 
збережуться, хоча і зазнають 
істотних змін. 

Протягом нашої дискусії біб-
ліотекарі спробували знайти су-
часні шляхи розвитку бібліотек 
для дітей, визначити ефективні 
форми залучення читацької ауди-
торії, а також спроектувати біб-
ліотеку майбутнього з високою 
культурою обслуговування ко-
ристувачів.

В обговоренні взяли участь 

експерти, модератори та чотири 
групи:

 «БібліоПані» – прихиль-
ники традиційних форм обслу-
говування в бібліотеці;

 «Бібліофутурологи» від-
стоювали модель бібліотеки май-
бутнього і нетрадиційні форми 
залучення читачів до бібліотек;

 «Неч@йники» – шану-
вальники онлайн-бібліотек і 
«хмарних» технологій;

 Група «ЛіTERRAтур» 
виступала за мобільну бібліотеку, 
бібліотеку open-air.

Було порушено серйозні теми, 
але атмосфера дискусії була весе-
лою, невимушеною, ігровою. Ко-
манди влаштували справжній 
батл, звучали аргументи «за» і 
«проти», були театралізовані 
вистави. Учасники ще раз під-
твердили, що бібліотекар – це 
дуже творча професія.

Учасники подіум-дискусії ви-
значили, якою має бути бібліоте-
ка майбутнього. Вона буде до-
ступна будь-де і будь-коли. Це 
буде реальний і віртуальний про-
стір, що забезпечує безпере-
шкодний доступ до інформації. В 
той же час бібліотека залиша-
тиметься місцем для самоосвіти, 
зустрічей і дозвілля. Бібліотеки 
зміняться під впливом техноло-
гій, але існуватимуть завжди. 

Ірина Базиленко,
завідувач відділу

бібліотечного маркетингу,
Катерина Толокнова, 

провідний методист
відділу бібліотечного 

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

Ïðîôåñ³îíàë³çì + êðåàòèâí³ñòü = ñó÷àñíà á³áë³îòåêà
(ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó â äèòÿ÷³é á³áë³îòåö³)

навчаймося!

«ßê áàãàòî òðåáà â÷èòèñÿ, ùîá çíàòè õî÷ äåùèöþ»
Øàðëü Ëó¿ äå Ìîíòåñê'ºЩоб не залишатися на «уз-

біччі» прогресу і бути затребу-
ваними, бібліотекам необхідно 
шукати нові напрями роботи. 
Від того, наскільки бібліотекарі 
зможуть вписатись у нові умови 
життя, відповідати вимогам і 
запитам сучасних користувачів, 
змінити свій світогляд і форми 
роботи, залежить їх місце у 
майбутньому інформаційному 
світі. Інформаційне суспільство 
потребує фахівців високого 
класу. Місія професіоналів, що 
працюють з інформацією, – бути 
завжди на крок попереду, пізна-
вати нове і навчати інших. Цьо-
му сприяють заходи з підви-
щення кваліфікації, які для своїх 
філій організовує Центральна 
міська бібліотека для дітей ім Ш. 
Кобера і В. Хоменка м. Микола-
єва. Її працівники намагаються 
використовувати інтерактивні 
методи навчання, які вчать мис-
лити нестандартно, працювати в 
команді, створювати творчу та 
інтелектуальну партнерську ат-
мосферу.

Новинками для працівників 
дитячих бібліотек у 2017 році 
стали:

 Цикл професійних діа-
логів у форматі кейс-study, на 
яких були розглянуті проблемні, 
актуальні, необхідні теми, зо-
крема: «Важкі комунікації: шля-
хи їх вирішення»,  «Управління 
персоналом: сучасні підходи», 
«Система контролінгу: як зроби-
ти її ефективною і безболіс-
ною?»;

 Бібліотечний квілт «Біб-
ліотека в «хмарах»: працюємо у 
цифровому середовищі по но-
вому». Тема стала продов-
женням семінару-тренінгу «ZA-
хмарна бібліотека», органі-
зованого УБА на базі Львівської 
обласної бібліотеки для дітей, 
який відвідав наш фахівець;

 «Бренд-технології в по-
пуляризації бібліотечних ресур-
сів». Тема була дуже цікавою і 
корисною, адже включала в себе 

обговорення якості бібліотеч-
них ресурсів і послуг, формальні 
і неформальні комунікації, по-
літика бібліотеки, культура спіл-
кування бібліотекарів, нові тех-
нології, колірна гама, інтер'єр 
приміщень, фірмовий стиль із 
бібліотечною символікою, стиль 
оформлення документації. Усе 
це допомагає створити нову 
модель сучасної бібліотеки. Як-
що надані нами можливості 
співпадуть з очікуваннями чита-
ча, він буде приходити сюди 
постійно, і бібліотека стане для 
нього бажаним місцем спілку-
вання, пізнавання, інтелекту-
ального та творчого розвитку;

 «Геймифікація у бібліо-
теці: цікаво, доступно, комфорт-
но». Захід проходив на базі 
бібліотеки-філії для дітей №2, 
яка є флагманом у проведенні 
масових заходів із застосуван-
ням ігрових технологій;

 Дискусійні обговорення 
у форматі дальтон-планів. Ці 
заходи пройшли з попереднім 
самостійним вивченням нагаль-
них проблемних питань та по-
дальшим їхнім обговоренням. 
Були обрані найактуальніші і 
найважливіші теми: «Комплі-
мент-послуги у бібліотеці: наші 

наміри, наші можливості, наші 
вміння, наші бажання», «Мо-
більна бібліотека: нові маршру-
ти, новий підхід, нова якість», 
«Як реалізувати творчі амбіції у 
бібліотеці?».

Бібліотека сьогодні є актив-
ним інформаційним агентом. 
Бібліотекарі роблять своїми 
союзниками віртуальний про-
стір і його мешканців. Для цього 
вони створюють максимально 
можливу кількість веб-сервісів. 
Розширення простору бібліо-
теки засобами Інтернету, ство-
рення і «розкрутка» якісного 
контенту блогів бібліотек – це 
вже не данина моді, а повсяк-
денна копітка робота, підсумком 
якої став парад бібліотечних 
блогів, який пройшов у форматі 
School Style. 

Для бібліотечних спеціа-
лістів  проводились виїзні 
стажу-вання, ІТ-тренінги, дис-
танційні методичні консуль-
тації, експрес-тренінги з нагаль-
них бібліотечних питань, speed-
тренінги та ін. 

Напередодні Нового року в 
ЦМБ для дітей пройшла LIKE-
вечірка. Цей захід став своє-
рідним заключним акордом 

(Продовження на стор. 19)
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року, що минає, року, який був 
багатим на події, відкриття, ін-
новаційні знахідки. Кожна біблі-
отека-філія отримала like-зван-
ня, яке максимально влучно 
характеризувало зміст її роботи, 
знакові події, що відбулися про-
тягом року: найромантичніша, 
найреспектабельніша, найепа-
тажніша, найхаризматичніша 
бібліотека, найпозитівніша. 

Ïðîôåñ³îíàë³çì + êðåàòèâí³ñòü = ñó÷àñíà á³áë³îòåêà
(ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó â äèòÿ÷³é á³áë³îòåö³)

(Продовження, початок на стор. 18)

Всім бібліотекам-номінантам 
були вручені like-сертифікати, а 
також невеликі сувеніри.

Незважаючи на непрості 
обставини сьогодення, праців-
ники міських бібліотек для дітей 
рухаються вперед, вдоскона-
люють свою професійну май-
стерність, перетворюють бібліо-
теки на модерні громадські, 
культурні, інформаційні, освітні 

та рекреаційні установи. І в 
цьому немала заслуга належить 
системі підвищення кваліфіка-
ції, що направлена на створення 
інноваційного клімату в кожній 
бібліотеці.

Галина Гречко,
заступник директора з 

бібліотечного обслуговування,
Ірина Базиленко,

завідувач відділу 
бібліотечного маркетингу

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

бібліотека і громадаÁ²ÁË²ÎÒÅÊÀ ² ÃÐÎÌÀÄÀ:
îð³ºíòèðè íà ñï³âïðàöþ

Бібліотека-філіал №10 імені 
Почесного громадянина м. Ми-
колаєва В. І. Крісенка розта-
шована в Широкій Балці. Це 
мальовничий куточок міста на 
лівому березі Бузького лиману 
поряд з приватною забудовою і 
дачними ділянками садового 
товариства. Вона – єдиний 
культурний осередок мікрора-
йону, тому завжди була улюб-
леним місцем зустрічі жителів 
Широкої Балки, центром гро-
мадського життя та осередком 
місцевих визначних подій. 

Особливою подією минулого 
року стало присвоєння бібліо-
теці імені громадського діяча, 
винахідника, Почесного грома-
дянина м. Миколаєва Віктора 
Івановича Крісенка. Ініціативу 
громади Корабельного району 
підтримала влада і закріпила 
рішенням Миколаївської міської 
ради від 13 липня 2017 року № 
22/17. У читальному залі бібліо-
теки створено меморіальний 
куточок, присвячений життю і 
діяльності В. І. Крісенка, який 

протягом багатьох років був 
меценатом, надійним партнером 
та другом бібліотеки.  Він 
докладав значних зусиль для 
розвитку закладу. Але Віктор 
Іванович не міг і мріяти, що його 
улюблена бібліотека набуде та-
кого сучасного вигляду, який 
вона має нині. 

Кардинальні зміни відбулися 
в бібліотеці після капітального 
ремонту: розширено простір, 
створено різноманітні тематич-
ні зони, облаштовано бібліотеч-
ний SMART-дворик. Сьогодні, 
коли бібліотека змінилася і 
стала перед своїми колишніми і 
новими читачами в ролі ком-
фортного, доброзичливого, впо-
рядкованого, сучасного центру 
спілкування і дозвілля, вона 
перейшла на новий виток попу-

лярності і затребуваності серед 
жителів мікрорайону, набула 
свого власного особливого обра-
зу. Тепер вона нагадує затишну 
садибу, де комфортно почува-
ють себе і дорослі, і діти.

«Бібліотека-садиба» відіграє 
роль «третього місця» для жи-
телів Широкої Балки. Тут від-
буваються зустрічі та обгово-
рення новинок сучасної літера-
тури за чашкою ароматної кави, 
цікаві вечори, перегляди кіно-
фільмів. Читачі приходять на 
такі заходи родинами, знайом-
ляться, обговорюють новини 
свого мікрорайону. Відвіду-
вачам подобається, що тепер 
легко, швидко та зручно можна 
знайти улюблену книгу. В зоні 
відкритого доступу знаходяться 
жанрові стелажі з книгами, які 
користуються підвищеним 
попитом. Органічно вписана в 
концепцію «бібліотеки-садиби» 
виставка-інсталяція «Скарб-
ниця доброго господаря», на 
якій представлені видання по 
веденню присадибного госпо-
дарства, вирощуванню гарних 

врожаїв різноманітних культур, 
утриманню дачної ділянки і ба-
гато інших.

Зонування бібліотечного 
простору зробило перебування 
користувачів в стінах бібліотеки 
цікавим і зручним. Лаунж-зона 
для усамітненого читання, від-
починку та релаксації, де панує 
атмосфера затишку і натхнення, 
стала самим популярним місцем 
бібліотеки.

Не залишились поза увагою і 
наймолодші мешканці Широкої 
Балки. Дитяча кімната «Читай-
місто» не буває порожньою. Це 
імпровізоване казкове містечко з 
багатьма цікавими дрібничками 
для дитячої творчості. Кожної 
суботи тут проходять заняття 
гуртка «Субота – час читання 
вголос», а школярі, які люблять 
робити домашні завдання з дру-
зями, щодня збираються в гурт-
ку «Домашка».

Як справжня садиба, бібліо-
тека має власний двір, який 
також був повністю реконстру-
йований. Під час його урочис-
того відкриття перед жителями 
мікрорайону презентувались 

нові можливості бібліотечного 
SMART-дворика, простір якого 
поділено у відповідності до 
смислового ряду: «Створюй», 
«Мрій», «Аплодуй», «Розвивай-
ся», «Тренуйся». У дворику 
створено п'ять тематичних зон 
просто неба: літературна аль-
танка для читання та настільних 
ігор, гойдалка для романтичних 
зустрічей, «клумба мрій», де 
любителі квітникарства можуть 
позмагатись в мистецтві виро-
щування декоративних рослин, 
імпровізована сцена для театра-
лізацій і костюмованих вечірок, 
а також територія здоров'я, 
спорту і руханок. 

Але «Бібліотека-садиба» – це 
не лише сад та город. Після 
«перезавантаження» бібліотеки 
її ресурсний потенціал та спектр 
бібліотечних послуг значно роз-
ширився: користувачам надаєть-
ся доступ до Інтернету та елек-
тронних послуг, допомога в по-

шуку інформації в мережі, про-
водяться навчальні заходи для 
початківців в освоєнні комп'ю-
тера. Для відвідувачів облашто-
вано Wi-Fi-зону, імпровізований 
кінозал, простір для дитячого 
читання і творчості. Також біб-
ліотека підтримує захоплення 
читачів різних поколінь. Саме 
для них успішно діють дозвіл-
лєве об'єднання домогоспо-
дарок «Креативна п'ятниця», 
кіноклуб «Книга+Кіно», клуб 
поколінь «Пам'ять».

Таким чином, бібліотека ста-
ла не тільки надзвичайно при-
вабливою, а й наповнилась знач-
ним змістовним потенціалом та 
гармонійно інтегрувалась до 
структури культурного і громад-
ського буття мікрорайону Ши-
рока Балка. Вона сучасна, креа-
тивна і має гарний потенціал до 
подальшого розвитку.

Людмила Астахова, 
провідний бібліотекар 

бібліотеки-філіалу №10 імені 
Почесного громадянина м. 

Миколаєва В. І. Крісенка ЦБС 
для дорослих м. Миколаєва

традиції, інновації, успіхÁ³áë³îòåêà-«êíèæêîâà
îðàíæåðåÿ»: ÿêà âîíà?

Цілий рік тривала напружена, але надзвичайно захоплююча 
робота з переобладнання бібліотеки №13 Централізованої бібліо-
течної системи для дорослих, яка знаходиться у мікрорайоні Ракетне 
Урочище. 

Після капітального ремонту, перепланування приміщення, 
обладнання сучасними меблями та технічними засобами, вона 
набула сучасного вигляду і нового образу. 

Відповідно до потреб та запитів відвідувачів було визначено нову 
концепцію бібліотеки як «оранжереї книг і квітів». Ця концепція є 
органічним поєднанням основних функцій бібліотеки, що поляга-
ють у зрощуванні читацького смаку, творчого і духовного потен-
ціалу, любові до книги з продуманим та втіленим у реальність 

інтер'єром приміщень із фло-
ристичними декором. Вдале по-
єднання змісту та форми приве-
ло до унікального результату, 
яким можна пишатися.

У холі бібліотеки — яскраве 
панно, яке уособлює символічну 
стежку до чарівного і прекрас-
ного світу книги. Загальне 
враження доповнює виставка 
світлин рослинної тематики, 
створених вихованцями студії 
фотографії і анімації «Фото-

(Продовження на стор. 21)
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Крок» Міської станції юних 
техніків.

Для комфорту користувачів 
— зручні релакс-зони, особли-
вого затишку яким надають 
кімнатні рослини та міні-сади. 
Всі флористичні композиції  
гармонійно доповнюють ін-
тер'єр бібліотеки.

На абонементі — відкритий 
доступ до фонду, окреме місце 
для книжкових новинок, простір 
для дитячого читання і творчос-
ті. В затишному куточку облад-
нано handmade-майданчик для 
любителів рукоділля.

Враховуючи тематичну спря-
мованість роботи, читальний 
зал бібліотеки зустрічає відвіду-
вачів виставкою-триптихом 
(виставка-гербарій «Зелена ап-
тека», виставка-настрій «Букет 
квіткових романів» та виставка-
калейдоскоп «Ботанічна феє-
рія»), на якій представлена 
література про квіти та інші 
рослини, романи з квітковими 
назвами, довідники і порадники 
з ботаніки, фітотерапії, флорис-
тики тощо.

Бібліотека є інформаційним 
навігатором, тому сприяє фор-
муванню медійної культури. Тут 
орган і зовано  молодіжний 
STREAM-простір з комп'ютер-
ною технікою, мультимедійним 

(Продовження, початок на стор. 20)

Á³áë³îòåêà-«êíèæêîâà îðàíæåðåÿ»: ÿêà âîíà?

обладнанням, інтелектуальними 
настільними іграми, зоною Wi-
Fi.

Бібліотека, як невід'ємна час-
тина громади Ракетного Урочи-
ща, потурбувалася про те, щоб 
жителі мікрорайону мали змогу 
дізнатися про його минуле і су-
часне. Матеріали з історії Ракет-
ного Урочища представлено на 
розгорнутій краєзнавчій вис-
тавці та інформаційних стендах 
бібліотеки. Особлива увага була 
приділена засновнику Мико-
лаївського ракетного заводу К. І. 
Константинову. Саме відкриття 
заводу дало початок формуван-
ню інфраструктури мікрорайо-

ну Ракетне Урочище. 
Бібліотека — невеличка оаза, 

у якій кожен подорожній може 
відпочити, знайти цікаву інфор-
мацію, отримати корисну пора-
ду та гарний настрій.

Впевнені, що бібліотека-
«книжкова оранжерея» пози-
тивно впливатиме на розвиток 
мікрорайону, сприятиме його 
розквіту. І ця впевненість надає 
нам наснаги, живить нашу твор-
чість і відкриває нові обрії 
діяльності!

М. Макаренко,
провідний бібліотекар 

бібліотеки-філіалу №13 ЦБС 
для дорослих м. Миколаєва

бібліотека і громада

новий формат

Òâîð÷èé êîíêóðñ ÿê çàñ³á
ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³

Обласна бібліотека для юнац-
тва активно використовує бібліо-
течні творчі конкурси задля 
залучення молоді до читання, 
творчої самореалізації особис-
тостей, відкриття талантів чита-
чів бібліотек Миколаївщини. За 
останні десять років було прове-
дено двадцять конкурсів різної 
тематики: літературні, етногра-
фічні, патріотичні, з профорієн-
тації. 

Цьогоріч бібліотека органі-
зувала і  провела обласний 
патріотичний конкурс молодіж-
ної творчості “Наша спадщина”. 
Сто три учасника віком від 15 до 

35 років із Миколаєва та Южно-
українська, п'ятнадцяти районів 
області та трьох об'єднаних тери-
торіальних громад надіслали до 
оргкомітету 187 робіт у трьох 
номінаціях: “Вірш/проза”, “Ма-
люнок/картина”, “Вироби народ-
ного промислу”.

До роботи в журі були залу-
чені фахівці відповідних напрям-
ків. Враховуючи основні критерії 
оцінювання — відповідність 
тематиці конкурсу, оригіналь-
ність ідеї, естетичність, емоцій-
ність роботи, майстерність вико-
нання, поважне журі визначило 
дев'ятьох переможців і відзна-
чило роботи шести учасників.

Святкове нагородження від-
булося в обласній бібліотеці для 

юнацтва на етно-паті “Укра-
їнська спадщина в руках моло-
ді”. Дипломи і подарунки пере-
можцям, грамоти і заохочувальні 
призи конкурсантам вручали го-
лови журі відповідних номінацій 
під гучні оплески й вітальні ви-
гуки присутніх. Запальними піс-
нями вітав переможців і радував 
всіх учасників етно-паті заслу-
жений артист України Олександр 
Сичов.

Особливо відзначилася мо-
лодь Кривоозерщини. Ціла пле-
яда (тридцятеро творчих осо-
бистостей) взяла участь у кон-
курсі. Одинадцятеро з них здо-
були перемогу або відзнаку.

Організатори конкурсу, спов-
нені гордості за надзвичайно 

талановиту молодь, побажали 
всім учасникам вдосконалювати 
свою майстерність і досягати 
вершин, та одразу ж запросили до 
участі в ще одному конкурсі, 
оголошеному бібліотекою, цьо-
го разу — літературному. Дед-
лайн конкурсу літературних ін-
терпретацій “Від автора — до 
читача, від читача — до автора” 
— 13 вересня. Хто зна, можливо, 
для когось це буде першою схо-
динкою, і світ літературної твор-
чості поповниться новими іме-
нами.

Наталія Драгуновська, 
провідний методист 

Миколаївської обласної 
бібліотеки для юнацтва

Áåíåô³ñè ìîëîä³æíèõ ñòàðòàï³â
ó þíàöüê³é á³áë³îòåö³

Бенефіси молодіжних старт-
апів “Нова генерація лідерів” — 
справжня “родзинка” обласної 
бібліотеки для юнацтва. Щомі-
сяця миколаївські учні і сту-
денти зустрічаються з успіш-
ними, активними, творчими 
ровесниками, на їх прикладах 
вчаться, як можна себе реалі-
зувати в житті (і не лише в 
професійному плані), обгово-
рюють власні ідеї й проекти, 
знаходять підтримку від одно-
думців.

Спілкування в такому фор-
маті є надзвичайно цікавим. 
Модератор заходів, бібліотекар 
А. Алієв, зазвичай додає яскраві 
штрихи до образу героя зустрічі, 
розповідає про цікаві й подекуди 
маловідомі факти його біо-
графії. Молоді стартапери з 
задоволенням підхоплюють 
ініціативу та діляться своїми 
думками, планами на майбутнє, 
дають поради, мотивують, 
детально та професійно відпо-
відають на численні запитання.

2018 рік відзначився бене-
фісами Віталія Волкова, Олени 
Демидової, Віктора Кіріякіді, 
Олега Дороша.

Напрочуд теплою і щирою 
була зустріч з відомим боксе-
ром, нині тренером СДЮСШОР 

№6, президентом громадської 
організації “Спортивна феде-
рація Іфіт” Віталієм Волковим. 
Адже поспілкуватися зі знаним 
миколаївцем завітали учні та 
вчителі його рідної школи. 
Віталій наголосив на важли-
вості навчання та дисципліни 
для становлення успішної люди-
ни, із задоволенням відповів на 
всі запитання присутніх і закли-
кав молодь до занять спортом, 
здорового способу життя, по-
обіцявши невдовзі провести 

спортивний фестиваль у рідній 
школі.

Ще одна героїня зустрічі — 
визначна миколаївська легко-
атлетка Олена Демидова — 
після закінчення активної спор-
тивної кар'єри відкрила в собі 
нові грані таланту. Нині Олена 
зосередилася на фан-арті — 
різновиді творчості, який базу-
ється на оригінальному літера-
турному чи кінематографічному 
творі. У її доробку ілюстрації до 
твору Стівена Кінга “Воно”, 
“Гри престолів” Дж. Мартіна і 
до телевізійного серіалу “Шер-
лок”. Юнаки та дівчата “засипа-

(Продовження на стор. 23)
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(Продовження, початок на стор. 22)

Áåíåô³ñè ìîëîä³æíèõ ñòàðòàï³â
ó þíàöüê³é á³áë³îòåö³

ли” Олену запитаннями, захоп-
лено роздивлялася її ілюстрації і 
численні спортивні нагороди 
(дехто навіть їх приміряв). 
Олена роздавала автографи і 
бажала молоді не боятися пора-
зок і впевнено йти до перемог.

Спілкування з неординарним 
і талановитим музикантом Вік-
тором Кіріякіді було цікавим й 
подекуди філософським. Юнаки 
впродовж двох годин не відпус-
кали його. Співак розповідав 
про 10-річну музичну кар'єру, 
власні музичні смаки, ділився 
планами щодо нового проекту 
“Cheesecake”, виконував свої 
пісні. 

Чудові твори (цього разу по-
етичні) звучали і на наступному 
бенефісі. Герой зустрічі — Олег 
Дорош, поет, прозаїк, журналіст, 
блогер, у притаманній йому лег-
кій жартівливій манері розповів 
про цікавинки біографії, про 
свої творчі проекти, поділився 
приємною новиною: нещодавно 

побачила світ його дебютна кни-
га. Найрізноманітніші запитан-
ня — вичерпні оригінальні 
відповіді, привітання — взаємні 
побажання, автограф- і фото-
сесія — саме у такій послідов-
ності розгорталися події старт-
апу з Олегом Дорошем.

Бенефіси молодіжних старт-
апів у бібліотеці тривають. Од-
разу після літніх канікул на ми-
колаївську молодь чекають нові 
цікаві зустрічі з успішними, 
харизматичними, амбітними і 
талановитими. Одним словом 
— зі справжніми лідерами. 

Андрій Алієв,
бібліотекар відділу 

соціокультурної діяльності молоді 
Миколаївської обласної бібліотеки 

для юнацтва

Гра для дітей – це не просто розвага. Гра необхідна дитині для її 
повноцінного та гармонійного розвитку. Саме під час гри дитина 
пізнає навколишній світ і саму себе. Видатний український 
радянський педагог і письменник А. Макаренко сказав: “У 
дитячому віці гра – це норма і дитина повинна завжди гратись, 
навіть тоді, коли виконує серйозну справу”. Про значення гри для 
дитини свідчить той факт, що ООН проголосила гру універ-
сальним і невід'ємним правом дитини.

Граючи, діти фантазують, відкривають таємниці, прагнуть 
чогось прекрасного, радіють, імпровізують, перевіряють свою 
силу і спритність, виявляють емоції, творчі здібності. Якою має 
бути гра, щоб стати захопливою для дитини? Буває так, що ідеш з 
дитиною на ігровий майданчик, тягнеш з дому велосипед, ляльку, 
формочки, а вона знайде якусь цікаву паличку і весь вечір човгає 
нею по асфальту...

Пошукам такої чарівної палички ми приділяємо велику увагу, 
бо працюємо з дітьми, а успішна промоція книги неможлива без 
використання різних видів гри в наочній і масовій популяризації 
літератури. Нам здається, що читання стане веселим і цікавим, 
якщо подавати його в ігровій формі, і намагаємось працювати так, 
щоб маленький читач сам прийшов до бібліотеки і взяв до рук 
книжку. Було багато випадків, коли після якогось заходу дитина 
ввечері приводить за руку батьків до бібліотеки. Це добре нас 
мотивує.

У нашій професійній скарбничці є декілька ігрових програм, 
які вдало поєднують у собі інформаційну та ігрову складові і 
викликають цікавість до книги й читання. 

Хто з дітей не любить піжмурки? Ця гра, мабуть, найулюб-
леніша. Ви коли-небудь грали в піжмурки в бібліотеці? Не 
звичайні піжмурки, а казкові – «Хто-хто в книжковій хатинці 
живе?». А маленькі читачі з задоволенням бавляться в літературні 
піжмурки: діти відгадують загадки про літературних героїв, потім 
шукають літературних персонажів на екрані в спеціально 
створеній для гри електронній презентації, а потім, звичайно ж, у 
книгах. Як і звичайні піжмурки, гра починається з лічилок, які 
малята згадують із задоволенням, а потім знаходять книжки, що 
«сховалися» на поличках та в інших куточках бібліотеки. 

А ще в нашій бібліотеці 
можна потрапити на справжній 
концерт літературних зірок. Ви-
являється, що улюблені казкові 
персонажі дуже талановиті. 
Вони не тільки радують читачів 
своїми неймовірними пригода-
ми, але й співають, танцюють, 
грають на музичних інстру-
ментах.

У «Гала-концерті літера-
турних зірок» беруть участь 
артисти – герої екранізацій 
відомих дитячих книжок. У 
цьому заході ми використо-
вуємо фрагменти улюблених 
мультиків та кінофільмів. Діти 
завжди активно підтримують 
артистів – підспівують, підтан-
цьовують, посміхаються і апло-
дують. Але цей концерт – не 
тільки весела гра. Він містить і 
ненав'язливу інформаційну 
складову – елементи бібліо-
графії чи фільмографії. Кожно-
му виступу передують цікаві 
факти про книгу або героя, про 
фільм чи музику; і з них діти 
здогадуються, хто зараз ви-
ступатиме. 

Зазвичай концерт відкриває 
персонаж книги Е. Успенсько-
го. Діти оплесками зустрічають 
Крокодила Гену. Окрім того, в 
нашому гала-концерті запалю-
ють  Попелюшка, Червона Ша-
почка, Крихітка Єнот, Капітош-
ка, Петрик П'яточкін, гурт 
«Бременські музики» та інші 
співаючі літературні персона-
жі. Іноді вони їдуть на літера-
турно-музичні гастролі, адже 
цю програму ми проводимо не 
тільки в бібліотеці, але і поза її 
межами – у дитячому містечку 
«Казка» або дитячій лікарні. 

У бібліотеці можна потра-
пити на бібліовечірку з нагоди 
дня народження… ну, хоча б 
Вінні-Пуха! Улюбленому літе-
ратурному персонажу, що живе 
у книзі англійського письмен-
ника Алана Мілна, випов-
нилося вже 90 років! Під час 
бібліовечірки на його честь діти 
розважаються – грають, поєд-
нуючи інтелектуальні розваги з 
ігровими конкурсами і вікто-
ринами, дізнаються про історію 

традиції, інновації, успіх

Äå ãðà – òàì ³ ðàä³ñòüÄå ãðà – òàì ³ ðàä³ñòüÄå ãðà – òàì ³ ðàä³ñòü

народження героя. Всі ігри, які 
проходять під час вечірки, сти-
лізовані під зміст казки, в них 
оживають улюблені іграшки 
хлопчика Крістофера Робіна: 
ведмедик, віслючок з відірва-
ним хвостом, поросятко, Тигра і 
Кенга з кенгурятком. 

З Англії ми вирушаємо до 
України на веселий літератур-
ний ярмарок українських на-
родних казок “Відгадай казку за 
бубликів в'язку!”. Українська 
дітвора завжди з нетерпінням 
чекала ярмарку. Отримавши від 
хрещеного батька за кутю на 
Святвечір або за посівання на 
Новий рік одну-дві копійки, 
малеча на ярмарку купувала 
смаколики – пряник, цукерочку 
або бублик. На нашому літера-
турному ярмарку діти згадують 
відомі українські народні казки, 
знайомляться з новими, а в 
кінці гри мають змогу зібрати 
цілу в'язку бубликів.

Під час вуличних акцій і 
флешмобів ми також успішно 
застосовуємо ігрові елементи. 
Яскравою подією минулого 
року стала святкова акція «Хай 
завжди в усьому світі буде мир і 
щастя дітям!». У рамках цієї 
акції ми провели веселу ходу 
«Кольорові парасолі». 

Тема парасоль актуальна для 
нашої бібліотеки відтоді, як в 

інтер'єрі з'явилась репродукція 
картини Леоніда Афремова 
«Двоє під дощем». Ми назвали 
лаунж-локацію для підлітків 
“Під парасолею”, книжкова 
виставка для малюків отримала 
назву “Історії під парасоль-
кою”, і саме парасоля стала 
символом Дня Захисту дітей. 
Веселе свято з піснями, танця-
ми, віршами, іграми відбулося 
на майданчику біля бібліотеки. 
Звичайна парасоля стала чарів-
ною, на ній, як крапельки дощу, 
висіли загадки про книги, ко-
жен маленький читач обирав 
свою «крапельку». Всі дружно 
бігали по «калюжах», і навіть 
батьки цього не забороняли, 
адже калюжами були обручі, а 
естафетною паличкою – гумові 
чобітки. 

«Духовне життя дитини пов-
ноцінне лише тоді, коли вона 
живе у світі гри, казки, музики, 
фантазії, творчості», – вважав 
В. Сухомлинський. Щодня ми 
відкриваємо  нашим маленьким 
читачам та їх батькам яскравий 
світ книги, і доводимо, що чи-
тання – це справжнє задово-
лення, радість і захоплива гра. 

Алла Слободяникова, 
головний бібліотекар 

бібліотеки-філії для дітей №2 
ЦМБ для дітей

ім. Ш. Кобера і В. Хоменка
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Миколаївщина бібліотечна

Àêö³ÿ-challenge «Â³äêðèé ñóñ³äîâ³ êíèãó»
У Ясногородці Єланецького району пройшла акція-challenge 

для осіб пенсійного віку «Відкрий сусідові книгу», ініційована 

«Çîíà óâàãè: ÷èñòà âîäà!»«Çîíà óâàãè: ÷èñòà âîäà!»«Çîíà óâàãè: ÷èñòà âîäà!»
Останнім часом Новооде-

щина відзначається комп-
лексом екологічних проблем, 
які в значній мірі пов'язані з 
низькими рівнем знань про 
охорону навколишнього сере-
довища. Тому Новоодеська 
міська бібліотека бере безпо-
середню участь в екологічній 
просвітницькій діяльності, 
залучаючи до неї організації-
партнери та зацікавлених осіб.

Основна екологічна про-
блема – забрудненість Пів-
денного Бугу. Партнер міської 
бібліотеки ТОВ СП «НІБУ-
ЛОН» доклав багато зусиль 
для покращення екологічного 
стану річки: було розчищено і 
днопоглиблено русло, очище-
но частину берега, обладнано пляж, побудовано причал. Міська бібліотека організувала комплекс 
заходів із прибирання та озеленення берега річки. Разом із членами молодіжного клубу «Антарес», 
який діє в бібліотеці, висадили саджанці горіхів, кленів і кущів. Приємно відзначити, що всі вони 
прижилися.

Добра справа зацікавила та згуртувала містян. До бібліотеки долучились нові партнери, спільно з 
якими були проведені майстер-класи з малювання «Улюблена ріка Південний Буг» і конкурси 
малюнків «Вода – це життя». 19 травня, у День річки Південний Буг, бібліотекарі міської бібліотеки-
філії, Костянтинівської та Баловненська бібліотек організували екологічний флешмоб «Збережемо 
джерела і водойми рідної Новоодещини». Було прибрано берег та висаджено дерева і кущі, відновлено 
три природні джерела в трьох населених пунктах, що їхньою водою тепер користуються місцеві жителі 
та поповнюється Південний Буг. 

Міська бібліотека довела, що вона є центром громади з питань екологічного виховання і культури 
Побужжя. Робота триває, у планах — відновлення джерел у Гур'ївці, Новопетрівському, Зайвому, 
Себиному, Михайлівці, Троїцькому, а далі — екологічна естафета «Збережемо Південний Буг», яка 
буде передаватися з району в район по берегу річки. Символ річки, голуба стрічка, доповнюватиметься 
стрічками з назвами тих населених пунктів, які будуть учасниками цієї естафети, аж до Хмельниччини, 
де бере початок  «Божа» ріка. 

Учасники краєзнавчого 
клубу «Ріднокрай» Троїцької 
бібліотеки-філії Новоодесь-
кої ЦБС та бібліотекар Р. Фе-
доренко досліджували істо-
рію криниць села: збирали 
документи, опрацьовували 
архівні матеріали, інтер-
в'ювали місцевих жителів – 
уродженців Троїцького.

За результатами дослід-
ження в актовому залі сіль-
ської ради відбулась конфе-
ренція «І силу я п'ю із крини-
ці». Представлені матеріали 
викликали неабиякий інтерес 

ßê ãðîìàäà Êîñòÿíòèí³âêèßê ãðîìàäà Êîñòÿíòèí³âêè
ðàçîì ç Ïåéïîþ äåðåâà ðÿòóâàëàðàçîì ç Ïåéïîþ äåðåâà ðÿòóâàëà
ßê ãðîìàäà Êîñòÿíòèí³âêè
ðàçîì ç Ïåéïîþ äåðåâà ðÿòóâàëà

Костянтинівська міська 
бібліотека-філія Арбузин-
ської ЦБС приділяє значну 
увагу поширенню екологіч-
ної інформації, тож її просвіт-
ницька робота спрямована на 
організацію і проведення за-
ходів зі збереження та охоро-
ни природи. За ініціативи 
бібліотекаря Олени Проко-
пенко в селищі відбулася 
екологічна акція «Разом з 
Пейпою збережемо ліс». 
Члени бібліотечного клубу 

місцевим бібліотекарем. Пер-
шими challenge прийняли пен-
сіонери вулиці Шкільної, яким 
бібліотекар запропонувала 
книги українських письмен-
ників. Прочитавши книгу, 
учасник акції мав гарно її 
розрекламувати, щоб заці-
кавити свого сусіда. Згодом до 

акції приєднаються й мешканці інших вулиць Ясногородки. 
Фінішувала акція-challenge «Відкрий сусідові книгу» 24 серпня: 
результати було оголошено на святкуванні Дня Незалежності 
України в будинку культури, а найактивніших читачів 
нагородили подарунками та дипломами. жителів, тому громадський актив, сільський голова та депутати підтримали ініціативу Троїцької 

бібліотеки: відремонтувати старовинні криниці, викопані предками-козаками, впорядкувати 
територію біля них і розробити туристичний маршрут «Від криниці до криниці».

У лютому 2018 року почалася реалізація проекту «За чисте довкілля» на території села 
Троїцьке. Вже відновлено дві криниці (відремонтовано цямриння, замінено барабани), в планах 
— окультурення території біля найбільшої та найдавнішої криниці села — Фонтал. Розроблений 
туристичний маршрут стане початком розвитку зеленого туризму в селі.

«Зелений смайлик» зробили з картону рудоволосу блакитнооку красуню на ім'я Пейпа (paper – з 
англ. папір), яка разом з волонтерами не тільки агітувала за збереження природи, але й особисто 
збирала макулатуру. Екологічний десант «Ми — маленькі друзі природи» прийняв дошкільний 
навчальний заклад «Ромашка», де з Пейпою подружилися і маленькі вихованці, і їхні батьки. 
Молодші школярі стали активними учасниками екологічного флешмобу «Листок за листок». До 
еко-акції долучилася вся костянтинівська громада. Протягом десяти днів було зібрано 360 кг 
макулатури, що врятувало шість дорослих дерев.

 Завдяки акції вдалося привернути увагу органів самоврядування до проблеми 
екологічного стану рідного селища, мешканці Костянтинівки стали більш дбайливо ставитися до 
природних ресурсів і навколишнього середовища, у бібліотеки ж з'явилися нові друзі і партнери.

Êðèíèö³-ðÿò³âíèö³ ñåëà Òðî¿öüêåÊðèíèö³-ðÿò³âíèö³ ñåëà Òðî¿öüêåÊðèíèö³-ðÿò³âíèö³ ñåëà Òðî¿öüêå
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новий формат
Àðò-ïðîñò³ð ó á³áë³îòåö³ –Àðò-ïðîñò³ð ó á³áë³îòåö³ –

ì³ñöå â³ëüíîãî ðîçâèòêóì³ñöå â³ëüíîãî ðîçâèòêó
îñîáèñòîñò³îñîáèñòîñò³

Àðò-ïðîñò³ð ó á³áë³îòåö³ –
ì³ñöå â³ëüíîãî ðîçâèòêó

îñîáèñòîñò³

Донедавна в більшості слово «бібліотека» асоціювалось з тишею, 
неспішним плином часу, стелажами книг і підшивками старих газет 
та журналів. Проте сучасні публічні бібліотеки прагнуть крокувати в 
ногу з часом, розвиваються, урізноманітнюють свою роботу, стають 
місцями креативних і освітніх новацій, центрами творчості, 
спілкування, обміну ідеями. Не залишилась осторонь світових 
тенденцій Центральна міська бібліотека ім. М. Л. Кропивницького, 
яка у 2018 році продовжила системну роботу з організації арт-
простору як платформи для сприяння всебічному розвитку 
особистості.

Однією із складових мистецького простору бібліотеки стали 
виставкові зони, організовані у різних приміщеннях: читальній і 
кінолекційній залах, музичній вітальні, фойє, відділі електронної 
інформації. Кожна експозиційна локація використовується залежно 
від змісту і мети виставки. Так найбільші виставки проводяться в 
арт-галереї читальної зали, яка має спеціальне виставкове облад-
нання, дає можливість динамічно змінювати експозиції та одночасно 
експонувати до сорока витворів мистецтва. Галерея має гарне 
природне освітлення. Ця її особливість подобається і авторам-
експонентам, і відвідувачам виставок. 

Бібліотечна виставкова галерея цьогоріч була комфортною 
платформою для відкриття миколаївцям нових імен – «Людвіг Деч. 
Живопис», «Біографія. Кирило Ахтимович», знайомила з творчим 
доробком знаних митців – «Мюнхгаузен з Божого поля. Живопис 
народного художника України Андрія Антонюка», «Барви літа» 
(твори з фондів обласного художнього музею ім. В. В. Верещагіна), 
гостинно приймала мандрівну патріотичну виставку «Лицарі нової 
історії (про будні бійців Добровольчого українського корпусу)». 

Відкриття виставок відрізняються від усталених традицій музей-
них вернісажів, проводяться у формі вільних інтерв'ю-діалогів, твор-
чих вечорів з елементами авторських екскурсій, навіть літературно-
музичних композицій. Таке урізноманітнення форматів допомагає 
публіці повніше сприймати зміст виставок, глибше розкриває 
особистість митця тощо. 

Дієвою складовою в організації бібліотечного арт-простору у 

ЦМБ ім. М. Л. Кропивницького 
цього року стає неформальна 
арт-освіта дорослих.  Успішно 
діє цикл просвітницьких студій 
«Півгодини на мистецтво». 
Його мета – допомогти дорос-
лим користувачам бібліотеки 
орієнтуватись у світі мистецтва. 
Під час щомісячних зустрічей 
відвідувачі студій розширюють 
свій культурний кругозір, нав-
чаються дивитися, бачити і ро-
зуміти мистецькі твори. Загалом 
програма циклу передбачає 
знайомство з окремими темами, 
жанрами, напрямками мистец-
тва та творчістю відомих худож-
ників. Кожна лекція супровод-
жується багатим ілюстративним 
матеріалом: мультимедійними 
презентаціями, відеокомен-
тарями відомих мистецтвознав-
ців про картини, книги та альбо-
ми з бібліотечного фонду. На 
першій зустрічі, присвяченій 
жіночому образу в мистецтві, 
відвідувачі дізнались багато 
нового про нібито добре знайомі 
твори: бюст Нефертіті та статую 
Афродіти, іконописні образи 
Богоматері та «Сикстинську 
мадонну» Рафаеля, «Мону Лізу» 
Леонардо да Вінчі та «Мадам де 
Помпадур» Ф. Буше, жіночі 
портрети Ф. Рокотова і В. Боро-
виковського тощо. Вони навчи-
лись відрізняти картини епохи 
Відродження від середньовіч-
них, парадний портрет від 
камерного; зрозуміли, що кожну 
картину можна «прочитати», 
знаючи період її написання, 
факти біографії автора. Під час 
лекцій відвідувачі активно 
ставлять питання та діляться 
враженнями, долучаються до 
обговорень, пропонують теми 
подальших зустрічей.

Новацією організації арт-
простору бібліотеки у 2018 році 
стали оpen-air майстер-класи 
Літнього читального залу, де усі 
охочі опановували різні методи 
та техніки паперопластики – 
оригамі, 3D-аплікацію, квілінг 
тощо. Учасниками таких твор-
чих лабораторій стають діти та 

батьки з дітьми. Майстер-класи 
проводяться з урахуванням 
вікових особливостей дітей, їх 
інтересів. Такі зустрічі спри-
яють розвитку творчої особис-
тості засобами інформальної 
освіти, розвивають інтерес до 
ручної творчості, стимулюють 
до самостійного опанування 
новими техніками.

Вагому роль в успішному 
функціонуванні бібліотечного 
арт-простору відіграє органі-
зація приміщення читальної 
зали ЦМБ ім. М. Л. Кропив-
ницького, що поєднує у собі 
гнучкий, здатний до трансфор-
мації, сучасний дизайн зі сталим 
класичним. Яскравим акцентом 
осучасненого інтер'єру читаль-
ної зали став поліфункціональ-
ний арт-об'єкт «Зелена дзиґа», 
який швидко набув популяр-
ності серед відвідувачів різного 
віку. Залежно від потреб та 
інтересів користувачів він слу-
гує то зоною тихого читання, то 
самостійною інтелект-локацією 
для проведення різноманітних 

зустрічей, то майданчиком для ігрових баталій шанувальників 
настільних ігор, то вподобаним молоддю місцем для селфі, то 
мобільно трансформується для додаткового зонування приміщення. 

Отже, арт-простір у бібліотеці – це можливість якісно і по-
новому організувати різнопланову особистісно-орієнтовану 
діяльність бібліотеки. Залежно від потреб користувачів така 
платформа може набувати креативно-мистецьких та освітніх 
функцій, стати місцем вільного розвитку особистості, сприяти 
активному й діяльному засвоєнню мистецьких знань та умінь, 
формуванню навичок продуктивного проведення вільного часу.

Ірина Загреба,
головний бібліотекар читального залу відділу обслуговування 

користувачів ЦМБ ім. М. Л. Кропивницького

Цього літа мені пощастило і 
відпочити, і повчитися одно-
часно: разом з 25-ма енергій-
ними, творчими, активними та 
креативними молодими бібліо-
текарями з різних куточків 
України я відвідала професійне 
навчання на ІІІ Літній школі 
молодих бібліотекарів. Це 
інформаційно-освітній проект 
Молодіжної секції УБА, голов-
на мета якого – допомогти 
молодим бібліотекарям швидко 
та легко адаптуватись у про-
фесійному бібліотечному сере-
довищі та сформувати власну 
активну дієву позицію. Цього 
року захід проходив на березі 
Азовського моря в селі Кири-
лівка Запорізької області. 

Протягом чотирьох днів 
учасники обмінювались досві-
дом. У досить цікавий спосіб 
роботу Науково-педагогічної 
бібліотеки м. Миколаєва пред-
ставив учасник проекту Костян-

“²íòåëåêò-àñîðò³”
äëÿ ìîëîäèõ á³áë³îòåêàð³â

традиції, інновації, успіх

тин Картузов. У бібліотеці, яку він очолює, молодь полюбляє грати в 
одну цікаву інтелектуальну гру, автором якої є Тетяна Макаронова. 
Назва гри — “Інтелект-асорті”. Учасники Школи мали змогу взяти 
участь у грі і позмагатися за звання найерудованішої команди 
бібліотекарів. Гра надзвичайно цікава і захоплива. Незважаючи на 
досить пізню годину і виснаження, гравці тримали в тонусі і себе, і 
вельми поважне журі. Питання були специфічні, та все ж таки на 
більшість з них учасники надавали правильні відповіді. Усі гравці 
отримали маленькі подарунки від УБА на пам'ять про ці чудові літні 
дні.

Кожен з нас повезе у свої книгозбірні цю чудову новаторську гру, 
в якій вже наші відвідувачі змагатимуться за звання найерудо-
ванішого читача бібліотеки.

Наталія Гришина,
директор Красноградської районної бібліотеки

(Харківська область)
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Áèáëèîòåêè ãîðîäà — î÷àãè êóëüòóðû è îáðàçîâàíèÿ
Библиотеки Николаева явля-

ются настоящими очагами куль-
туры и образования в нашем го-
роде. В качестве автора и веду-
щей передачи «Интеллект-ас-
сорти», руководителя клуба ин-
теллектуальных игр «Виктория» 
Международного классического 
университета имени Пилипа Ор-
лика я активно сотрудничала с 
Научно-педагогической библио-
текой и Центральной городской 
библиотекой им. М. Л. Кропив-
ницкого. Результатом нашего 
многолетнего сотрудничества 
стали многочисленные чемпио-
наты по игре «Что? Где? Когда?» 
и «Интеллект-ассорти» среди 
городских школ, чемпионаты 
районов города среди школь-
ников.

Наиболее интересными и 
оригинальными получились иг-
ры с пенсионерами, подопеч-
ными клуба инвалидов ФОК 
«Виктория», а также среди  пре-
подавателей музыкальных школ 
Витовского района.

В Научно-педагогической 
библиотеке неоднократно про-
ходили чемпионаты по игре 

«Что? Где? Когда?» среди жур-
налистов и коммунальщиков 
Николаева. Несколько лет назад 
обе библиотеки оказали мне 
большую помощь в проведении 
чемпионатов области среди 
школьников при помощи про-
граммы «Скайп». Сельские 
школьники с большим энтузи-
азмом принимали участие в игре. 
Самые лучшие команды приез-

жали в Николаев для участия в 
передачах «Интеллект-ассорти» 
и «Эрудит-квартет». В свое 
время эти передачи снимались на 
телеканале «Николаев», а пос-
ледние три года — на телеканале 
«ТАК-ТВ».

Татьяна Макаронова, 
руководитель клуба 

интеллектуальных игр «Виктория» 
МКУ имени Пилипа Орлика

Öèôðîâîé ìàðøðóò áèáëèîòåêè äëÿ äåòåé

èì. Ø. Êîáåðà è Â. Õîìåíêî
Ни для кого не секрет, что в 

эпоху Интернета библиотекам 
приходится утверждаться в но-
вом качестве – посредника и 
навигатора в информационной 
цифровой среде. И так как библи-
отеки шагают в ногу со временем 
и выбирают  цифровой путь 
развития, то и большое значение 
в сегодняшней работе библио-
текарей уделяется созданию 
электронных каталогов, баз дан-
ных и других медиаресурсов.

В наше время библиотеки – 
это сообщества знаний, инфор-
мационные центры, в которых 
есть все для содействия читателю 
в поиске информационных ре-
сурсов. Мы, библиотекари, дол-
жны присутствовать на маршру-
те «цифровая информация – 
ребенок» как помощники, эк-
сперты, тренеры. 

Теперь, когда в библиотеках 
все шире применяются цифро-
вые технологии, читатель стал 
требовательным и перебор-
чивым. Нужно постоянно что-то 
выдумывать, пробовать, старать-
ся увлечь читателей и привлечь 
их в библиотеку. Тут все средства 
хороши! И чего только наши 
библиотекари не придумывают – 
и буктрейлеры, и разнообразные 
электронные ресурсы, плейкас-
ты, интерактивные плакаты, не 
говоря уже о применении QR-
кодов!

Остановлюсь на полнотек-
стовых электронных ресурсах 
нашей библиотеки, размещен-
ных на ее сайте.

Наиболее популярными и 
полезными оказались веблио-
графические пособия краевед-
ческой тематики. В мини-спра-

вочнике «Литературная Нико-
лаевщина» представлены под-
робные биографии николаевских 
писателей, приведены ссылки на 
ресурсы Интернет, а также ин-
формация о книгах в фондах 
нашей библиотеки. Интересная 
изюминка этого ресурса – пред-
ставленные видеофайлы интер-
вью с писателями, видеоклипы 

на песни, написанные на стихи 
наших земляков. 

С этим ресурсом перекли-
кается еще один – вернисаж 
«Песни о городе моем». Здесь 
представлены тексты, ноты, ау-
дио- и видеофайлы. Эти два 
ресурса очень популярны среди 
школьников и учителей, потому 
что тот, кто ими воспользуется, 
получает готовое «наглядное по-
собие» к уроку: справочный 
материал, звук и видео, интервью 
с авторами.

В краеведческом мини-спра-
вочнике «Корабли николаевской 
верфи» собрана информация по 
истории судостроения: о постро-
енных в нашем городе парусных 
кораблях, линкорах, корветах, 
пароходах, авианосцах, их име-
нах, капитанах, походах и поб-
едах.

Большой популярностью 
пользуется игровой ресурс «Вир-
туальная прогулка туда и обратно 
в фантастические миры Джона 
Толкиена». Это познавательная 
онлайн-игра для любителей фэн-
тези. Мы предлагаем вирту-
альным путешественникам про-
гуляться по удивительному миру, 
созданному Джоном Толкиеном в 
книге «Хоббит, или Туда и Обрат-
но». Путешествие проходит с 
помощью настоящей «хоббит-
ской карты». В процессе игры 
можно узнать о жизни знаме-

нитого писателя, ознакомиться с 
историей создания книги и ее 
персонажами, проверить свои 
знания, ответив на вопросы вик-
торины. 

Веблиографический вирту-
альный экспресс «Человек, по-
павший в книгу» предлагает 
интересные материалы, посвя-
щенные прототипам любимых 
литературных персонажей. Ге-
рои нашего электронного ресур-
са – барон Мюнхгаузен, Остап 
Бендер, Шерлок Холмс, Робин-
зон Крузо, Пиноккио. Здесь же – 
иллюстрации к книгам, экрани-
зации, мультфильмы, познава-
тельные видео.

Для того, чтобы разнообра-
зить способы чтения наших чи-
тателей, мы освоили техноло-
гию генерирования и исполь-
зования QR-кодов. Была создана 
«Литературная карта США», 
посвященная Марку Твену. Мы 
изучили творчество писателя, 
выяснили, где происходит дей-
ствие его книг, и нанесли на карту 
США QR-коды, в которых за-
шифрованы ссылки на произ-
ведения автора. Считывая QR-
код с помощью специального 
приложения, установленного в  
cмартфон, читатель получает 
полную версию текста книги.

С помощью этой же техно-
логии можно создавать стили-
зованные книжные выставки, 

дополнять их ссылками на ресур-
сы Интернет, текстовой инфор-
мацией. Она будет полез-ной и 
при проведении различных игр, 
квестов в библиотеках, когда ин-
формация с заданием шифру-
ется с помощью QR-кода. 

Следует сказать и о такой ин-
тересной технологии, как созда-
ние интерактивных плакатов. Ее 
особенность состоит в том, что 
на одном рисунке можно собрать 
огромное количество текстовой 
информации, т. е. встроить ги-
перссылки на ресурсы Интернет. 
На сайте библиотеки представ-
лены такие плакаты, посвящен-
ные творчеству Олеся Гончара и 
Павла Глазового. Здесь  собраны 
информация о жизни и твор-
честве авторов, мультфильмы и 
фильмы, созданные по их кни-
гам, записи их голосов, инфор-
мация об улицах, названных их 
именами, мемориальных досках 
и т. д. 

Хорошим средством привле-
чения детей к чтению является 
создание буктрейлеров – корот-
ких видеороликов, популяризи-
рующих ту или иную книгу. Мы 
создаем буктрейлеры по книгам-
юбилярам, по новым, а также 
незаслуженно забытым книгам. 
В нашей «копилке» есть буктрей-
леры, посвященные творчеству 
Марка Твена, Жюля Верна, Эр-
неста Хемингуэя,  Александра 
Грина, Олеся Гончара, Всеволода 
Нестайко, Юрия Томина и мно-
гих других авторов. Более двад-
цати буктрейлеров размещено на 
сайте и блогах нашей библио-
теки, в социальных сетях.

Информационные техноло-
гии прочно вошли в нашу жизнь. 
Будущее библиотек зависит от 
того, как они впишутся в цифро-
вую реальность, насколько их 
услуги будут востребованы. Мы 
надеемся, что наша работа по 
созданию и популяризации элек-
тронных ресурсов помогает биб-
лиотеке быть открытой для чита-
теля круглосуточно семь дней в 
неделю. Уверены, что нам уда-
лось создать новую информа-
ционную среду в библиотеке, и 
мы движемся в правильном нап-
равлении по своему цифровому 
маршруту.

Я. Бондаренко,
заведующая отделом 

информационно-коммуникативных 
технологий ЦМБ для детей

им. Ш. Кобера и В. Хоменко
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Çóñòð³÷ ó«Êíèæêîâ³é àëüòàíö³»
Слово «бібліотека» в кож-

ного викликає різні асоціації: 
сховище книг, місце зустрічі з 
новими відчуттями, і все ж, 
насамперед, вона є центром 
популяризації книг та читання. 
Зараз, аби популяризувати но-
ву літературу, не достатньо 
лише розробити книжкову вис-
тавку. На допомогу сучасному 
бібліотекареві приходять нові 
технології, завдяки яким ство-
рюються буктрейлери, інтер-
активні книжкові виставки, 
відбуваються скайп-зустрічі з 
письменниками. Щоб заціка-
вити читачів, у Миколаєві 
пішли далі.

Наприкінці 2017 року з'яви-
лася ідея створення телепере-
дачі про книги, що виходять 
друком в Україні. На допомогу 
зголосилися прийти тележур-
налісти місцевої ТРК «МАРТ». 
За підтримки директора каналу 
О. Соколова та редактора М. 
Михайловської через декілька 
днів був знятий перший випуск 
«Книжкової альтанки», веду-
чим якої став відомий book-
блогер Konstantin Nik.

Складно було передбачити, 
чи матиме передача позитив-
ний відгук глядачів, чи недарма 
будуть витрачені зусилля ре-
жисера, редактора, оператора, 

новий формат

монтажера і ведучого (він же 
— автор сценарію). Побою-
вання були марними. Вже пів-
року щосуботи о 18.15 вихо-
дить в ефір «Книжкова аль-
танка» (Час і день трансляції 
може змінитися), яка знайшла 
своїх глядачів і поціновувачів.

Команда одразу ж почала 
експериментувати зі змістом 
матеріалу і формою його пода-
чі. Були обрані оптимальні 
формати. Отож, перший: веду-
чий презентує книги україн-
ських і зарубіжних авторів, що 
вийшли друком у вітчизняних 
видавництвах. Другий формат 
— спілкування ведучого з за-

прошеними до студії авторами 
книг. На гостину до «Книж-
кової альтанки» вже завітали: 
Євгенія Бардіна, Олег Дорош-
Гордій і Артем Куцолабський.

Глядачам, звичайно, цікаво, 
де можна знайти книгу, про яку 
йдеться в черговому випуску 
«Книжкової альтанки». Веду-
чий відповідає і на це запи-
тання. До речі, книги для ефіру 
надають як бібліотеки міста 
(бібліотека-філія для юнацтва 
ЦБС для дорослих, науково-
педагогічна бібліотека, облас-
на бібліотека для дітей ім. В. О. 
Лягіна), так і городяни, шану-
вальники читання. В деяких 
випусках можна побачити 
книги, які ведучий Konstantin 
Nik купував за власний кошт. 
Адже «Книжкова альтанка» 
знайомить саме з паперовою, 
так би мовити, “живою” кни-
гою, тому інші варіанти (елек-
тронні чи аудіо), не підходять.

Всі випуски «Книжкової 
альтанки» розміщені на одно-
йменному каналі в YouTube. 

Команда проекту має багато 
планів (інтерв'ю з видавцями, 
письменниками, лідерами гро-
мадської думки) та чекає ваших 
відгуків і пропозицій.  

Konstantin Nik, book-логер

Кава та книги – одне з най-
кращих поєднань в світі. «Чо-
му?» - 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  міль-
йон питань і справ. Поєднуючи 
приємне з корисним, хочемо 
розповісти вам, шановні каво-
мани та книголюби, про кавову 
книжкову карту, що є винаходом 
виключно нашої бібліотеки-фі-
ліалу для юнацтва. Це результат 
роботи інтерактивних книж-
кових виставок, що діяли на базі 
нашої бібліотеки і у віртуаль-
ному середовищі протягом року. 
Приємно зазначити, що ця літе-
ратурна кавова карта є продук-
том спільної роботи працівників 
бібліотеки і читачів.

Отже, уявіть собі, ви заві-
тали в бібліокафе, де на руках у 
вас опинилось справжнє книго-
кавове меню. Що ж обрати? 
Перед вами безліч можливостей 
і варіантів, але все залежить 
лише від ваших смаків.
Всі ви чудово знаєте, що поціно-

вувачі чорної кави – в основ-
ному це прихильники чистоти і 
строгості, серйозні люди, яким 
подобається просте життя. Тому 
для любителів еспрессо ми про-
понуємо класику літератури, що 
представлена легендарними 
іменами Дж. Остін, Ч. Діккенса, 
Б. Пастернака, Р. Бредбері, Г. 
Маркеса, М. Булгакова та ін-
ших. Уявіть собі, ви з горнятком 
свіжозвареної чорної кави та од-
ним з романів, скажімо, Дж. Ос-
тін насолоджуєтесь першою 
осінньою прохолодою. Загор-
нувшись у легкий плед, порина-
ючи у книжковий світ і запах 
кави. Зупинись мить! Ти пре-
красна! – готові вигукнути ви 
словами легендарного Фауста. 
Насправді надзвичайна насо-
лода!

Люди полюбляють розбав-
ляти своє життя сподіваннями, 
спілкуванням, легкими фарбами 
емоцій, надіями.  Так само із 
кавою. Чи куштували ви латте? 
Латте – це мрії, еспрессо, роз-
бавлений 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 «Шо-
колад», Ф.С. Фіцджеральда 
«Великий Гетсбі», М. Мітчелл 
«Віднесені вітром»,  Л. Українка 
«Лісова пісня», романи Ж. Санд, 

Êíèãè ç ïðèñìàêîì êàâèÊíèãè ç ïðèñìàêîì êàâèÊíèãè ç ïðèñìàêîì êàâè
«- С чем вы предпочитаете кофе?«- С чем вы предпочитаете кофе?

С сахаром, молоком, корицей?С сахаром, молоком, корицей?
  

- Предпочитаю с книгой»- Предпочитаю с книгой»

 Надея Ясминска Надея Ясминска
«Книгармония»«Книгармония»

«- С чем вы предпочитаете кофе?
С сахаром, молоком, корицей?

 
- Предпочитаю с книгой»

 Надея Ясминска
«Книгармония»

М. Леві, М. Кундери та ін. По-
вірте мені, книг, що мають 
чарівний післясмак латте, без-
ліч. Варто лише обрати!

Є ще  мокко - кава з гарячим 
шоколадом. Мокко - це мелан-
холія. Густа та тягуча. Але на-
віть у мокко є молоко. І солод-
кість, та, якої не знайдеш в ес-
прессо, 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 надзви-
чайна 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 солод-
ко 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. Селінджером 
та його незабутнім твором «Над 
прірвою в житі», Е. Хемінгвеєм 
«Старий і море», К. Маккалоу 
«Ті, що співають у терні», В. Гю-
го «Знедолені», Ф. Флегг «Сма-
жені зелені помідори в кафе 
«Зупинка», романи Л. Дашвар, 

(Продовження на стор. 34)
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(Продовження, початок на стор. 33)

Êíèãè ç ïðèñìàêîì êàâè
Дж. Мойєс, С. Ахерн та ін.

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

Ну і звичайно кава романо. З 
італійського «романо» пере-
кладається як римський. Еспре-
со-романо – це дуже міцна кава, 
що володіє яскраво вираженим 
цитрусовим смаком підбадьор-
ливої дії. Цікаве поєднання сма-
ків, чи не так? Ця кава неодмін-

но 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 відмо-
витись. Ця література для гурма-
нів. Якщо ви вважаєте себе 
таким, тоді розпочинайте свою 
дегустацію з романів сучасного 
українського письменника, ав-
тора першого українського тех-
нотрилера М. Кідрука, одного з 
найбільш модних європейських 
письменників, зірки французь-
кої літератури, відомого сканда-
ліста і бунтаря Ф. Бегбедера, од-
ного з найпопулярніших рома-
ністів «генерації Х» Ч. Паланіка, 
У. Еко, який через пародію, 
іронію, філософський аналіз та 
певну інтелектуальну гру роз-
криває власне бачення моделі 
світу, а також Ю. Іздрика, С. Жа-
дана, 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 книжко-
вого світу, книгами, про які 

прийнято говорити «книги з 
ароматом кави»: «Щасливі люди 
читають книжки і п'ють каву» 
Мартена-Люгана Аньєс, «Мело-
дія кави у тональності карда-
мону» Н. Гурницької, «Теплі 
історії до кави» Н. Гербіш, «Ка-
вова книжка» М. Фрая, «52 
чашки кави» М. Гебхарт, «Кава з 
кардамоном» Й. Ягелло, «Львів. 
Кава. Любов» від найкращих 
українських авторів та інші. По-
вірте, ви будете смакувати кож-
ну сторінку книги, насолод-
жуватиметесь кожним словом, 
кожною фразою, і, як результат, 
виникне такий собі «літератур-
ний екстаз». А про це, будьте 
впевнені, не говорять вголос! 

Є безліч речей в житті, що 
надають йому смак: десь трі-
шечки гіркий, десь пікантний, а 
може й надто солодкий, терп-
кий… Книги в поєднанні з ка-
вою створюють гармонійне по-
єднання, що надає смак всьому 
життю. Насолоджуйтесь момен-
тами, насолоджуйтесь читан-
ням, 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

Þâ³ëåé Ïîåòà
21 серпня відзначив своє 65-річчя 

Дмитро Кремінь – видатний україн-
ський поет, публіцист, перекладач.

Дмитро Дмитрович – заслужений 
діяч мистецтв України (2016), лауреат 
Дepжaвної пpeмiї України iмені T.Г. 
Шeвчeнкa (1999), Республіканської 
літературної премії ім. В. Чумака 
(1987), Миколаївської обласної премії 
ім. М. Аркаса (1994), Миколаївської 
oблacнoї жypнaлicтcькoї пpeмiї iм. A. 
Caмoйлeнкa (2008), Всеукраїнської 
літературної премії ім. В. Свідзінського 
(2011), Всеукраїнської літературної 
премії ім. Зореслава (2013), Всеукра-
їнської літературної премії ім. В. Со-

сюри (2013), літературної премії ім. Л. Више-
славського (2013), міжнародної літературної 
премії ім. І. Кошелівця (2014). Д. Кремінь був 
yдocтoєний звань: «Гopoдянин року» в 
нoмiнaцiї «Мистецтво» у 1999 p., «Людина 
року Миколаївщини» у 2008 та 2016 рр. 

Нагороджений Почесною грамотою Верхов-
ної Ради України (2010), неодноразовий 
переможець конкурсу «Краща Миколаївська 
книга».

З роси і води, дорогий Дмитре Дмитровичу 
–  Креміню української культури!

Не поїду до матері в гості, -
де гора, як малий Еверест...
А злітають сніги високосні
на підсвічений місяцем хрест.

І далеко - і Юрмала, й Дзінтарі,
сива Балтика, синій Дунай.
Півсела на високому цвинтарі,
півкраїни в селі не шукай.

А коли прилетять з-за кордону
окільцовані вже журавлі,
підсолодимо хвилю солону,
біля моря не густо землі.

І живу, як у місячнім кратері,
та своїм не торгую ім'ям...
Як вам, рідні, живеться без матері?
Як без неньки шенгениться вам?

Ви до мами не їдете в гості,
але їде у гості біда.
І не линуть сніги високосні -
Навіть снігу нам Богу шкода.

Не звели на "хрущовці" горище,
але всі ми - царі й королі.
І до неба я вище і вище,
І все ближче мені до землі...

 
А де ж те скіфське золото?
В землі
справдешня золота ріка розлита,
чи відвезли у безвість кораблі,
грузькі трієри ольвіополіта,
просяяні пластини золоті
та пекторалі сонячну осяяність?
Чи їх забрали шторми на путі,
що мореплавцям дарував Гіпаніс?
А де ж ті скіфи-вої?
Де вони?
Чи їхнє сім’я звіяно до крихти?
Переловили їхні табуни
жахних століть залізнодзьобі грифи...

А де золотоносні ковалі?
В ярмі століть мої душа і вия.
Непам’ять і розор моїй землі
від Дарія до туменів Батия.
Розорений, розораний курган...
По пектораль прийшов сюди ізнов я,
чи захопив столітній ураган
безпам’ятства, безіменства, безмов’я?
Подарували нам залізну кліть,
Не золоту – під вічним зодіаком.
І вся моя історія стоїть
одним суцільним запитальним знаком.
Де Скіфія?
А кажуть, що була?
Де золото?
В космічній потерусі
Дзвенить під серцем золота стріла,
Дзвенить сережка золота у вусі... 

ЕНЕЙ

Енея зву, а не рутульця Турна!
У поєдинку наші ночі й дні.
Десь королівські лебеді з Кінбурна
Уже стулили крила крижані.
І метрономом – серце несхололе,
Проб’ється крізь холодні вечори…
І все. І я покину Дике поле,
І - в море, на Покровські хутори.
Якщо не згину – якось, коли-небудь
Я ляжу на фарватер кораблю…
А горду шию королівський лебідь
Уже зав’яже смертно, як петлю.
А там – Кінбурн. А там іще Гілея,
Сосновий попіл і гірка смола...
А ти мене шукала в морі: де я?
І лебедино плакала й пливла.
А я тебе в Гілеї на узліссі
Ловив, любив, підносив до зірниць.
І лебеді сурмили королівські.
Прощай – минуло.
Мертво нам без птиць.
Отам – Покровка, а десь там – Почайна.
Йордань у місті, і в душі зима.
І лине із Кінбурна ця прощальна,
Прощальна королівська ця сурма… 
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Втрата
Пам’яті
багаторічного незмінного
головного редактора газети «БібліоАС»
Катерини Олексіївни Тімченко

  Наприкінці 2017 року трагічно пішла з життя Катерина Олексіївна 
Тімченко. Вона була одним із співзасновників нашої газети, її 
багаторічним головним редактором. Людина високого професіо-
налізму, ерудована, талановита, творча - досі не віриться, що її з 
нами нема...
 Ми доти живі, доки втілюються наші ідеї і задуми, живуть і 
продовжуються наші справи. Царство Вам небесне, Катерино 
Олексіївно! Світла пам’ять!

 Несколько месяцев назад случилось непоправимое. Трагически 
погибла Екатерина Алексеевна Тимченко. Яркая, остроумная, 

Странички памяти

В станице сумерки, в усадьбе Воробьевых
Зеленый шум. Фруктовый старый сад
Прохладой щедр, как много лет назад.
Высокий дом с наличниками новыми,
Доска над входом с конскою подковою:
Здесь школьный двор, в нем шум и гам ребят.

Самарских улиц путь едва ли длинен.
На проводах, как встарь, сидят стрижи.
Малютка в платьице, - Как звать тебя, скажи?
Скрипучая калитка, куст рябины,
Глаза улыбчивы: — Зовут Екатериной...
Казачий стан старинною былиной,
Струною лирника так в памяти дрожит!

Перонный шум, под перестук колес
В окне вагонном снежные вершины,
Леса сибирские, пологие равнины...
Чай в подстаканнике подарком именинным
Дежурный по вагону преподнес.
Как дар судьбы, дорога пролегла.
О ней шумит, шумит досужая молва.

Ушли в былое годы ученичества,
Оставив по себе заметный след.
Пристанища окончен поиск? Нет!
Вновь лекции, зачеты в механическом.
Инструментарием давно ушедших лет
И поучением — конспекты пожелтевшие,
Все чертежи в пространства улетевшие...
А новым поискам — восторженный привет!

Одесский пляж, платановый уют,
Тернистый путь сюда был очень долог.

Опять студенчество — Державный институт!
Прошло пять лет, мечта сбылась: филолог!
Часы на башне в ночь двенадцать бьют...
Уж Новый Год... Возьмут иль не возьмут?
Редактор строг, но ведь и мы не промах!

Статей газетных перечесть нельзя
О кораблях и жизни корабелов,
О людях города. Здесь главная стезя
Корреспондентская. Принципиально, смело
Прошла по ней. И Рок был с нею мил:
Уж сколько лет она - Библиофил!
И в клубе философском — эрудит!
За слово каждое она всегда в ответе.
Учебный год, в читальном зале дети...
Осенний день так лучезарно светит!
А станет грустно, в тихом кабинете
Воробышком нахохлившись, сидит...

В окно глядит. В усадьбу Воробьёвых
Зовут воспоминанья. Старый сад
Прохладой щедр, как много лет назад...
Высокий дом с наличниками новыми,
Доска над входом с конскою подковою,
Там школьный двор теперь, там шум и гам ребят.

Валерий Фалев, поэт, журналист

хлебосольная, ответственная. Настоящий друг, блестящий профессионал. Многие помнят замеча-
тельные заседания клуба "Позиция" с ее участием. И несомненно, одно из главных ее детищ - вечера 
памяти обожаемого ею Владимира Семеновича Высоцкого.
Во время этих блестящих мероприятий читальный зал библиотеки, даже одолжив мебель в соседних 
кабинетах Дома творчества учащихся, с огромным трудом вмещал всех желающих.
  После ее смерти традиция сохранилась. И теперь 25 января в библиотеке вспоминают не только 
Высоцкого, но и его верную почитательницу, человека редкостной доброты, порядочности и эрудиции - 
Екатерину Алексеевну Тимченко…

Татьяна Макаронова, журналист


