
Юрій Любаров,
начальник управління 

з питань культури 
та охорони культурної 

спадщини  
Миколаївської міської ради 

Шановні друзі!
День народження міського 

закладу – це завжди свято. А 
якщо вік іде на друге століття – 

це вже подія не тільки для закладу, а й для культури 
Миколаєва та місцевої громади взагалі.

У цьому році Центральна міська бібліотека 
ім. М.Л. Кропивницького відзначає 120 років від засну-
вання. Вітаймо колектив бібліотеки та її читачів з та-
кою датою!

Діяльність закладу з моменту його створення 
була спрямована на культурні та інформаційні потре-
би городян, розвиток гуманітарного потенціалу Ми-
колаєва, інтеграцію послуг в життя населення. Історія 
бібліотеки тісно пов’язана з історією міста. Сьогодні це 
найбільший заклад культури міста з поліфункціональ-
ним вектором діяльності та мережею філій. Бібліотека 
приміряє на себе нові соціальні ролі й робить в цьому 
успіхи. Центр неформальної освіти та змістовного до-
звілля, популяризації читання та збереження локаль-
ної культури, вільного рівного доступу до інформації 
та підтримки громадських ініціатив. Колектив бібліо-

теки тісно співпрацює з управлінням культури, закла-
дами та установами міста. 

Варто згадати низку ініціатив, які реалізувала бі-
бліотека та філіали в останні роки. Це організація ву-
личних акцій, проведення історико-краєзнавчих квес-
тів, створення Літературного музею та арт-галереї, за-
снування Літературного скверу та інформаційно-про-
світницького майданчика «Новий Миколаїв», 
ревіталізація просторів бібліотек-філій, присвоєння 
імені Почесного громадянина В.І. Крисенка бібліотеці 
№  10, відкриття Бібліотеки-оранжереї у філії №  13 та 
Бібліокемпу у філії № 17 тощо. 

Сучасне суспільство вимагає швидкого реагуван-
ня на його виклики. 120-й рік із багатьох причин став 
роком випробувань для всіх закладів культури міста. 
В умовах карантинних обмежень бібліотека зробила 
своєчасний акцент на віртуальному спілкуванні з го-
родянами у вигляді онлайн-виставок, концертів, на-
вчальних курсів, порад, плакатів. Спільно з управлін-
ням та міським методичним центром вона ініціювала 
віртуальні уроки пам’яті до Дня визволення Миколає-
ва та Дня примирення, скористалась можливістю під-
готуватись до майбутніх зустрічей з читачами – оно-
вити рекреаційні зони, кінолекційний зал тощо.  

Впевнений, що бібліотека має багато задумів і 
енергійно працює над їхньою реалізацією! Творчих 
успіхів в усіх починаннях, наполегливого руху вперед, 
наша улюблена Центральна міська бібліотеко ім. Мар-
ка Кропивницького!
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Спецвипуск до 120-річчя  
Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО



Тетяна Тверда, 
директор ЦМБ  

ім. М.Л.Кропивницького  
м. Миколаєва, 

засл. працівник культури 
України

Дорогі друзі, колеги та 
колежанки!

Цього року Централь-
на міська бібліотека ім. М.Л. Кропивницького 
відзначає свій сто двадцятий день народжен-
ня. Для миколаївської громади, колективу бі-
бліотеки та всіх читачів – це спільне свято! 

120 років Бібліотека перебуває у постій-
ному русі. За цей час відбулося багато гло-
бальних історичних перетворень, зростало, 
розвивалося і змінювалося місто. Свідком і 
активним учасником цих змін була і є Бібліо-
тека.

Та завжди незмінним залишається наша 
любов та повага до книги, стійке бажання на-
давати якісні послуги нашим відвідувачам. 
Ми створювали потужний інформаційний 
продукт, намагались відповідати викликам 
часу і бути уважними до кожного читача і в 
епоху телеграфу, і в епоху високошвидкісно-
го інтернету.

120 років – це великий і непростий шлях. 
Ми радіємо, що на цьому шляху завжди пліч-
о-пліч із нами добрі друзі й партнери, яким 
висловлюємо щиру вдячність за співпрацю й 
постійну підтримку. Разом ми продовжуємо 
йти цим шляхом. 

За традицією останніх років день наро-
дження бібліотеки ми відзначаємо 30 верес-

ня, у Всеукраїнський день бібліотек, який є 
святом не тільки бібліотекарів, а й всіх чита-
чів, користувачів, відвідувачів книгозбірень.

Вітаємо всіх шанувальників бібліотечної 
справи, книги та читання! З днем народжен-
ня, Бібліотеко та її Колективе! З Днем бібліо-
тек! Щиро дякуємо всім за відданість бібліо-
течній справі та Бібліотеці!

До відзначення святкового дня народ-
ження протягом року Бібліотека ініціювала 
низку онлайнових та офлайнових інформа-
ційних акцій, конкурсів, зустрічей для фахів-
ців та читачів. На миколаївську громаду чека-
ють приємні подарунки від Бібліотеки, серед 
яких: оновлений за проєктом «ПроСто-Хаб» 
за програмою Громадського бюджету кіно-
лекційний зал, рекреаційна локація в стилі 
ретро, де можна відпочити та відчути атмос-
феру старого Миколаєва початку XX століття, 
новий сайт бібліотеки із максимальними мож-
ливостями отримання дистанційних сервісів, 
зокрема, керуванням операціями з особисто-
го кабінету, оплатою послуг онлайн та іншими 
бібліотечними віртуальними послугами, ана-
логів яких у бібліотеках міста до сьогодні не 
було.

Багато років Бібліотека сповідує принцип 
«Будьте реалістами – вимагайте нездійснен-
ного». Це гасло підхопила талановита, завзя-
та, енергійна, креативна бібліотечна молодь. 
Саме за її участі й підготовлено спецвипуск 
віс ника Миколаївської обласної бібліотечної 
асоціації, приурочений до 120-річчя Бібліоте-
ки. Ми щиро віримо у молодих фахівців, ціну-
ємо їх і радіємо їхнім успіхам! Зі святом, Біблі-
отеко, зі святом, шановні колеги!

Костянтин Картузов,
голова МОБА,

директор  
Науково-педагогічної бібліотеки 

м. Миколаєва

Друзі! Багато відвідува-
чів Нью-Йорку відзначають 
його сучасний, інновацій-
ний та модний вигляд, хоча 
«Великому яблуку» понад 

395 років, і воно старше за багато європей-
ських міст, які позиціонують себе історични-
ми.

Так і з бібліотеками. 120 – не вік, якщо ти 
маєш вигляд 20-річної. Сучасна, модернова та 
затишна – саме такою є найбільша міська бі-
бліотека Миколаєва. З моменту свого засну-
вання вона щороку змінюється на краще та 
змінює своїх читачів, даруючи їм увагу й задо-

волення від спілкування з книгою та людьми 
навколо них.

Амбітні плани, цікаві проєкти, громадські 
ініціативи – все це про нашу бібліотеку ім. 
М.Л.  Кропивницького. Чи є якісь професійні 
вершини, які не підкорив колектив цього 
міського центру культури? Можливо, є, але 
мені вони не відомі.

Сьогодні Центральна бібліотека Миколає-
ва – це бібліотека нової формації. Як Марко 
Кропивницький свого часу кинув виклик ре-
альності й створив новий український театр, 
так і вони створюють на наших очах новий 
стандарт міської публічної бібліотеки України.

Марко Лукич вважав: «Мало чого не гово-
риться... Пишуть задля того, щоб люде чита-
ли...». Тому від імені колег хочу побажати бі-
бліотеці якомога більше вдячних користува-
чів, всіляких гараздів та багато сотень років 
праці на благо нашого славетного міста! 

ВІТАЛЬНЄ СЛОВО
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Історія Центральної міської 
бібліотеки ім. М.Л. Кропивниць-
кого починається з її відкриття 
як відділення Миколаївської 
громадської бібліотеки 14 серп-
ня (1 серпня за старим стилем) 
1900  р. На урочистій церемонії 
були присутні міський голова 
В.  Даценко, члени дирекції Ми-
колаївської громадської біблі-
отеки, читачі книгозбірні, інші 
особи. Було відслужено моле-
бень. Першим бібліотекарем 
відділення призначили С. Абра-
мову. 

Відділення знаходилося в 
невеликому приміщенні й налі-
чувало 1000 томів книг і журна-
лів з фонду Громадської бібліо-
теки. Воно існувало за рахунок 
плати за користування, добро-
вільних пожертвувань, коштів 
від проведених концертів та ви-
став. Через слабкий розвиток, 
нестачу коштів на утримання 
його неодноразово пропонува-
ли закрити. І тільки після пере-
їзду з малолюдної місцевості в 
«найближчий до заводів» район 
Військового ринку старого міс-
та книгозбірня почала стрімко 
розвиватися. Цьому сприяли 
зміна режиму роботи, збіль-
шення фонду книг, зменшення 
плати за користування ними, 
розповсюдження оголошень 
по району, створення друкова-
ного каталогу книг, відкриття 
безкоштовної читальні тощо. 
Уже за перші 10 років діяльності 
кількість читачів зросла більш 
ніж у 10 разів. Як зазначалось у 
звіті Громадської бібліотеки за 
1906 р., «відділення... виправдо-
вує своє існування як істинний 
розсадник культури в найменш 
культурній частині м. Миколає-
ва». Протягом свого існування 
бібліотека ще кілька разів змі-

нювала адресу, залишаючись у  
тому ж районі міста (біля сучас-
ного міського парку культури і 
відпочинку «Народний сад»).

Втіленню планів бібліотеки 
завадила Перша світова війна. 
Та незважаючи на труднощі 
воєнного часу, скорочення ви-
тратних статей, бібліотека мала 
значний попит. Кількість відвід-
увань у середньому станови-
ла від 100 на день у 1915 р., до 
252 – у 1917 р. 

У 1916 р. у бібліотеку при-
йшла працювати М. Карклінг  – 
спочатку бібліотекарем, нада-
лі  – завідувачкою відділення. 
Вона віддала роботі в книгозбір-
ні майже 50 років свого життя. 

У березні 1922 р. відділення 
почало самостійне існування як 
районна бібліотека №1 м.  Ми-
колаєва. Основний напрям ді-
яльності полягав у пропаганді 
рішень комуністичної партії, 
що було притаманне в той час 
усім установам культури краї-
ни. Фонд бібліотеки поступово 
збільшувався і в 1930 р. налічу-
вав 17 тис. примірників.

Під час Другої світової ві-
йни, у період нацистської оку-

пації Миколаєва 1941–1944 рр., 
працівники бібліотеки зуміли 
зберегти  її фонд. Книгозбірня 
почала обслуговувати жителів 
29 березня 1944 р. – відразу піс-
ля звільнення міста.

У повоєнні роки бібліотека 
брала участь в ідеологічному 
забезпеченні політичних і гос-
подарських кампаній, що про-
водилися в країні. Особливістю 
цього періоду є інтенсивний 
розвиток бібліотечної мережі 
Миколаєва. Районна бібліотека 
№1 значно поповнила свої фон-
ди і вже в 1970-і рр. стала одні-
єю з найбільших у місті. Завдяки 
цьому під час проведення цен-
тралізації в 1978 р. вона стала 
Центральною бібліотекою ЦБС 
для дорослих, до складу якої 
входили 21 філія і 3 бібліотечні 
пункти. Бібліотека набула ста-
тусу адміністративного та ме-
тодичного центру ЦБС. У різний 
час її очолювали талановиті, 
енергійні керівники, професіо-
нали найвищого рівня: Л. Дудє-
ва (1963–1982), В. Бриль (1983–
1984), Л. Захарова (1984–1988), 
Л. Северин (1988–2005), Т. Твер-
да (з 2005 до сьогодні).

Шлях довжиною в 120 років

Оголошення в газеті «Южанин» за 1 серпня 1900 р. 
про відкриття бібліотеки
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У 1979–1990 рр. у зв’язку з 
розташуванням у непристосо-
ваних приміщеннях діяльність 
бібліотеки була не досить актив-
ною. Наприкінці XX  ст. розпо-
чався новий етап роботи книго-
збірні: в 1991 р. вона отримала 
нове приміщення. У Миколаєві 
це єдина будівля, спроєктована  
спеціально для потреб бібліо-
теки. Споруду стилізовано під 
корабель – своєрідний символ 
міста. Світлі й комфортні бага-
тофункціональні зали з оригі-
нальним дизайном та художнім 
оформленням, екологічно чисті 
природні матеріали оздоблен-
ня інтер’єрів, можливість швид-
кого зонування приміщень на 
потребу часу і користувачам 
уже третє десятиліття роб лять 
бібліотеку популярною, пізна-
ваною, затишною.

На рік раніше, у 1990 р., 
у житті бібліотеки сталася ще 
одна дуже важлива подія. За іні-
ціативою миколаївського поета 

В. Бойченка бібліотеці було при-
своєно ім’я видатного земляка 
М.Л. Кропивницького – засно-
вника українського театру, дра-
матурга, актора, громадського 
діяча.

У цей період розпочалися 
стрімкий розвиток і перетво-
рення бібліотеки в сучасний 
заклад, формування злагодже-
ного колективу високопрофе-
сійних фахівців, які опановува-
ли нові форми і методи роботи, 
новітні технології. Відбувався 
складний процес усвідомлення 
місії та стратегії розвитку біблі-
отеки з поступовим відходом 
від традиційної форми роботи 
лише як книгосховища. 

Починаючи з 2000-х рр., бі-
бліотека ім. М.Л. Кропивницько-
го активно просуває себе в гро-
маді як центр підтримки місце-
вих ініціатив. Завдяки таланови-
тому керівництву і наполегли-
вій праці колективу бібліотека 
неодноразово ставала ініціато-

ром багатьох творчих починань 
у місцевій громаді та лідером 
серед міських бібліотек України 
у впровадженні інновацій. За та-
кими напрямами роботи, як ін-
форматизація, співпраця з гро-
мадським організаціями, попу-
ляризація послуг е-урядування, 
інформування населення про 
діяльність місцевої влади, ми в 
авангарді вітчизняних публіч-
них бібліотек.

У своє 120-річчя Централь-
на міська бібліотека ім. М.Л. Кро-
пивницького ввійшла з визна-
ченими трендами розвитку. 
Сьогодні це місце доступу до 
культурної та соціально значи-
мої інформації, зокрема й для 
віддалених користувачів; попу-
ляризації книги та читання; збе-
реження локальної культури; 
створення відкритого простору 
для спілкування, неформальної 
освіти, підтримки громадських 
ініціатив тощо.

Чи завжди ви плануєте своє 
дозвілля? Думаєте, де провести 
відпустку, вихідний день, чи вза-
галі гарно, весело, корисно і 
змістовно витратити вільний 
час? Безсумнівно, кожен із нас 
переймався питанням, куди 
краще сходити компанією або 
чим зайнятися, наприклад, у 
будні чи на вихідні. Інтернет по-

радить вам безліч цікавих місць: 
кінотеатри, квест-кімнати, кафе 
та ресторани, театри, виставки 
тощо. А ми розповімо про диво-
вижне місце, в якому є ВСЕ! Не 
кожен з ним знайомий особис-
то, але той хто одного разу при-
ходить, залишається другом на-
завжди! Це місце – бібліотека! 

Зізнайтеся, в уяві одразу ви-
никли велетенські стелажі з 
книжками, запах свіжих газет і 
маленька кафедра з бібліоте-
каркою в окулярах? Ні-ні, не 

мисліть стереотипами. Мова 
йтиме про сучасний, модернізо-
ваний соціокультурний центр – 
Центральну міську бібліотеку 
ім. М.Л. Кропивницького. Шлях 
довжиною в 120 років поступо-
во перетворив міську книго-
збірню у великий культурний 
осередок Миколаєва, який став 
місцем подій, дозвілля, навчан-
ня, самореалізації, самоосвіти, 
творчості та вільного доступу 
до інформації для багатьох го-
родян. 

Не вирішив, де провести вільний час?  
Йди до бібліотеки!

Олександра Ромашова, 
бібліотекар 1 кат. абонемента для юнацтва 
відділу обслуговування ЦМБ
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На сьогоднішній день біблі-
отека надає багато різноманіт-
них послуг, тому мешканці оби-
рають нас! Час плине, все зміню-
ється, а разом змінюємося і ми, 
наші вподобання, інтереси, мрії 
та цілі. Життя кидає нам виклик, 
змушує бути кращими, більш 
ерудованими та досвідченими. 
Сучасна бібліотека теж розши-
рює свої горизонти і посідає по-
мітне місце у суспільстві. 

Соціокультурна діяльність 
бібліотеки ім. М.Л. Кропивниць-
кого та її філій передусім спря-
мована на популяризацію книги 
та задоволення культурних по-
треб мешканців міста. Багато 
років поспіль бібліотека розви-
вається як центр популяризації 
книги та читання, відкритого 
простору для зустрічей та роз-
витку інтересів містян, підтрим-
ки громадських ініціатив тощо. 

Багатофункціональний бі-
бліотечний простір стає май-
данчиком для проведення імі-
джевих заходів, загальносис-
темних акцій, фестивалів, різно-
манітних конкурсів, місцем 
зустрічей та знайомства з пись-
менниками, художниками, му-
зикантами тощо.

Що ми пропонуємо містя-
нам? Вільний простір, де кожен 
миколаївець матиме можли-
вість задовольняти і розвивати 
свої інформаційні і культурні по-
треби, займатися самореаліза-
цією і самоосвітою, проводити 
дозвілля чи брати участь у пре-
зентаціях, літературних, літера-
турно-музичних та мистецьких 
вечорах, творчих зустрічах, го-
лосних та театралізованих чи-
таннях, публічних лекціях, годи-
нах патріотизму й актуальних 
повідомленнях, засіданнях клу-
бів за інтересами. 

Іміджевими подіями в ді-
яльності бібліотеки є виставка 
місцевих видавництв «Микола-
ївська книга», Миколаївські  
міські екологічні читання «Збе-

режемо для нащадків», чисельні 
літературні і просвітницькі ци-
кли, зустрічі, презентації тощо. 
Великого резонансу набувають 
партнерські заходи обласного 
та міського рівнів: фестиваль 
STEM-освіти, конкурс розмов-
ного жанру «Барви надії»,  
авторський пісенно-літератур-
ний конкурс людей з інвалідніс-
тю «Перлини півдня», дитячі 
творчі конкурси тощо. 

На базі бібліотек ЦБС актив-
но впроваджується нова для 
культурної інституції форма ро-
боти – рольові, інтелектуальні, 
ділові, настільні ігри. Організа-
ція сесій «Бібліотечної ігротеки» 
стала можливою завдяки фор-
муванню власного фонду сучас-
них, популярних серед різної 
аудиторії настільних ігор. 

Якщо ви любите кіно, то 
треба також завітати до бібліо-
теки ім. М.Л.  Кропивницького. 
За останні роки нам вдалося до-
лучити миколаївців до фестива-
лів: європейського кіно, що про-
водила компанія «Артхаус Тра-
фік» (спільно з кіноклубом 
«RealityShiftCinema»), американ-

ського кіно «Незалежність», со-
ціальної реклами – «Molodiya 
Festival». У бібліотеці відбулася і 
всесвітня прем’єра докумен-
тального фільму «Ukrainer», і 
перший в Україні показ стрічки 
«Casi desnudo» про видатного 
поета Юрія Тарнавського. У цьо-
му році на базі бібліотеки було 
офіційно відкрито кіноклуб 
«П143А», який почав проводити 
щосуботні покази і до настання 
карантину встиг показати містя-
нам дві свіжі фестивальні про-
грами («Нове британське кіно» і 
«Єврофест: кіно для кожного»). 
Під час вимушеної самоізоляції 
кіноклуб продовжує свою робо-
ту, інформуючи своїх підписни-
ків у соцмережах про безкош-
товні онлайн-покази якісних 
фільмів.

Попитом серед містян, осо-
бливо молоді, користується 
така форма організації дозвілля, 
як літературно-музичний квар-
тирник «KROPevening #ПідГіта-
руРазомЗнами», який щомісяця 
збирає поетів, музикантів, вико-
навців на творчому майданчику 
бібліотеки,  а в літній час – про-
сто неба в Літературному сквері 
та наживо транслюється в соці-
альних мережах. Принадність 
таких творчих зустрічей в друж-
ній атмосфері, де всі охочі мо-
жуть продемонструвати свої та-
ланти і зірвати оплески залу, 
дуже часто призводить до  

За 120  років міська книго-
збірня перетворилася у великий 
культурний осередок Миколає-
ва, який став місцем навчання, 
творчості, відпочинку для бага-
тьох городян.
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запуску «ланцюгової реакції» 
стихійної колективної творчості!

Естетичне задоволення ми 
звикли отримувати в музеях та 
галереях. Тож багатьом микола-
ївцям припала до душі арт-
галерея бібліотеки ім. М.Л. Кро-
пивницького. Мистецька плат-
форма знайомить городян з 
творчим доробком знаних мит-
ців та відкриває свої локації для 
юних талантів чи аматорів. Ми-
колаївці та гості міста вже мали 
змогу познайомитися і вислови-
ти своє захоплення живописом 
Народного художника України 
Андрія Антонюка, художників 
Леоніда і Надії Ященків, худож-
ника і письменника Геннадія 
Молчанова, художника, графіка 
Вадима Пустильника; арт-
сесіями «Листівки про Миколаїв 
дорогами світу» художниці Світ-
лани Чебанової, презентацією 
серії листівок «Миколаїв, я лю-
блю тебе» Юлії Поліщук, сезон-
ними тематичними експозиція-
ми з фондів обласного худож-
нього музею ім. В. В. Верещагіна, 
творчими проєктами студії фо-
тографії і анімації «ФотоКрок» 
Міської станції юних техніків 
м.  Миколаєва, Миколаївського 
товариства японської культури 
«Татікадзе», Миколаївського об-
ласного центру німецької куль-
тури тощо. Нарешті, арт-галерея 
відкрила місту чудові акварелі 

Сергія Луньова. Презентації по-
дібних заходів відрізняються від 
традицій музейних вернісажів, 
проводяться у формі вільних 
інтерв’ю-діалогів, вечорів з еле-
ментами авторських екскурсій, 
навіть літературно-музичних 
композицій. 

Значна увага приділяється 
зонуванню бібліотек та створен-
ню комфортних умов для корис-
тувачів. Бібліотеки ЦБС для до-
рослих приваблюють користу-
вачів цікавими локаціями і захо-
плюючими заходами. Так, 
бібліотека №  9 пропонує меш-
канцям міста свій креативний 
арт-простір, адже вона спеціалі-
зується на організації культур-
но-мистецьких заходів, активно 
співпрацює з художниками-ама-
торами, представниками твор-
чих об’єднань, професійними 
миколаївськими митцями, попу-
ляризує декоративно-ужиткове 
мистецтво. 

Бібліотека для юнацтва на-
звала свою мультифункціональ-
ну платформу Бібліопростором, 
в якому кожен знайде для себе 
щось цікаве й дотепне. Його ба-
гатогранність полягає у ство-
ренні циклу заходів, клубів, 
гуртків, бібліотусовок саме для 
молоді. 

Бібліотеку № 5 сміливо мож-
на назвати маленьким театром, 
адже вона пропонує містянам 

зануритися у світ книги через 
акторську гру. Шанувальникам 
театрального мистецтва дуже 
пощастило: у цій незвичайній бі-
бліотеці усі цикли заходів, пре-
зентації, виставки, соціокуль-
турні, дозвіллєві, просвітницькі 
зустрічі проводяться за допо-
могою театралізації. 

Сцена бібліотеки ім. М.Л. Кро-
пивницького стала гостинним 
майданчиком для репрезентації 
творчими партнерами бібліоте-
ки своєї діяльності поціновува-
чам театрального мистецтва. 
Тут з успіхом пройшли вистава 
«Двоє в ліфті, не рахуючи текі-
ли» за участі театральної студії 
для дорослих «Ми з народу» 
Кульбакинського будинку куль-
тури, документальна вистава 
«Макарони з цукром» за під-
тримки ГО «Діалог». Дитячий 
ляльковий спектакль «Тіллі, Ві-
ллі і Рудольф» і театралізовану 
ретроподорож «Вперед в мину-
ле або подорож до НДР» за тво-
ром Т.  Бруссіга «Сонячна алея» 
було поставлено спільно з Ми-
колаївським обласним центром 
німецької культури в межах 
проєкту «Мова. Культура. Німеч-
чина» Goethe-Інституту в Украї-
ні. На бібліотечній сцені втілено  
аматорські проєкти з творчого 
прочитання книг – відбулася 
моновистава «Одного разу в Па-
рижі» за мотивами твору Ф. Са-
ган «Прощальний лист», «чор-
на» комедія за п’єсою сучасної 
української письменниці Неди 
Нежданої «Той, що відчиняє две-
рі» стала першою виставою з 
нового циклу «Сучасна драма-
тургія на сцені бібліотеки» (реж. 
Б. Трофименко). 

Знайти однодумців, позна-
йомитися з цікавими, таланови-
тими людьми, відкрити себе по-
новому – все це і навіть більше 
пропонують бібліотеки як май-
данчики і як організатори клу-
бів за інтересами, коворкінгів, 
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У сучасному динамічному 
середовищі стає все важче заці-
кавити читанням кожного з по-
тенційних користувачів бібліо-
тек. Світ швидко змінюється, 
стає більш віртуально-мульти-
медійним, тому і техніки промо-
ції читання повинні змінювати-
ся та відповідати сучасним за-
питам. Враховуючи ці чинники, 
у Центральній міській бібліотеці 
ім. М. Л. Кропивницького та її фі-
ліях, які є осередком популяри-
зації книги та читання в місті, 
впроваджуються дієві практики 
та оригінальні підходи до цього 
напрямку діяльності. Бібліоте-
карі спрямовують свої зусилля 
на вирішення актуальних на цей 
час питань, пов’язаних з підви-
щенням інтересу до читання 
книг. 

Одне з них: чим зацікави-
ти молодь? Відповідь проста – 
повинно бути сучасно і «драй-
вово». Прикладом є креативні 
заходи, які проходять в різних 
форматах, як-от літературно-

музичні вечірки, письменницькі 
посиденьки, перегляди екрані-
зацій літературних творів у бі-
бліотечних кіноклубах тощо. 
Для миколаївської молоді від-
відини цих заходів стають своє-
рідним відкриттям та заохочен-
ням знов і знов приходити до бі-
бліотеки. 

Кожен книголюб радий зу-
стрітися з автором книги, що 
йому подобається, тож бібліоте-
ка ім.  М.Л.  Кропивницького до-
кладає багато зусиль до органі-
зації спілкування читачів із відо-
мими сучасними письменника-
ми. У межах циклу зустрічей 
«Слово. UA» гостями бібліотеки 
вже стали такі відомі автори, як 
М.  Кідрук, брати Капранови, 
Н. Гриценко, Л. Белей, Ю. Баткі-
ліна, О.  Ольшанська, І.  Данев-

ська, С.  Скальд тощо. Тут пре-
зентували свої книжки львів-
ський письменник і науковець 
В. Ґабор, київські авторки 
М. Єщенко, В. Захабура, А. Спірі-
дончева і Т. Шептицька, творче 
подружжя М. Байдюк і О. Чайка, 
рівненський поет і актор А. Пер-
мяков. Відбулася цікава розмова 
з поетами-«смолоски пів ця ми» 
(О.  Коцарєв, Д.  Гладун, Л.  Пана-
сюк), презентація відомого ро-
ману «Ловець океану» письмен-
ника і філософа В.  Єрмоленка, 
перекладів книжок німецько-
мовних письменників Д.  Капі-
тельмана і К.  Крахта за участі 
полтавського перекладача, лі-
тературознавця Б. Сторохи. Мо-
лодь вразило театралізоване 

які розраховані на різні вікові 
категорії та потреби городян. 

На базі бібліотек ЦБС діють 
близько 60  клубів за інтереса-
ми. Це клуби для людей «тре-
тього віку», жіночого спілкуван-
ня, молодіжні клуби, сімейні 
клуби, клуби для дітей та підліт-
ків, об’єднання патріотичного, 
екологічного, морально-етич-
ного, фізкультурно-оздоровчо-
го спрямування тощо. Різнома-
ніття клубів за інтересами до-
зволяє об’єднати різні верстви 
населення і організувати їхнє ці-
каве дозвілля, сприяє розши-

ренню знань городян про здо-
ровий спосіб життя, вихованню 
екологічної культури, історич-
ній обізнаності. Зустрічі читаць-
ких об’єднань допомагають лю-
дям реалізувати свої мрії про 
виступ на сцені, розвивають 
творчі, ораторські здібності, 
розширюють кругозір, служать 
своєрідною соціальною і твор-
чою терапією.  

Заходи творчого спряму-
вання складають основу голо-
вних подій, що відбуваються в 
бібліотеках. Не можна не згада-
ти літні майданчики, табори, 

ігротеки, вуличні акції, які теж 
пропонують мешканцям Мико-
лаєва протягом року. Бібліотеки 
стали місцями знайомства ми-
колаївців з відомими митцями, 
видавцями, літераторами, осе-
редками спілкування творчих 
людей. Тут вирує культурне жит-
тя. Бібліотеки відкриті для всіх і 
кожного, піклуються про кож-
ного відвідувача віком від 1 до 
101 років. 

Тому якщо ви думаєте, де ці-
каво провести час – ідіть до бі-
бліотеки!

Читаймо – формат не має значення!

Турунда Юлія, 
бібліотекар І категорії

бібліотеки-філії № 6

ЗРОБІМО КНИГУ БЛИЖЧОЮ ДО НАС

У сучасному динамічному 
світі бібліотеки впроваджують 
дієві практики та оригінальні 
підходи до промоції читання.
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дійство молодих львівських по-
етів з творчого об’єднання  
«Стихійні» (Дж. Гнатів, П. Бєрко-
віц, Р.  Кузик, О.  Перехрест). У 
межах циклу зустрічей «Україн-
ці світу» відбулося знайомство з 
письменницею Лесею Горліс-
Горською (США), дослідницею 
історичного доробку свого 
батька, відомого письменника 
Ю.  Горліс-Горського, зі співач-
кою, авторкою та композитор-
кою Мар’яною  Садовською (Ні-
меччина), яка завітала до нашо-
го міста під час свого всеукраїн-
ського туру «iSadovska – Тут і 
Тепер». Молодь охоче долуча-
ється до участі в таких заходах, 
спрямованих до зближення 
українських літераторів з їх-
ньою читацькою аудиторією. 

Вдале рішення щодо орга-
нізації молодіжного читання 
знайшла і бібліотека-філія для 
юнацтва. Успішною стала ідея 
створення літературного клубу 
«BOOKS. FM», яка виникла під 
час обговорень літературних 
родзинок із читачами та пере-
глядів буктрейлерів у ме жах бі-
бліотечного проєкту «Діти та 
підлітки ЗА читання». На зустрі-
чах клубу юні читачі активно об-
говорюють книжкові новинки, 
діляться порадами щодо читан-
ня, грають у літературні ігри 
тощо. Особливо цікаво прохо-
дять тематичні стилізовані ве-
чірки, які зазвичай приурочені 

до свят, популярних у молодіж-
ному середовищі.

Так само актуальним зали-
шається питання: як урізнома-
нітнити дозвілля активної ма-
лечі? Заохочувати до читання 
варто ще з дитинства, адже так 
виховується класичний читач. 
Показовим є засіб, який вико-
ристовують у бібліотеці-філії № 
10 в мікрорайоні Широкій Бал-
ці. Він полягає у залученні до 
популяризації читання лідерів 
думок. Щотижня на засідання 
гуртка «Субота читання вголос» 
приходять до бібліотеки поваж-
ні гості, які читають разом з ма-
ленькими читачами і спілкують-
ся з ними. Бібліотека – найкраще 
місце, де діти можуть познайо-
митися з відомими особистостя-
ми, як-от Миколаївський міський 
голова, начальник управління з 
питань культури та охорони 
культурної спадщини Миколаїв-
ської міської ради, депутати, міс-
цеві письменники і поети, знані в 
місті громадські діячі.

Важливим також є питання, 
які канали зв’язку з потенцій-
ною аудиторією варто вико-
ристовувати для реклами лі-
тературних творів. Однією із 
ключових мо-
делей презен-
тації книг є по-
ширення інфор-
мації у цифро-
вому просторі. 

Тож для того, щоб завоювати 
довіру і мати попит у віртуаль-
ному середовищі, необхідно 
створювати для широкої чи-
тацької аудиторії якісний кон-
тент з промоції книги та читан-
ня. Серед бібліотечних продук-
тів, що зацікавили наших чита-
чів, чи не найбільш 
затребуваними стали буктрей-
лери, адже відео є дуже попу-
лярним форматом, а технічні 
налаштування дозволяють 
ознайомитися з контентом без 
зайвих зусиль. Буктрейлерами 
легко ділитися на сторінках со-
цмереж, вони дозволяють від-
чути емоції, пов’язані з книгою. 
Перевагою також є те, що, інвес-
тувавши у виробництво такого 
продукту один раз, його можна 
використовувати постійно. 
Саме тому бібліотеки активно 
долучилися до участі в конкурсі 
буктрейлерів «Не Кінгом єди-
ним: сучасні українські «адрена-
лінові жанри», в межах якого 35 
миколаївських книголюбів 
спробували себе в ролі авторів 
та режисерів і представили в 
онлайн-просторі 29  відео робіт 
з популяризації улюблених 
українських книг. За підсумками 
онлайн-голосування, в якому 
взяли участь понад 900 осіб та 
оцінювання авторитетного 
журі, було обрано переможців, 
нагородження яких відбувало-
ся за участі миколаївських авто-
рів та відомих містян. 

Чудовою можливістю для 
промоції дитячих книжок став 
відеоролик про незвичайні ди-
тячі книги з фонду Центральної 
бібліотеки. Книги з доповненою 
реальністю, книги-панорами, ві-
мельбухи, тактильні книги, ко-
мікси – ці яскраві видання осо-
бливо дивують і цікавлять мале-
чу своїм нестандартним оформ-
ленням. Кожного разу після 
перегляду відеоролика юні чи-
тачі висловлюють бажання по-
читати таку цікавинку, адже 

Читаймо – формат не має значення!
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№ 24 вересень 2020 рік

Сьогодні, у часи, коли під-
тримання миру й духовності в 
Україні потребують значних до-
даткових зусиль, збереження 
культурної спадщини малої 
батьківщини і її промоція має 
особливу вагу. Ця діяльність є 
одним з найважливіших на-
прямків роботи Центральної 
міської бібліотеки ім. М.Л.  Кро-

пивницького та бібліотек-філій. 
Серед актуальних завдань крає-
знавчої роботи варто відзначи-
ти поповнення книжкових фон-
дів тематичною літературою, 
промоцію продукції місцевих 
видавництв і творчості авторів, 
співпрацю з творчою інтеліген-
цією, проведення міських акцій, 
функціонування літературного 

музею та краєзнавчих осеред-
ків, а також просування елек-
тронних ресурсів.

дехто з них навіть не здогаду-
вався, що на світі існують такі 
видання. 

Центральна міська бібліо-
тека ім. М.Л.  Кропивницького 
спільно з філія-
ми започатку-
вала і реалізу-
вала нові фор-
ми електронної 
рекомендацій-
ної бібліографії – бібліотранс-
формери та флешбук-акції. До 
120-річного ювілею бібліотеки 
розпочато онлайн-челендж 
«Топ-120 читацьких уподобань». 
У фейс бук-акаунті бібліотеки 
пуб лікують щотижневі книжкові 
візитки «Топ–120» та розміщу-
ють коротенькі відео з відгуками 
городян про книги у відеокасті 
«Моя BOOK-симпатія». 

Займаючись промоцією чи-
тання, ми також ставимо собі за-
питання: як поширити в сус-
пільстві позитивне ставлення 
до цього виду діяльності? Діє-
вим засобом популяризації чи-
тання стала просвітницька ініці-
атива до Всесвітнього дня чи-
тання вголос – проведення в бі-
бліотеках акцій читання вголос. 
Як правило, цей загальносис-

темний захід мав тематичну 
спрямованість та популяризу-
вав твори лауреатів Шевченків-
ської премії, річниці від дня на-
родження Т.Г. Шевченка, Рік 
вшанування пам’яті знаного ми-
колаївського поета Д.Д. Креміня. 

Значний ефект мала низка 
заходів із залучення до читання 
дітей і юнацтва: читацький про-
ект «Читаймер: час читати», 
програма літніх читань «Літо з 
книгою», цикл заходів «Микола-
ївські автори – юним читачам» 
тощо. 

У 2019 р. розроблено за-
гальносистемну програму з по-
пуляризації читання «Читаймо – 
формат не має значення». За-

вдання програми такі: популя-
ризація читання і книги у 
друкованому та електрон ному 
форматах, поліпшення якості 
читання і читацької компетент-
ності населення, підвищення 
статусу читання і читацької ак-
тивності, що сприятиме поши-
ренню серед громадськості по-
зитивної думки про читання і 
залучення нових користувачів 
до бібліотек – центрів читання.

Таким чином, використову-
ючи сучасні методи популяри-
зації книг, бібліотеки реалізу-
ють своє головне завдання – по-
ширюють у соціумі позитивну 
думку про читання й залучають 
до нього. 

Бібліотека – точка дотику  
до локальної культури

Дмитро Семчишин,
бібліотекар 1 категорії читального залу 

відділу обслуговування користувачів ЦМБ 

AD FONTES (ДО ДЖЕРЕЛ)
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Щоразу, як у нашому місті 
виходить друком нове крає-
знавче видання, ми дізнаємося 
про це першими. Автори часто 
не приховують своєї радості й 
охоче дарують сигнальний при-
мірник свіжої книжки і бажають 
поспілкуватися з читачами, а 
після презентацій наш фонд по-
повнюється додатково. Мико-
лаївці, які захочуть більше ді-
знатися про історію свого міста, 
промисловість, шляхи сполу-
чення, мистецтво і науку, видат-
них особистостей тощо, мати-
муть великий вибір, адже у бі-
бліотеці зберігають понад 10 ти-
сяч краєзнавчих видань – від 
фотокопій дореволюційних ка-
лендарів до найновіших кни-
жок. 

Промоція продукції місце-
вих видавництв здійснюється 
через організацію щорічної ви-
ставки «Миколаївська книга», 
зустрічі з миколаївськими пись-
менниками та презентації їхніх 
книжок. Перша книжкова ви-
ставка місцевих видавництв від-
булася у 2003 р., поклавши по-
чаток чудовій традиції знайом-
ства миколаївців з надбаннями 
місцевого книговидання. Кожен 
рік проведення «Миколаївської 
книги» відбувається в новому 
форматі, але незмінною зали-
шається дружня співпраця з 
письменниками, істориками, 
видавцями, представниками 
органів влади. Із 2007 р. під час 
виставки відбувається підве-
дення підсумків обласного кон-
курсу «Краща Миколаївська 
книга» за підтримки Миколаїв-
ської ОДА та Миколаївської 
міської ради).

Значний попит у читачів ма-
ють зустрічі з місцевими авто-
рами та презентації книг. Про-
тягом багатьох років бібліотека 
була і залишається відвідува-
ним майданчиком для привітан-
ня й обговорення нових видань 
поетів, прозаїків, краєзнавців, 
науковців і педагогів, громад-
ських діячів. Заходи відбували-
ся в межах кількох циклів з по-
пуляризації краєзнавства: «Істо-
рія міста в подіях і спогадах», 
«Славетні імена Миколаївщи-
ни», «Літературний портрет 
краю», «Подорожні нотатки на-
ших земляків». Популярним се-
ред читачів бібліотеки був цикл 
вечорів «Згадуємо імена земля-
ків», який знайомив містян із 
життям і діяльністю видатних 
людей, про яких сьогодні гово-
рять нечасто: діяча сільського 

господарства Віктора Скаржин-
ського, гідрографів братів Ман-
ганарі, інженера Володимира 
Рюміна, акторки Єфросинії Зар-
ницької тощо. Зустрічі циклу 
«Література народів Миколаїв-
щини» висвітлювали літературу 
й культуру народів нашого ба-
гатонаціонального краю, зокре-
ма творчість представників єв-
рейського, чеського, польсько-
го, вірменського, грузинського 
письменства. Приємно відзна-
чити, що на цих заходах літера-
турні твори звучали мовою ори-
гіналу й у перекладах.

Багаторічним партнером 
бібліотеки є Миколаївська об-
ласна організація Національної 
спілки письменників України, 
що її члени регулярно відвіду-
ють літературні заходи, влашто-
вують творчі вечори й презен-
тації, діляться радістю життя й 
хизуються письменницькими 

нагородами. Чудовим приво-
дом запросити їх всіх і одразу в 
гості стало 45-річчя організації 
у 2019  р. Квітневого дня митці 
освідчувались у любові до кни-
жок і бібліотек, згадували сміш-
ні історії й читали свої найкращі 
тексти.

У 2006 р. бібліотека запо-
чаткувала нові цікаві форми 
взаємодії з громадою, які чудо-
во прислужилися краєзнавчій 
роботі. Ідеться про вуличні ак-
ції, які бібліотечні фахівці щоро-
ку проводять до певних дат 
(День міста, День бібліотек). Ми-
колаївцям пропонують переві-
рити свої знання з історії та ар-
хітектури міста, упізнати при-
надливі місця та обличчя відо-
мих городян. І обов’язково 
рекомендують чудові краєзнав-
чі книги й матеріали. Взявши за 
основу ідею про те, що гра є од-
ним із найулюбленіших видів 
людської діяльності, бібліотека-
рі мотивують миколаївців ви-
вчати історію міста і за допомо-
гою вуличних бук-квестів – ін-
терактивних ігор, що перетво-
рюються на справжні пригоди і 
дарують учасникам гарні емо-
ції. Окрім власних квестів, біблі-
отека влаштовує цікаві заходи 
спільно з підприємствами, що 
працюють у сфері розваг. Успіш-
ним прикладом колаборації ста-
ла квест-екскурсія «Місто леген-
дарних особистостей», прове-
дена з агентством IT-екскурсій 
«MykolayivLookCity», а деякі за-
вдання квесту були використані 
під час розробки сувенірної на-
стільної гри «Мандрівка Мико-
лаєвом» від цієї ж компанії.

Бібліотека по праву пиша-
ється великою розмаїтою ко-
лекцією краєзнавчих матеріа-
лів. Її значна частина зосеред-
жена у бібліотечному Літера-
турному музеї, який було 
відкрито 26 квітня 2013  р. до 
Всесвітнього дня книги та ав-
торського права під час XI  ви-
ставки місцевих видавництв 
«Миколаївська книга». Переду-
мови для створення музею  

Бібліотека докладає зусиль 
до збереження культурної спад-
щини краю, поповнення власних 
фондів актуальною літературою 
краєзнавчої тематики, промоції 
місцевих авторів та видавництв.
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виникли значно раніше, адже 
після багатьох зустрічей з міс-
цевими авторами і презентація-
ми їхніх творів бібліотека отри-
мувала в подарунок нові видан-
ня, ілюстративні матеріали й 
фотографії. На сьогодні фонд 
музею налічує понад 1300 екс-
понатів, серед яких, окрім кни-
жок і старих світлин, є рукопи-
си, афіші, листи, нотатники, а та-
кож особисті речі письменни-
ків, як-то годинник, чорнильна 
ручка чи друкарська машинка. 
Вони привертають увагу дорос-
лих і малих відвідувачів. Про 
нові надходження, а також про 
події літературного життя Ми-
колаєва ми оперативно повідо-
мляють у фейсбук-групі музею, 
що налічує понад 330 учасників.

Враховуючи сучасні прин-
ципи створення й зберігання ін-
формації, бібліотека забезпечує 
своїх користувачів великою 
кількістю краєзнавчих матеріа-
лів у цифровому вигляді і  
на своєму офіційному сайті  
www.niklib.com. У розділі сайту 
«Краєзнавство» доступні для 
ознайомлення повнотекстові 
електронні варіанти краєзнав-
чих книжок з різних галузей 
знання і художньої літератури. 
Для книголюбів розгорнута  
«Літературна карта Миколаїв-
щини» – біобібліографічні по-
кажчики та пам’ятки, присвячені 
численним миколаївським пись-
менникам. Певні бібліотечні ма-
теріали розміщені на популяр-
ному партнерському літератур-
ному онлайн-ресурсі «Миколаїв 
літературний» (www.litnik.org). 

Розміщення великих за об-
сягом краєзнавчих відеопро-
дуктів періодично відбувається 
на каналі бібліотеки в ютубі, що 
на сьогодні має півтори сотні 
підписників. Зокрема, користу-
вач має можливість перегляну-
ти відео з плейлистів «Історія і 
сьогодення бібліотеки», «Голос-
ні читання поезій Дмитра Кремі-
ня», буктрейлери за творами 
письменників нашого краю, ма-
теріали про проведення виста-

вок місцевих видавництв «Ми-
колаївська книга» останніх ро-
ків, а також згадати історію ви-
зволення Миколаєва від 
нацизму – за допомогою відео-
уроків. 

Для тих, хто любить слуха-
ти, бібліотека пропонує аудіо-
блог «Звуковий силует Микола-
єва». Цей ресурс може похизу-
ватися значною колекцією за-
писів різної тематики, серед 
яких – зустрічі з авторами, пре-
зентації та інші літературні дій-
ства, захопливі екологічні екс-
курсії. Унікальною частиною 
блогу є збірка усних історій ми-
колаївців різного віку: про улю-
блені місця в місті, важливі події 
і яскраві моменти щастя, 
пов’язані з Миколаєвом.

Бібліотеки-філії також про-
водять помітну краєзнавчу ро-
боту. Найбільш яскравим при-
кладом є бібліотека № 18, де ак-
тивно діють Краєзнавчо-інфор-

маційний центр «Корабельний 
РАЙон» (КІЦ КРАЙ), культурно-
мистецька вітальня «Україн-
ський світ», краєзнавча ковор-
кінгова зона «Дерево роду і 
краю», музей «Ретро». В арсена-
лі роботи цієї бібліотеки – міцні 
зв’язки з краєзнавцями, науков-
цями, старожилами Корабель-
ного та Вітовського районів. 
Краєзнавчі «родзинки» роблять 
пізнаваною діяльність філії 
№ 16, що має зал болгарської лі-
тератури «Болгарське читали-
ще»; філії № 21, що має історико-
краєзнавчий зал мікрорайону 
Матвіївки. 

Краєзнавчий доробок біблі-
отек міста гідний уваги городян. 
Він допомагає відповісти на за-
питання, хто ми є, які уроки ми-
нулого варто засвоїти, і відпо-
відно до цього конструювати 
теперішнє і думати про майбут-
нє, зокрема і в сфері культури. 
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Наталія Кук,
бібліотекар сектору реєстрації користувачів та реклами
відділу обслуговування користувачів ЦМБ

НАВЧАТИ НОВОГО ЩОДНЯ!

Один із найбагатших і 
успішніших людей ХХ століття 
Генрі Форд якось висловився з 
приводу навчання. За його сло-
вами, кожен, хто перестає вчи-
тись, старіє, – не важливо, у 20 
або 80 років, – а той, хто продо-
вжує вчитись, залишається мо-
лодим. Найголовніше в житті – 
це підтримувати молодість  
мозку. 

Навчатися можна не лише у 
школі чи університеті. Сучасні 
публічні бібліотеки все більше 
стають активними провайдера-
ми послуг неформальної та ін-
формальної освіти. Вони мають 
необхідні ресурси, сприяють ін-
телектуальному розвитку чле-
нів громади та їхньому само-
вдосконаленню.

Центральна міська бібліо-
тека ім. М.Л.  Кропивницького і 
бібліотеки-філії вже багато ро-
ків реалізують просвітницькі та 
навчальні проєкти, завдання 
яких – допомогти миколаївцям 
різного віку поповнити свої зна-
ння, отримати нові життєві на-
вички. З урахуванням потреб 
місцевої територіальної грома-
ди і в межах Стратегії розвитку 
ЦБС для дорослих м. Миколаєва 
на 2016–2025 рр. розроблено 
Концепцію розвитку нефор-
мальної освіти, за якою бібліо-
теки ЦБС позиціонують свою ді-

яльність як центри навчання 
протягом життя. 

Перші кроки із впрова-
дження неформальної освіти  
бібліотеки міста зробили ще на 
початку 2000-х рр. Це були 
комп’ютерні курси в бібліотеці 
ім. М.Л. Кропивницького за  
проєктом LEAP за підтримки По-
сольства США в Україні. За 
10 років слухачами курсів стало 
багато містян, зокрема й понад 
1000 працівників закладів куль-
тури.

У 2011 р. навчання городян 
комп’ютерної грамотності набу-
ло ширшого змісту, до нього ак-
тивно долучились бібліотеки-
філії. Було окреслено новий те-
матичний напрямок навчання – 
опанування нових електронних 
сервісів та інструментів е-уряду-
вання. Каталізатором цього 
процесу стала низка проєктів за 
підтримки Посольства США в 
Україні, програми  «Бібліоміст», 
в межах міських програм тощо.

За кожним проєктом – ре-
альні результати кропіткої ро-
боти з опанування  бібліотека-
рями-тренерами і городянами 
нових знань та життєвих нави-
чок, усвідомлення нових функ-
цій бібліотеки, гордість за успі-
хи і бажання йти далі, не зупиня-
ючись на досягнутому.

Парасолька від інформа-
ційного бруду, або  

Бути медіаграмотним – 
важливо!

Отже, за 15 років бібліотека 
ім. М.Л. Кропивницького набула 
практичного досвіду навчання 
містян цифрової грамотності. 
Однак сучасній людині все 
більш потрібні медіакомпетен-
ції, зокрема набуття навичок 
критичного мислення, розпіз-
навання фейкового та маніпу-
лятивного контенту, протидія 
мові ворожнечі, попередження 
медіазалежності і кібербулінгу, 
засвоєння практик медіагігієни 
тощо. Тож останні 5 років бібліо-
теки проводять роботу з актив-
ного поширення саме медійної 
грамотності. Бібліотечні фахівці 
використовують переважно ін-
терактивні форми нав чання: 
тренінги, практикуми, фактче-
кінги, моделювання ситуацій, об-
говорення, ігри, практичні впра-
ви в малих групах, короткі диску-
сії, онлайн-опитування тощо. 

Для широкого кола містян 
бібліотеки щорічно організову-
ють освітні заходи різних  
форматів, зокрема й акції до 
Дня інформаційного суспіль-
ства (з 2013  р.), Всесвітнього 
тижня медійної та інформацій-
ної грамотності (з 2017 р.) та до 
професійних свят, пов’язаних з 
ІТ-сферою.

З 2018 р. бібліотеки співп-
рацюють з регіональними пред-
ставниками міжнародного про-
світницького проєкту з фактче-

У наш час публічні бібліоте-
ки активно надають послуги  
неформальної та інформальної 
освіти.

Чому важливо  
не припиняти вчитись
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кінгу та медіаграмотності 
StopFake в Миколаєві. Організа-
ція виставок плакатів, серія за-
нять з медіаграмотності «Скажи 
маніпуляціям і фейкам «СТОП!» 
Зроби свій інформаційний про-
стір безпечним!» дозволяють 
активно популяризувати цей 
напрямок.

У 2019 р. бібліотека 
ім. М.Л. Кропивницького та п’ять 
філій взяли участь у Всеукраїн-
ському занятті з пошуку фактів 
«Не віррр – перевіррр!» в рам-
ках проєкту «Вивчай та розріз-
няй» міжнародної організації 
IREX за підтримки Посольств 
США та Великої Британії в Украї-
ні. Учасниками заходів стали 
учнівська і студентська молодь 
міста.

З 2020 р. всі бібліотеки ЦБС 
долучилися до  національної 
кампанії з цифрової грамотнос-
ті «Будь на часі!»  та стали на-
вчальними хабами проєкту «Дія. 
Цифрова освіта» в межах співп-
раці Міністерства цифрової 
трансформації України та УБА. 
Бібліотекарі виступають амба-
садорами цифрової грамотнос-
ті в місцевій громаді, надаючи 
доступ до безкоштовного на-
вчання на національній онлайн-
платформі «Дія. Цифрова осві-
та».

Загалом щороку навчання 
комп’ютерної та медійної гра-
мотності, ІТкомпетентності і ви-
користання нових електронних 
сервісів та інструментів в бібліо-
теках проходять від 400 до 
800 слухачів.

В умовах соціального дис-
танціювання в період карантин-
них заходів бібліотеки акценту-
вали увагу на онлайнових фор-
мах навчання та консультуван-
ня, серед яких конференції, 
лекції, уроки для самостійного 
освоєння слухачами матеріалу 
тощо. Так, команда фахівців бі-
бліотеки ім. М.Л. Кропивницько-
го розробила цикл відеопорад з 

мобільної грамотності «Мобіль-
но про мобільне: лайфхаки від 
бібліотекаря», які стануть у на-
годі кожному користувачеві су-
часних гаджетів.

Навчатись мов 
 ніколи не пізно!

У сучасному світі знання 
мов допомагає людям спілкува-
тися і досягати успіху, тому ви-
вчення іноземних мов завжди 
дуже популярне. Як добре, що 
цим можна займатися не лише в 
школі чи на дорогих платних за-
няттях. У бібліотеці ім. М.Л. Кро-
пивницького та її філіях для лю-
дей різного віку працюють без-
коштовні мовні курси. Навчан-
ня мовам виокремилося в 
мовний кластер, в межах якого 
відбувається засвоєння україн-
ської, англійської, німецької 
мов. 

Створенню мовного класте-
ра сприяла реалізація соціаль-
них проєктів та ініціатив: Всеу-
країнський проєкт «Бібліотека-
партнер Goethe-Institut: Мова. 
Культура. Німеччина» (з 2008), 
«Ділова англійська онлайн для 
внутрішньо переміщених осіб» 

за підтримки Посольства США в 
Україні (2015–2016), Всеукраїн-
ський волонтерський проєкт 
«Безкоштовні курси української 
мови» (з 2016), «Програма ма-
лих стипендій з вивчення ан-
глійської мови» («English Access 
Microscholarship Program») для 
молоді з соціально вразливих 
родин за підтримки Посольства 
США в Україні та Держдепарта-
менту США (2016–2020). 

В бібліотеці ім. М.Л. Кропив-
ницького безкоштовні курси 
української мови організовано 
за сприяння партнерських ор-
ганізацій – ГО  «Український 
світ», «Університет третього 
віку». З метою створення  
комфортного мовного середо-
вища для шанувальників укра-
їнського слова створено Мов-
но-історичний клуб. Знавці 
українського слова і початківці 
отримують насолоду від голо-
сних читань, театралізацій ху-
дожніх творів, спільного пере-
гляду та обговорень якісних 
зразків сучасного українського 
кінематографу. На зустрічах 
клубівцям надають цікаві відо-
мості з галузей українського мо-
вознавства, історії, етнографії, 
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культури, літератури. Успішно 
працює читацьке об’єднання 
«Навчи друга української мови» 
і в бібліотеці № 18.

Рівень володіння англій-
ською поглиблюють в бібліоте-
ках і дорослі, і молодь. Зокрема, 
англійські розмовні клуби для 
дорослих діють при бібліотеці 
ім. М.Л. Кропивницького та фі-
лії  №  2. Юнацтво 13–16 років з 
малозабезпечених сімей вже 
п’ятий рік поспіль успішно на-
вчається англійської за проєк-
том «Access». Його слухачами є 
понад 60 молодих людей.  Для 
дітей 10–13 років в бібліотеці 
працює гурток англійської мови 
«English with Pleasure». Його ро-
бота спланована так, щоб допо-
внити шкільний матеріал та до-
помогти дітям адаптувати його 
до життєвих ситуацій. Успішно-
му навчанню допомагають ігро-
ві технології,  інтерактивне об-
ладнання, застосування IT-
телебачення та різноманітних 
мультимедійних програм. 

З 2017 р. в бібліотеці 
ім. М.Л. Кропивницького за під-
тримки Миколаївського облас-
ного центру німецької культури 
активно діють курси німецької 

мови для дорослих з різнем рів-
нем знань відповідно до Загаль-
ноєвропейських рекомендацій 
з мовної освіти.

Варто зазначити, що послу-
гами з вивчення мов щорічно 
користується від 100 до 150 міс-
тян. Авторитет бібліотеки як на-
давача освітніх послуг і попит 
на мовні курси залишається ви-
соким. 

Культурно-просвітницькі 
студії 

Для реалізації різноманіт-
них інтересів і розвитку зді-
бностей миколаївців бібліотеки 
міста традиційно використову-
ють клубну діяльність, а також 
сучасні формати навчання – 
лекторії, студії, тренінги, ворк-
шопи, під час яких відвідувачі 
набувають нових знань і нави-
чок. 

У межах неформальної арт-
освіти дорослих в бібліотеці 
ім.  М.Л.  Кропивницького з 
2018  р. успішно діє цикл про-
світницьких студій «Пів години 
на мистецтво», які допомагають 
слухачам орієнтуватися у світі 
мистецтва. Відвідувачі студій 
розширюють свої культурні  

горизонти, навчаються дивити-
ся, бачити і розуміти мистецькі 
твори, знайомляться з окреми-
ми темами, жанрами, напрямка-
ми мистецтва та творчістю відо-
мих художників.

У межах проєкту «Миколаїв: 
ми – коло!» за підтримки Міжна-
родної організації з міграції у 
співпраці з управлінням культу-
ри та місцевими ГО в 2017–
2019  рр. було апробовано нові 
теми і форми навчання з нефор-
мальної освіти, серед яких були 
тренінги з медіаграмотності, до-
медичної допомоги, фінансової 
грамотності, воркшопи з еколо-
гічної грамотності, еколого-
просвітницькі екскурсії тощо). 
Загалом за проєктом проведе-
но близько 250  заходів (зокре-
ма 150 бібліотечних), в яких  
взяли участь понад три тисячі 
городян. Ініціатива продовжує 
діяти і приносить користь міс-
цевій громаді!

Змінюються споживачі 
освітніх послуг, їхні потреби і 
запити, формати і тематика 
освітніх заходів теж змінювати-
муться. У цьому сенсі нефор-
мальній освіті пощастило – вона 
вільна від формалізму. Така сво-
бода дає бібліотекам можли-
вість швидко реагувати і прово-
дити заходи, орієнтуючись на 
потреби вмотивованої аудито-
рії, що стимулює впровадження 
інновацій та різних ініціатив.

За відгуками миколаївців, 
бібліотеки – гарне середовище 
для навчання, місце, в якому  
завжди можна зустріти одно-
думців, поспілкуватися з цікави-
ми людьми, поділитися своїми 
думками та враженнями й гар-
но відпочити. Тож навчаємось 
самі й навчаємо наших користу-
вачів!
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Твоя бібліотека – твоє місце сили!
Світлана Зайко,

провідний бібліограф  
інформаційно-бібліографічного відділу ЦМБ 

ДОСЯГТИ УСПІХУ РАЗОМ

Чи хотіли б ви жити в краси-
вому місті, заможній країні, мати 
гарний великий будинок, чесну 
і відповідальну владу, рівні до-
роги, чисті річки, низькі тарифи 
на комуналку та безкоштовний 
проїзд в міському транспорті? 
Думаю, що так, бо цілком при-
родно – прагнути кращого. І тут 
постає наступне запитання – а 
що ми всі для цього зробили, 
робимо або хочемо зробити, і 
як саме це «щось хороше, ко-
рисне» зробити? 

У Миколаєві «місцем сили», 
в якому відповіді на ці запитан-
ня шукають і знаходять небайду-
жі городяни, стала Центральна 
міська бібліотека ім.  М.Л. Кро-
пивницького. Одним зі страте-
гічних напрямків її розвитку є 
трансформація в бібліотеку 
громадянської дії, майданчик 
для спілкування соціально ак-
тивних городян, представників 
громадських організацій та 
об’єднань, навчальний майдан-
чик із запровадження техноло-
гій соціального партнерства, 
проєктної й фандрайзингової 
діяльності. Активності в бібліо-
теці стали невід’ємною складо-
вою соціокультурного життя 
місцевої територіальної гро-
мади. 

Протягом багатьох років бі-
бліотека накопичувала досвід 
співробітництва з різними гро-
мадськими організаціями, здій-
снювала апробацію і втілювала 
інновації, об’єднуючи зусилля 
бібліотечної і громадської сфер 
діяльності. Варто згадати, що 
передумови роботи з’явились 
ще в далекому 1997 р., коли в бі-

бліотеці дуже активно обгово-
рювалась вітчизняна муніци-
пальна реформа і в місті заро-
дилось Миколаївське міське 
об’єднання «Муніципальна іні-
ціатива». Згодом бібліотека по-
знайомилась з багатьма гро-
мадськими активістами, встигла 
вивчити європейський досвід 
створення на базі закладів куль-
тури центрів локальної актив-
ності. Зустріч з відомою микола-
ївською громадською діячкою, 

досвідченою тренеркою і стра-
тегом Людмилою Руденко-Кар-
даш дала старт у 2006 р. ство-
ренню інноваційного структур-
ного підрозділу бібліотеки – 
Центру соціальної активності 
та партнерства. Основним за-
вданням Центру є сприяння ре-
алізації місцевих громадських 
ініціатив, участі громадськості в 
ухваленні рішень органів влади. 
Було сформульовано й більш 
амбітну мету – сприяти розви-
тку в місті процесів соціального 
партнерства. У різні роки в Цен-
трі діяли Громадська приймаль-
ня, Регіональна школа менедж-
менту соціальних проєктів, Рада 
стратегічного соціального парт-
нерства, Міський гендерний 
центр, клуб «Відкриття нових 
можливостей», Регіональний 
комітет порятунку Південного 
Бугу та ін. Це було зумовлено 
актуальними потребами місце-

вого співтовариства і давало 
можливість доєднатися до роз-
гляду та вирішення багатьох пи-
тань (екологічних, соціальних, 
гендерних тощо) та залучити до 
діяльності Центру значну кіль-
кість активних городян.

Ще одним сприятливим 
фактором перетворення на бі-
бліотеку громадянської дії ста-
ло створення благодійного 
фонду МЕТА «Від спільного 
бачення – до спільних дій».  
У складі правління Фонду та се-
ред його членів – представники 
бібліотеки та громадських орга-
нізацій Миколаєва. За 15 років 
діяльність Фонду дала багато 
підтверджень успішного розви-
тку соціального партнерства в 
місті.

Серед набутого досвіду бі-
бліотеки Кропивницького та її 
філій – співорганізація громад-
ських слухань, обговорень, 
дискусій, інші форми співучасті 
в ухваленні рішень. Дієвим та 
результативним громадським 
заходом, на якому розглядають 
актуальні питання стосовно 
благоустрою та екології міста, 
стали щорічні Миколаївські 
міські екологічні читання  
«Збережемо для нащадків», які 
започаткувала в 2008 р. за  
підтримки департаменту ЖКГ 
Миколаївської міської ради  

У Миколаєві «місцем сили», 
де дають відповіді на запитання, 
як зробити місто кращим, стала 
Центральна міська бібліотека 
ім.  М.Л. Кропивницького.
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філія  №  2. Ініціатива проведен-
ня еколого-просвітницької кон-
ференції була доречною, адже 
на той момент в Миколаєві не 
було публічного простору для 
обговорення актуальних для 
міста та містян екологічних пи-
тань. Основним завданням Чи-
тань є популяризація екологіч-
них знань та інформації, вихо-
вання екологічної культури, за-
лучення громадськості до 
обговорення завдань міської 
екологічної політики. Щорічно 
організаторами та партнерами 
заходу є близько 20 закладів та 
установ. Читання щорічно зби-
рають до 300  учасників, серед 
яких – представники природо-
охоронних структур,  підпри-
ємств, громадських організацій, 
науковці, студентська та учнів-
ська молодь, активні городяни. 
Важливо, що цей діалог підтри-
мує міська влада і бере в ньому 
безпосередню участь.

Дієвим інструментом, здат-
ним об’єднати бібліотеку та гро-
мадські організації, стала і діяль-
ність в бібліотеці ім.  М.Л. Кро-
пивницького відкритого ін-
формаційно-просвітницького 
майданчика «Новий Микола-
їв». Це неформальна спільнота, 
яка спрямовує зусилля на 
об’єднання дій громадськості 
для вирішення актуальних пи-

тань життєдіяльності та розви-
тку міста. З 2013 р. відбулось по-
над 100 тематичних засідань у 
форматі дискусій, мозкових 
штурмів, лекцій, обговорень, 
світових кафе, переглядів муль-
тимедійних матеріалів. Учасни-
ками заходів стали майже 3000 
городян. Серед обговорюваних 
тем: «Пам’ятники та архітектура 
Миколаєва», «Шлях до ефектив-
ного місцевого самоврядуван-
ня», «Обговорення проєктів 
стратегії сталого розвитку міста 
Миколаєва», «Громадські ініціа-
тиви зі створення комфортного 
міського середовища», «Бездо-
мні громадяни Миколаєва», 
«Громадський бюджет Микола-
єва: досвід реалізації проєктів з 
благоустрою та озеленення» 
тощо.

Діяльність Центру дала по-
штовх для мультиплікації досві-
ду у філії № 18, де в 2008 р. було 
створено Міжрайонний ре-
сурсний центр для громад-
ських організацій Корабельно-
го району міста та Вітовського 
району Миколаївської області. 
Серед заходів МРЦ – ярмарок 
громадських ініціатив «На ко-
ристь місцевої громади», тре-
нінги, дискусії, зустрічі з гро-
мадськістю, де вирішувалися 
такі питання, як припинення ви-
рубки Балабанівського лісу, за-
конність виділення земель в ре-
креаційних зонах лісового уро-
чища «Маяк», створення центру 
волонтерів у Корабельному ра-
йоні. У МРЦ проходять зустрічі 
Громадської ради району, звіти 
депутатів тощо. Одним з голо-
вних факторів його успішної ро-
боти є відкритість і готовність 
до співпраці з місцевим співто-
вариством, вміння нести відпо-
відальність за слово і діло.

Впливовим інструментом 
участі в розбудові громади, 
яким користується бібліотека 
ім. М.Л. Кропивницького, є 
представницька діяльність. 
Фахівці бібліотек у різні роки 
представляли інтереси громад-
ськості та закладу в Експертно-
громадській раді при виконкомі 
Миколаївської міської ради, ро-
бочій групі з розробки стратегії 
розвитку міста, координаційній 
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раді з питань Громадського 
бюд жету м. Миколаєва, громад-
ських екологічних радах облас-
ного та міського рівнів, правлін-
нях та наглядових радах фондів 
МЕТА, ЛАСКА, ГО «Діалог», «Фонд 
розвитку міста Миколаєва», 
«Спадщина», «Вітовське україн-
ське товариство», громадських 
радах районів та мікрорайонів 
тощо. 

Діяльність Центру та низка 
інших інновацій, які впровадила 
бібліотека, виокремила в 2017 р. 
новий напрямок роботи за місь-
кою програмою «Громадський 
бюджет м. Миколаєва». Бібліо-
теки стали провайдерами ідей 
Громадського бюджету та ак-
тивними учасниками реалізації 
проєктів. Так, за одним з них 
біля бібліотеки ім. М.Л. Кропив-
ницького було реконструйова-
но Літературний сквер та об-
ладнано сучасну трамвайну зу-
пинку. Оновлений сквер став 
улюбленим місцем відпочинку 
жителів мікрорайону та май-
данчиком для бібліотечних по-
дій. Також у бібліотеці реалізо-
вано проєкт «ПроСто-Хаб» з 
оновлення кінолекційного залу. 
Завдячуючи активній соціаль-

ній та громадянській позиції го-
родян, бібліотека отримала по-
ліфункціональний, модерний, 
комфортний простір для відпо-
чинку, навчання, громадської 
активності, промоції книги.

Бібліотека ім. М.Л. Кропив-
ницького успішно апробувала 
модель бібліотеки громадян-
ської дії, є місцем генерації і вті-
лення міських соціальних про-
єктів. Секрет бібліотеки полягає 
не в зручному місці розташу-
вання або графіку роботи, наяв-

ності приміщень або технічного 
обладнання, інформаційних ре-
сурсів або широкої аудиторії 
відвідувачів. Бібліотека разом із 
партнерами бере активну 
участь у творенні громадян-
ського суспільства. За цим сто-
їть довіра громадськості та вла-
ди до роботи бібліотеки, висо-
кий рівень свідомості, професі-
оналізму, відповідальності та 
активна життєва позиція бібліо-
текарів. Твоя бібліотека – твоє 
місце сили!

Бібліотека Web 3.0
Дар’я Яцкевич,

провідний бібліотекар  
бібліотеки-філії для юнацтва

БІБЛІОТЕКА НАЗАВЖДИ І ВСЮДИ

Центральна міська бібліоте-
ка ім. М.Л. Кропивницького ще в 
далекому 1992 р. розпочала 
курс на комп’ютеризацію бібліо-
течних процесів, визначивши 
його пріоритетним. Це була ам-
біційна мета, але згадаймо прин-
цип «Будьте реалістами – вима-
гайте нездійсненного!». Першою 
машиною в бібліотеці став 
комп’ютер радянського вироб-
ництва «Искра», з якого і розпо-

чалося знайомство працівників 
бібліотеки з абеткою інформати-
зації. Уже в 1993 р. бібліотека 
отримала перші новенькі 
комп’ютери. Розпочався трива-
лий процес створення електро-
нного каталогу «з нуля»  – адже 
досвіду в публічних бібліотеках 
України на той час не було. Біблі-
отекарям доводилось доклада-
ти багато сил, часу, енергії, бо 
процес комп’ю теризації був не-

відворотним. Комп’ютери по-
ступово увійшли в повсякденну 
роботу бібліотечних фахівців та 
користувачів. Одною з перших 
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серед публічних бібліотек в 
Україні бібліотека ім. М.Л. Кро-
пивницького опановувала ін-
тернет-простір і відкрила його 
для себе в 1995 р. У цьому ж році 
на сайті фірми «Агроінформ-
партнер», яка була нашим пер-
шим провайдером, було розмі-
щено бібліотечну інтернет-сто-
рінку, і це було дуже круто! 

Незважаючи на те, що все 
для нас відбувалося вперше, 
курс на інформатизацію не був 
хаотичним. Було реалізовано 
чотири Програми інформатиза-
ції, остання з яких діє і донині. 
Одним з основних результатів 
плідної роботи стало створення 
електронного каталогу книг та 
організація до нього цілодобо-
вого доступу користувачів на 
сайті бібліотеки. Важливість 
зробленої справи фахівці бібліо-
теки повністю оцінили у 2012 р., 
коли ознайомились з ініціати-
вою Європейської комісії «Елек-
тронна Європа», згідно з якою 
е-каталог є базовою державною 
електронною послугою для гро-
мадян. Електронний каталог – 
лише одна з вершин «комп’ю-
терного» айсбергу сучасної бі-
бліотеки. Наступною підкореною 
вершиною стала комп’ю теризація 
усіх філій (в 2004 р. комп’ютери 
мали лише дві бібліотеки №  2 і 
№ 18). Бібліотеки ЦБС мають по-
тужну корпоративну комп’ю-
терну мережу, яка працює за 
технологією «клієнт-сервер», і її 
учасники – бібліотеки-філії – та-

кож беруть онлайн-участь у 
створенні електронного ката-
логу. У скорому майбутньому на 
миколаївців чекає вичерпна ін-
формація про книги всіх бібліо-
тек міста в е-каталозі ЦБС. Ще 
однією вершиною, ще більш ви-
сокою, є автоматизований про-
цес обслуговування користува-
чів, який діє в бібліотеці ім. Кро-
пивницького з 2010 р. Чи є труд-
нощі? Так, однак ми навчились їх 
долати. Підтвердженням є за-
гальний обсяг 13 електронних 
бібліотечних баз даних власної 
генерації, який на 1 січня 2020 р. 
складав понад 560 000 записів.

Зручність перш за все!

Отже, ще у 1995 р. сайт бі-
бліотеки містив лише одну сто-
рінку, що постійно миготіла, без 
будь-яких розділів. Уявляєте 
таке явище у 2020 р.? Навряд чи. 
У нашій з вами сучасності  
технології є одним з головних 
двигунів бібліотечної роботи. 
На сьогоднішній день сайт  
www.niklib.com має значний ін-
формаційний масив. Про його 
популярність свідчить кількість 
звернень – щороку в середньо-
му понад 220 тисяч. Сайт бібліо-
теки стабільно користується по-

пулярністю серед української 
аудиторії – 90,7% від загального 
відвідування сайту. Кількість від-
відувань з США становить 1,2%, 
Чехії – 1%, Нідерландів – 2,9%, 
Німеччини – 2,1%, Швеції – 0,5%, 
Великобританії – 0,5%. Ми три-
маємось на віртуальній хвилі!

Друзі, маємо гарну інтер-
нет-новину! У вересні 2020 р. бі-
бліотека запустила оновлену 
версію сайту. Модернізований 
сайт є новою віхою в сучасному 
бібліотечному обслуговуванні 
віртуальних користувачів. Він 
подієвий, швидкий, зручний,  
поєднаний із соціальними ме-
режами, сучасно оформлений. 
Отож, на нашому сайті можна 
записатися до Центральної бі-
бліотеки, скористатися елек-
тронним каталогом, замовити 
електронну доставку докумен-
тів, отримати консультацію бі-
бліографа, поставити питання в 
довідковій службі, ознайоми-
тись з новинками літератури, 
отримати рекомендації щодо 
популярного читання від відо-
мих літературознавців, переві-
рити свої знання з літератури за 
допомогою онлайн-вікторин, 
пройти краєзнавчі квести, поди-
витися свіже відео, ознайоми-
тись з анонсами заходів, прочи-
тати бібліотечні новини тощо.

Традиційно орієнтований 
на інформаційні потреби корис-
тувачів, в той же час сайт наразі 
максимально насичений дис-
танційними сервісами. Деякі з 
них вперше стають доступними 
городянам не тільки в нашій бі-
бліотеці, а взагалі в Миколаєві. 
Зокрема, новинкою сайту є на-
явність особистого кабінету ко-
ристувача. Читач може перегля-
нути свій формуляр, перевірити 
наявність книг «на руках», 
подов жити термін користуван-
ня літературою, замовити книги 
заздалегідь, записатися у чергу 
на книжковий хіт тощо. 

Модернізований сайт біб-
ліо теки є новою віхою в сучасно-
му обслуговуванні віртуальних 
користувачів.
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Серед інших новинок сай-
ту  – можливість оплати бібліо-
течних послуг онлайн, адже бі-
бліотека надає низку платних 
послуг, наявність благодійної 
онлайн-скриньки. Ми завжди 
раді увазі благодійників, спон-
сорів, меценатів, тепер така до-
помога може надійти будь-
звідки!

З’явилась і мобільна версія 
сайту. Є й інші зручності для міс-
тян. Наприклад, інформацію 
про бібліотеку-філію можна об-
рати за певним критерієм, по-
слугою або читацьким уподо-
банням, як-от наявність ковор-
кінгових зон, літературних му-
зеїв, велостоянок, кінозон, 
майданчиків просто неба тощо. 
І дуже важливо, що ім’я сайту за-
лишилось незмінним. За адре-
сою www.niklib.com вже близь-
ко двадцяти років бібліотеку 
ім.  М.Л.  Кропивницького шука-
ють та впізнають в інтернеті!

Бібліотекарі-блогери

Чи хтось із вас колись вів 
щоденник? Уявіть собі, що цей 
щоденник потрапив у мережу. 
Подібне явище сьогодні детер-
мінується як «блог». Бібліотеки 
активно популяризують свою 
роботу на таких платформах. Ін-
тенсивно працює блог бібліоте-
ки-філіалу для юнацтва 
«BIBLIOтінейджер», розрахова-
ний на підлітків та молодь. Тут 
ви знайдете цікаву та корисну 
інформацію на допомогу на-
вчальному процесу, а також 
якісний контент з організації до-
звілля молодого покоління. 
Кількість публікацій лише у 
2019  р. становить – 154, а кіль-
кість переглядів блогу – 23901. 
Продовжує свою діяльність 
аудіо блог Центральної міської 
бібліотеки ім. М. Л. Кропивниць-
кого «Звуковий силует Миколає-
ва», розрахований на людей з 
проблемами зору, маломобіль-

них та всіх, хто цікавиться куль-
турним та літературним життям 
Миколаєва. Лише за 2019 р. у 
блозі було розміщено 44 аудіо-
записи, які переглянули 10017 
разів користувачів із 16  країн 
світу. Для мешканців Корабель-
ного району міста діє блог біблі-
отеки-філії № 18 «Курс на Кора-
бельний», присвячений пере-
важно історії та сьогоденню ра-
йону. Матеріали блогу активно 
використовують представники 
адміністрації району, краєзнав-
ці, вчителі, школярі, члени гро-
мадських організацій. Показни-
ки цього блогу за 2019 рік також 
вражають: 65 публікацій, пере-
глядів – 6900. Тут варто заува-
жити, блоги наших бібліотек – 
про життя миколаївців та Мико-
лаєва. Тож переходимо у на-
ступний розділ статті.

Соціальні мережі –  
соціальне життя

На сьогодні ми не можемо 
уявити своє життя без онлайн-
спілкування. Соціальні мережі 
стали нашим головним супутни-
ком у залученні віртуального 
користувача до бібліотеки. Бі-
бліотеки ЦБС почали долучати-
ся до соціальних мереж з 2011 р. 
(ЦМБ, філія № 8 «БиблиоТека», 
№9 «БібліоСвіт», №  18 «Библио-
тека Корабелов»), а в 2019 р. всі 
бібліотеки мали свої сторінки в 
соціальних медіа (44  акаунти в 

Facebook, Pinterest, SlideShare, 
Instagram тощо. Варто наголо-
сити, що у ЦБС для дорослих, 
окрім акаунтів, присвячених по-
пуляризації читання, присутні і 
тематичні акаунти, як-от сторін-
ка бібліотеки-філії № 2 («Бібліо-
тека Екологічна Миколаїв»), ака-
унт бібліотеки-філіалу № 16 
(«Тернівська бібліотека»), при-
свячений популяризації болгар-
ської культури, акаунт ВЕІ «Еко-
читання», сторінка ЧЗ «Бібліо-
течний літературний музей» 
тощо. Найбільш активною у 
Facebook була сторінка ЦМБ, на 
якій зареєстровано 2059 підпис-
ників, розміщено 266 публіка-
цій, фоторепортажів і відеосю-
жетів, здійснено 308530 пере-
глядів. 

Серед бібліотек-філій най-
більшу кількість акаунтів у 
Facebook вела б/ф № 2 – 5 сторі-
нок. Найбільшу кількість статей 
опублікували б/ф № 2 – 227, б/ф 
№ 17 – 221, б/ф № 18 – 218 (але за 
останні три роки найбільшу 
кількість статей опублікував б/п 
б/ф № 4 (700). Найбільшу кіль-
кість відвідувань серед бібліо-
тек-філій мали сторінки б/ф 
№ 16 (55 701), б/ф № 18 (49 034) і 
б/ф № 10 (24 275). Вражає, чи не 
так? Загалом же за 2019 р. всі 
сторінки бібліотек ЦБС у фейс-
буку відвідали 890 243 рази.

19



Бібліотека:  
доступ всім і кожному!

У 2010–2015 рр. бібліотека 
ім. М.Л. Кропивницького брала 
участь в розвитку електронного 
урядування на місцевому рівні 
як співвиконавець міської про-
грами «Електронне врядування 
та електронна демократія в міс-
ті Миколаєві». За цією програ-
мою на базі бібліотек ЦБС було 
створено мережу – 18  Центрів  
обслуговування громадян 
(ЦОГ), діяльність яких можна 
вважати моделлю доступу до 
послуг е-урядування в місцевій 
громаді. Згодом до мережі при-
єднались усі бібліотеки ЦБС. Ді-
яльність Центральної бібліотеки 
ім.  М.Л.  Кропивницького ЦБС 
для дорослих м. Миколаєва з 
доступу городян до послуг 
електронного управління отри-
мала високу оцінку на міжна-
родному професійному рівні. У 
травні 2013 р. бібліотека стала 
переможцем конкурсу «Вклад у 
відкритий уряд» за Програмою 
інновацій у публічних бібліоте-
ках EIFL–PLIP. 

Перехід в онлайн

Бібліотеки є одним із вироб-
ників інформаційних продуктів і 
послуг, основним і історично 
первісним інститутом, що забез-
печує суспільне використання 
соціально значущої документ-
ної інформації. Завдяки розви-
тку інформаційно-комунікатив-
них технологій бібліотечне жит-
тя поступово перейшло в 
онлайн-формат. На сайті, у бло-
гах та на сторінках соціальних 
мережах бібліотеки ім. М.Л. Кро-
пивницького та філій ви можете 
знайти інформативні, навчальні, 
розважальні матеріали: покаж-
чики, відеопрезентації, вірту-
альні виставки, стрічки часу, ві-
деовікторини, вікторини-уроки, 
інтерактивні плакати, відеороз-
повіді, віртуальні квести, за-
кладки, буктрейлери тощо. Так, 
у 2020 р. до 180 років від дня на-
родження М.Л. Кропивницького 
бібліотеками підготовлено і ви-
ставлено на сайті об’ємний ін-
терактивний бібліотрансфор-
мер «Блажен народ, що мав та-
кого сина...», що складається з 
21  бібліографічного, фактогра-

фічного, мультимедійного про-
дуктів (складових), які допома-
гають репрезентувати життя, 
творчість, здобутки, літературні 
та культурні надбання видатно-
го земляка.

За період карантину в бе-
резні–червні 2020 р., для при-
кладу, в соціальних медіа було 
розміщено понад 140 публікацій, 
для яких підготовлено майже 
50 нових інформаційних продук-
тів. З них: голосні читання поезій 
з нагоди пам’ятних дат – 62 пу-
блікації; буктрейлери – понад 40; 
уроки пам’яті – 2; відеоекскурсії, 
відеосюжети, фотофільм – понад 
10; інтерактивні плакати – 4; ре-
комендації з користування 
е-послугами – 5 тощо.

Медіапродукти, створені в 
різноманітних програмах, нада-
ють можливість візуально нада-
ти інформацію про роботу біблі-
отеки, спектр бібліотечних по-
слуг та залучити до інтерактиву 
віртуальних користувачів біблі-
отеки. 

Як бібліотеці знайти своє місце 
під сонцем

Олена Некипелова,
завідувач відділу бібліотечного маркетингу  
та менеджменту ЦМБ

МАЛЕНЬКА БІБЛІОТЕКА У ВЕЛИКОМУ МІСТІ

З кожним роком коло при-
хильників проведення дозвілля 
в бібліотеках розширюється. 
Що ж корисного в них знахо-
дять для себе миколаївці? Пору-

шуючи усталені стереотипи, бі-
бліотеки Миколаєва перестали 
бути лише посередниками між 
книгами і читачами – вони ак-
тивно змінюються й осучасню-
ються. Тут уже не зберігають 
пов ну тишу, а створюють про-
стір для тих, хто прагне творчо 
та інтелектуально розвиватися, 
збиратися з друзями, шукати і 
знаходити однодумців. Саме 

нові захоплення й інтереси від-
відувачів спонукають бібліоте-
ки до активної трансформації.

Своє особливе «обличчя» 
давно вже знайшла Центральна 
міська бібліотека ім. М.Л. Кро-
пивницького з літературним 
музеєм, музичною вітальнею, 
коворкінгом, інтернет-центром, 
хабом, літературним сквером та 
власним івент-простором, де 
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проходять зустрічі з письмен-
никами, краєзнавцями, творчи-
ми людьми, відбуваються мо-
лодіжні лайт-вечірки, квартир-
ники, концерти, кінопокази. 
Бібліо тека також стала провай-
дером неформальної освіти: тут 
вдосконалюють знання україн-
ської та вивчають іноземні 
мови, а людей поважного віку 
навчають цифрової та медіагра-
мотності. Та всього не перера-
хувати. І цей імпульс, як ланцю-
гова реакція, передається біблі-
отекам-філіям. Оскільки мережа 
бібліотек ЦБС для дорослих, яка 
налічує 22 бібліотеки і 4 бібліо-
течні пункти, поширена майже 
на всі мікрорайони міста, кожна 
із книгозбірень намагається ви-
значити певні особливості, які 
вирізнятимуть її з-поміж інших 
та приваблюватимуть відвідува-
чів завдяки оригінальній кон-
цепції діяльності.

Останні роки стали знако-
вими для багатьох бібліотек 
Централізованої бібліотечної 
системи для дорослих м. Мико-
лаєва. Наприклад, маленька 
книгозбірня в тихому мікрора-
йоні середмістя неподалік Чор-

номорського суднобудівного 
заводу та сільськогосподар-
ського підприємства «Нібулон» 
за ініціативи бібліотекарів та чи-
тачів перетворилась на «мор-
ську бібліотеку». Після ревіталі-
зації бібліотечного простору  
бібліотека-філія № 3 набула 
власного фірмового стилю 

імпро візованої кают-компанії з 
креативними інтер’єрами, уні-
кальним зібранням книг мор-
ської тематики та перетвори-
лась на майданчик для спілку-
вання представників різних  
поколінь миколаївців, зокрема, 
стала місцем проведення  
різноманітних заходів, присвя-
чених історії та визначним по-
статям минулого славного міста 
корабелів, цікавих зустрічей з 
людьми морських професій. Ба-
жаними гостями бібліотеки ста-

ли живі легенди м. Миколаєва – 
члени екіпажу яхти «Ікар»,  
які здійснили в 1987–1988 роках 
першу в історії вітчизняного  
вітрильного спорту навколо-
світню подорож, подолавши 
відстань у 32 тис. миль. Серед 
друзів бібліотеки – голова  
Миколаївського відділення Все-
української асоціації письмен-
ників-мариністів України, капі-
тан 2 рангу В.В. Мацкевич, ди-
ректор видавництва «Наваль» 
Л.Ф.  Траспов, військовий лікар, 
письменник О.В. Фіногєєв, пред-
ставники Клубу юних моряків з 
флотилією та інші миколаївці, 
чиї долі тісно пов’язані з мор-
ською романтикою. 

Після кардинальних пере-
творень набула нового змісту і 
бібліотека-філія № 10 ім. Почес-
ного громадянина м. Миколає-
ва В.І. Крісенка, що у Широкій 
Балці. Розташована в окремій 
будівлі з обійстям серед приват-
ної і дачної забудови, вона 
трансформувалася в «бібліоте-
ку-садибу». Тепер відвідувачів 
бібліотеки приваблюють яскра-
ві інтер’єри, що поєднують мо-
дерний дизайн і затишок, від-
критий доступ до сучасної літе-
ратури та гарно оформлені жан-
рові куточки, лаунж-зони для 
усамітненого читання та відпо-
чинку. Читальний зал оснащено 
комп’ютерним та мультимедій-
ним обладнанням, кінозоною 
для перегляду екранізацій  
творів української та світової  
літератури, також створено 
окремий простір для читання і 
творчості, розваг і розвитку  
дітей та підлітків. Ще однією 

Порушуючи усталені стере-
отипи, бібліотеки Миколаєва пе-
рестали бути лише посередни-
ками між книгами і читачами. 
Кожна з них знаходить своє ори-
гінальне «обличчя».
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особливістю бібліотеки є 
СМАРТ-дворик для родин з ді-
тьми. Він репрезентує креатив-
ний простір, обладнаний де-
кількома тематичними локація-
ми: ігровим майданчиком, зо-
ною для творчості, читання, 
індивідуальних занять, розви-
вальних ігор та спортивних за-
нять відповідно до абревіатури 
СМАРТ: «Створюй – Мрій  – Апло-
дуй – Розвивайся – Тренуйся». А 
головне те, що в бібліотеці за-
вжди чекають на читачів приві-
тні та доброзичливі господині 
«садиби» – бібліотекарки, які 
організовують сімейні свята, за-
сідання читацьких клубів та 
об’єднань, зустрічі з відомими 
миколаївцями за спільним су-
ботнім читанням вголос, захо-
пливі квести, краєзнавчі ман-
дрівки, віртуальні подорожі та 
інші події.

Бібліотека-філія № 13, роз-
ташована у мальовничому мі-
крорайоні Ракетне Урочище, та-
кож зазнала позитивних змін. 
Після повного перепланування 
приміщень та оновлення 
інтер’єру тут створено «бібліо-
теку-оранжерею». Провідна 
концепція роботи книгозбірні 
полягає у поєднанні ідеї озеле-
нення життєвого простору та 
зрощення культури і духовності 
користувачів через читання. Те-
пер це – бібліотека книг і квітів, 
яка орієнтована як на поцінову-
вачів читання, так і на квітника-
рів-аматорів, любителів рос-
линництва. Бібліотекарі через 
різнопланову соціокультурну 
діяльність гуртують навколо 
себе людей, що мають власні за-
хоплення, прагнуть до пізнання 

естетики навколишнього світу, 
не втрачають наснаги до само-
розвитку. Постійними відвіду-
вачами бібліотеки стали не тіль-
ки жителі найближчих багато-
квартирних будинків, а й меш-
канці приватних садиб, члени 
садових товариств, розташова-
них у Ракетному Урочищі. Вони 
із задоволенням беруть участь у 
засіданнях читацького клубу 
«Майстри квіткових справ», зби-
раються на весняні толоки та 
гуртом висаджують квіти на 
клумбі біля бібліотеки.

В іншому віддаленому мі-
крорайоні Кульбакиному по-
особливому зарекомендувала 
себе бібліотека № 14, яка давно 
вже стала для місцевих жителів 
осередком громадського життя. 
Цей інформаційний та соціо-
культурний заклад позиціонує 
себе як «бібліотека Prime Time», 
адже саме тут створено всі умо-
ви для змістовного проведення 
вільного часу відвідувачів різ-
ного віку: влаштовано комфорт-
ний простір для читання, на-
вчання, спілкування, розваг; ор-
ганізовано відкритий доступ до 
книг та періодики, інтернет-
центр, Wi-Fi-зона; оформлено 
яскраві книжкові виставки, ін-
сталяції, інші тематичні арт-
об’єкти. А найменші читачі впо-
добали куточок читального 
залу з яскравими ігровими ме-
блями, мультимедійним облад-
нанням та безліччю цікавинок 
на сторінках захопливих кни-
жок. Співпраця бібліотеки з 
Кульбакинським будинком 
культури та молодіжними гро-
мадськими організаціями додає 
змістовної наповненості бібліо-

течній роботі, тому тут завжди 
людно, відвідувачі охоче беруть 
участь у бібліотечних дійствах, 
які зазвичай інтерактивні, ігрові 
й костюмовані. Особливо чита-
чам припала до серця «Казкова 
п’ятниця» – щотижневі сімейні 
зустрічі з голосними читаннями 
книжок, переглядами й обгово-
реннями анімаційних фільмів. 

Бібліотека-філія № 17 в Ба-
лабанівці привертає до себе 
увагу креативною локацією 
просто неба «Бібліокемп», ство-
реною за принципом кемпінгу, 
коли будь-який перехожий 
може відпочити в гостинному 
бібліотечному дворику із за-
вжди велелюдним  дитячим 
ігровим комплексом і спортив-
ним спорядженням, затишними 
альтанками і гойдалкою. На сьо-
годні – це єдиний у мікрорайоні 
належним чином обладнаний 
дитячий майданчик. «Бібліо-
кемп» відразу став улюбленим 
місцем зустрічей і відпочинку 
для багатьох жителів Балабанів-
ки, в якому регулярно прово-
дять пізнавальні, ігрові й кон-
курсні програми сімейного до-
звілля, відбуваються зустрічі з 
миколаївськими письменника-
ми, майстер-класи різного спря-
мування, свята, вечірні поси-
деньки.

Безперечно, маленька біб-
ліо тека, яка орієнтується і всіля-
ко підтримує  інтереси й уподо-
бання своїх читачів, може стати 
справжнім серцем місцевої 
спільноти. Адже, перефразовую-
чи слова талановитої американ-
ської акторки Меріл Стріп, мож-
на сказати: те, що нас відрізняє 
від інших, і є нашою силою. 
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У професії бібліотекаря є 
багато специфічного, тож дале-
ко не кожен погодиться присвя-
тити їй свою долю. Для тих же, 
хто вибрав цей шлях, має хист 
до спілкування з людьми, обож-
нює книгу й читання, бібліотеч-
на робота стає не повсякден-
ним обов’язком, а сенсом життя.

Серед тих, хто з упевненіс-
тю може сказати: «Моє щасливе 
місце – бібліотека», – директор-
ка Центральної міської бібліоте-
ки ім. М.Л.  Кропивницького Те-
тяна Василівна Тверда. Незва-
жаючи на те, що вже понад 
40 років триває її «занурення» в 
професію, вона є сучасним фа-
хівцем і розуміється на тому, як 
перетворити бібліотеку на 
успішну інституцію, що користу-
ється попитом у соціумі. Вона 
згуртувала колектив і націлила 
його на спільну мету. Заохочую-
чи до виробничого ентузіазму 
бібліотечну молодь, не забува-
ючи про цінність досвіду та про-
фесіоналізм ветеранів, дирек-
торка сприяє самореалізації 
кожного зі своїх колег.

Серед тих фахівців ЦБС для 
дорослих, хто реалізував себе у 
професії, – завідувачка бібліоте-
ки-філії № 12 Олександра Леоні-
дівна Дюдіна. З дитинства від-
відуючи бібліотеки поряд із до-
мом, вона не уявляла, що доля 
назавжди пов’яже її з цим сві-
том, який тоді здавався таким 
таємничим та неосяжним. Про 

свій вибір вона говорить: «Коли 
я почала дізнаватися детальні-
ше про професію бібліотекаря, 
усвідомила, що це саме те, що 
мені потрібно. Роки навчання, 
практика в бібліотеках нашого 
та інших міст України дали мож-
ливість оцінити та зрозуміти не 
тільки важливість професії бі-
бліотекаря, а й її унікальність. 
Яка ще професія може надати 
стільки можливостей розкрити 
свою особистість, спробувати 
себе в ролі вчителя і виховате-
ля, сценариста і актора, психо-
лога і журналіста? Важливим 
для мене є те, що я завжди від-
чуваю себе потрібною людям: 
читачам, колегам, партнерам-
однодумцям. Я вдячна долі, що 
не помилилась, що знайшла 
справу, якій віддала більше 
40  років, справу, яка збагачує 
духовно, вчить досягати успіхів, 
дарує радість спілкування з 
людьми».

Широко знана серед краєз-
навців та громадськості міста як 
справжній професіонал у біблі-
отечній царині, Ольга Іванівна 
Ясько 32 роки очолює бібліоте-
ку-філію № 18 у Корабельному 
районі. Вона стверджує, що ін-
туїтивно визначилася з вибо-
ром професії ще замолоду: 
«Моя «книжкова магія» почала-
ся з юних літ ще в 70-і роки ми-
нулого століття. Тоді багато 
йшлося про профорієнтацію 
молоді, але на практиці вибір 
був найчастіше розмитий і не-
визначений. Так що шкільний 
твір про майбутню професію 
став для мене доленосним. Ні-
чого в ньому певного не було, 
всього лише маленький акцент: 
«моя майбутня професія буде 
пов’язана з книгою...». І сорок 
років промайнули в «пізнаваль-
ній спразі», захопленні книжко-
вим різноманіттям і всією пов-
нотою життя зі здобуванням 
знань, подоланням комплексів, 
самоствердженні та пошуку, на-
бутті однодумців та друзів се-
ред людей, які раніше здавали-

ся недосяжними. Багато чим до-
водилося жертвувати, долати 
нерозуміння і нехтування, адже 
професія, як і раніше, продов-
жує залишатися terra incognita 
для багатьох. На цьому шляху, 
напевно, допомагав Бог та, без-
умовно, мама, сім’я, адже за-
вжди незримим членом сім’ї за-
лишалася бібліотека. Сьогодні, 
перебуваючи на завершальній 
сходинці в професії, я маю не-
здійсненну мрію: пройтися за-
лами оновленої бібліотеки, 
обов’язково на високих підбо-
рах і тією ж стрункою дівчин-
кою, яка ненавмисно колись пе-
редрекла своє майбутнє. Іноді 
бачу таку картину уві сні... 

А друга моя мрія, я впевне-
на, обов’язково здійсниться на-
віть без магії. На моє місце при-
йде людина, для якої бібліотека 
стане тим, чим була вона для 
мене: місцем, наповненим дру-
зями, простором для натхнен-
ня, університетом, який живить 
знаннями розум. Моя наступни-
ця так само, як і я, буде відчува-
ти трепет і задоволення, роз-
гортаючи нові книги, а найкра-
щі з них обов’язково читатиме і 
ділитиметься жагою до читання 
з іншими.

Живи, не вмирай, таїнство і 
магіє МОЄЇ БІБЛІОТЕКИ!».

Мрії, що збуваються

Олександра Леонідівна Дюдіна

Ольга Іванівна Ясько
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Буває так, що бібліотекаря-
ми стають люди зовсім іншого 
фаху. Так сталося, що більше 
40  років завідувачем бібліоте-
ки-філії для юнацтва ЦБС для 
дорослих м. Миколаєва пропра-
цювала педагогиня за освітою 
Світлана Євгенівна Приходько. 
Вона продовжує працювати в 
закладі, який створювала почи-
наючи з перших книжок та вдо-
сконалювала протягом всього 
життя і так говорить про свої 
пріоритети в професії: «Найваж-
ливішими для мене завжди були 
і залишаються читачі, які завдя-
ки своїм різноманітним вподо-
банням, смакам, ставленням до 
навколишнього світу спонукали 
мене бути вкрай вимогливою 
до себе, бути небайдужою та 
знаходитися на вістрі часу. 

Минають роки, а я, як за-
вше, не шкодую часу на розмо-
ву з вдячним відвідувачем біблі-
отеки, заохочення дитини, що 
вперше завітала до нас, щиро 
ділюся усмішкою із засмученою 
людиною, розповідаю допитли-
вим читачам щось цікавеньке і 
разом з ними шукаю у фонді бі-
бліотеки книги на будь-який 
смак!».

У трудових колективах час-
то зустрічаються люди з непе-
ревершеним авторитетом. Для 
бібліотеки ім. М.Л. Кропивниць-
кого і всього бібліотечного се-
редовища Миколаєва такою ав-
торитетною особою є Ніна Анд-
ріївна Селіванова, яка не тільки 
віддала багато років життя бі-
бліотечній справі, а й вклала 
свій досвід, емоції, душевне теп-
ло у формування нової зміни. 
Маючи глибокі знання, велику 
людяність, природну тактов-
ність, вона завжди знаходить 
правильні слова та дає доцільні 
поради не тільки молодим бі-
бліотекарям, а й досить досвід-
ченим колегам, допомагає до-
лати труднощі, підтримує у по-
чинаннях та ділиться своїм до-
свідом.

Загалом у колективі працю-
ють понад 20 бібліотекарок, що 
їхня практика роботи в ЦБС 
складає тридцять і більше років! 
Вони – безперечні лідерки, і про 
діяльність кожної з них можна 

написати окрему статтю, в якій 
ітиметься про здобутки на про-
фесійній ниві, значні зусилля і 
чудові результати у формуванні 
позитивного іміджу міських бі-
бліотек і попиту на їхні послуги 
серед миколаївців.

Напередодні професійного 
свята та з нагоди 120-річчя Цен-
тральної міської бібліотеки 
ім.  М.Л. Кропивницького ви-
словлюємо щирі слова вдячнос-
ті всім працівникам, які, обрав-
ши бібліотечну професію, зали-
шаються вірними їй назавжди 
та примножують здобутки біблі-
отек Централізованої бібліотеч-
ної системи для дорослих м. Ми-
колаєва!

Обробила Галина Бурова, 
пров. методист відділу 

бібліотечного маркетингу  
та менеджменту ЦМБ

Світлана Євгенівна Приходько Ніна Андріївна Селіванова
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