
  

ЗМІСТ 

 

       Бібліотеки без обмежень в умовах обмежень 

       10 накращих бібліотечних кейсів десятиріччя, що минає 

        Комплектування та обробка літератури 

        Інформаційно – бібліографічна діяльність 

        Організаційно – методична діяльність 

        Соціокультурна діяльність. Рзвиток читання через соціальне  

       партнерство 

 Кейс для дорослих 

 Кейс для дітей 

 Кейс для молоді 

 Кейс для літніх 

 Кейс для люлей з інвалідністю 

 Кейс онлайн – заходів: карантинний формат 

        Роль бібліотеки у формуванні іміджу міста: краєзнавча    

        діяльність  бібліотек 

Реклама. Маркетингова діяльність 

       Реклама бібліотеки 

 Вікна бібліотеки як символ і інструмент 

       Реклама в бібліотеці 

Соціальне партнерство 

Проблеми, що не вдалося вирішити.  

Плани на майбутнє 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



  

БІБЛІОТЕКИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНЬ 
 

Ми пережили ще один складний і насичений подіями рік, який 

зробив нас сильнішими, витривалішими і впевненішими у власних 

силах. 
 

Тепер вже точно зрозуміло, що онлайн — це надовго. Ще на 

початку 2020 року можна було думати про те, що скоро все 

налагодиться і заплановані заходи поки можна просто перенести на 

кілька тижнів або скасувати. Зараз виходу немає, нам доводиться 

шукати способи працювати й офлайн, і знаходити прихильників 

онлайн. З цією реальністю доводиться миритися. 

            Критичне мислення,  

            комунікації,  

            колективна робота, 

            креативність – НАШЕ ВСЕ 

 

ПРОЕКТИ:ВСЕУКРАЇНСЬКІ 

Бібліотека –хаб цифрової освіти 

 

ПРОЕКТИ:РЕГІОНАЛЬНІ 

Електронний каталог 

Інформаційний портал Діпрокультура 

Електронна база «Дніпропетровщина» 

 

ПРОЕКТИ: МІСЬКІ 

Безкоштовна цифрова освіта 

#Читаю_де_хочу.  Мобільна бібліотека, 

 «Шаг назустріч» за програмою «Ми поруч» спільний 

проєкт бібліотеки на Шевченка, ГО «Івент - простір» 

за підтримки фонду «Пам'ять, відповідальність, 

майбутнє»  

 

ПОСЛУГИ 

Друк, копіювання, супровід заходів, 

Бібліотечне обслуговування,  Інтернет, WI – FI 

Консультації, лекції, семінари, тренінги,клуби за 

інтересами 

Пошук і обробка текстової інформації 

Екскурсії, квести, конкурси 

Цифрова освіта 

Авторські пішохідні екскурсії 

Доставка книжок додому 



  

10 НАКРАЩИХ БІБЛІОТЕЧНИХ КЕЙСІВ 

 ДЕСЯТИРІЧЧЯ, ЩО МИНАЄ 
 

 

                            Бібліоміст  

У 2011 р. програма «Бібліоміст» визначила групу 

українських публічних бібліотек, що пройшли відкритий 

конкурсний відбір і стали переможцями основного раунду 

конкурсу з організації нових бібліотечних послуг із 

використанням вільного доступу до Інтернету, завдяки чому 

відбулося повне перезавантаження Інтернет-центру та 

додатково відкрилось ще п’ять Інтернет-центрів. 

           

Краща бібліотека року 

За підсумками реалізації проекту «Бібліотека об’єднує 

громаду» у 2012 р. Українська бібліотечна асоціація 

визнала Центральну міську бібліотеку ім. Т.Г. Шевченка 

«Бібліотекою  року 2012».  
  

Бібліоковоркінг  

У 2017 році за підтримки GIZ відбулося офіційне відкриття 

двох безкоштовних коворкінг-центрів для переселенців зі 

східних областей – на базі Центральної міської бібліотеки 

та бібліотечної філії №9, розташованої поряд із модульним 

містечком.  
 

Юнацький відділ за підтримки ООН перетворився в 

сучасний бібліотечний простір, обладнаний 

комп’ютерною та мультимедійною технікою, новими 

бібліотечними меблями. 
 

    Краєзнавче товариство «Кам’янське -

Дніпродзержинськ»  

Від безпосередніх вражень та емоцій, які формують 

почуття «малої батьківщини» – до систематизованих знань 

про рідне місто - місія краєзнавчого товариства 

"Кам’янське – Дніпродзержинськ, що презентувало себе 

територіальні гомаді Кам♥янського 12 років тому. 
 

Міняю бібліотекаря  

«Платформа національних обмінів»(Львів) підтримала 

проект «Міняю бібліотекаря». Це обмін між бібліотекарями 

туристичного Івано-Франківська, Львова, Запоріжжя та 

промислового Кам'янського (Дніпродзержинська) з метою 

поширення інноваційних практик бібліотек, посилення 



  

ефективності започаткованих партнерств, промоція 

бібліотечних інновацій та позиціонування бібліотеки як 

центру громади на новому місці в нових умовах.  

 

 "Україна починається з тебе": благодійний марафон 

 

 Під час благодійного марафону відбувся перший у 

Кам’янському   БЛАГОДІЙНИЙ РОЗПРОДАЖ.Формат  

Розпродажу не вимагав від кам’янчан  віддавати “живі 

гроші”, достатньо було надати  речі, з якими вони готові 

розлучитися заради доброї справи.  Усі зібрані кошти 

пішли на потреби землякам, які беруть участь у бойових 

діях на Сході. 

Для Розпродажу підійшло майже все: книги, журнали, 

платівки, листівки, фотоапарати, плеєри, магнітофони, 

телефонні апарати, мобільні телефони,  іграшки, 

аксесуари, які Кам’янчани надавали власні речі для 

розпродажу або придбали самі. Стартова ціна  будь –якої 

речі складала 3 грн. Таким чином, за два тижні марафону 

було зібрано понад 20 000 грн. 
          

Кращі молодіжні практики 

Проект юнацького відділу центральної бібліотеки ім. 

Т.Г.Шевченка "У світ громад через гру: ігрофікація та 

освітні    

                     ігри для розвитку молоді" занесений до "Каталогу кращих   

                     практик молодіжної роботи в Україні 2019 р". 
 

Ютуб канал БібліоЧат для кам’янЧат  

У стислих, але інформативних роликах, автори щотижня 

розповідають про історію нашого міста, його розвиток,  

                     розбудову, визначні пам’ятки та видатних мешканців. 
 

Фотопроєкт «Спокуса читанням», «Осінь 

створена для читання», «Історія Кам’янського в 

книгах і світлинах, відтворена бібліотекарями» 
 

Фотопроекти, головні герої яких є самі бібліотекарі. 

Фотосесія дозволила учасникам примірити на себе 

епатажні образи та пережити чарівні перевтілення, 

оживити на деякий час героїв книг та надати другий подих 

самій книзі. Створити позитивний  імідж та сламати 

стереотип зневажливого ставлення до бібліотеки в цілому 

та бібліотечній професії, як рутинної та неперспективної. 
 



  

Даний проект на думку його авторів, буде цікавим 

глядачеві, і якщо 1% громадян, побачивши наші фото, 

візьме до рук ту чи іншу книжку, для нас це вже хочайі 

маленька, але перемога. 
 

Бюджет участі 

«Приваблива бібліотека» - переможець конкурсу проєктів 

Бюджет участі 2019, завдяки чому відбулося оновлення 

книжкового фонду, бібліотечного простору  відділу                     

абонемента, фойє,  зовнішнього вигляду бібліотеки 

вцілому. 
 

«Безкоштовна цифрова освіта» - переможець конкурсу 

проєктів Бюджет участі 2020. 

Цифрова грамотність - це суперможливість. Проходити 

онлайн-курси й тренінги, поповнювати власні знання, 

здобувати нові навички за допомогою бібліотекаря можна 

й в 30, і в 50, і в 70 років. 

Завдяки цьому проєку відкрито 7 майданчиків цифрової 

грамотності в усіх районах міста, придбано 14 

комп’ютерів, МФП, проектор. 

ЦЕ КРУТО! 
 

Стати лауреатом міської премії в галузі культури "Кам♥янське 

мистецьке перевесло"  за впровадження інноваційного проєкту "У 

світ громад через гру:освітні ігри для розвитку молоді" в День 

української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників 

культури та аматорів народного мистецтва  й  отримати зірку "За 

відданість праці" - це дійсно круто... й фінансово приємно!!! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

        Бібліографічна робота традиційно вважається 
одним з найважливіших напрямків діяльності 
бібліотеки. Від того, наскільки ефективно вона 
організована, залежить успішне вирішення головного 
завдання бібліотеки – інформаційне забезпечення 
користувачів бібліотеки. Робота електронно--
бібліографічного відділу багатогранна, відповідальна, 
непроста і дуже цікава.  

 

Відомий вислів: бібліографія – "мозок бібліотеки".  

. 

       Несподівана ситуація, яка склалася внаслідок 
епідемії коронавірусу, внесла зміни у звичне життя 
бібліотек. З 12 березня 2020 року бібліотеки 
Централізованої бібліотечної системи м. 
Кам”янського) тимчасово припинили роботу з 
обслуговування читачів. В умовах невизначеності 
гостро постало питання: як діяти бібліотечним 
фахівцям у такій ситуації, як організувати дистанційну 
роботу бібліотеки? 

На цей час відділ електронно-бібліографічної інформації 
вже мав достатній досвід обслуговування користувачів на 
відстані.  

Тож до Вашої уваги Топ найкращих бібліографічних кейсів 

  

 

 
Кам’янське 

  

 

 
098 965 19 10 

  

 

 
Lib.dndz@ukr.net 

  

 

 

http://lib.kam.gov.u
a 

   

Завідувачка відділом  

електронно - бібліографічної 

їінформації 

Людмила Ревко 



  

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

10 найкращих бібліографічних кейсів  

десятиріччя, що минає 

1.Все про Кам'янське-Дніпродзержинськ у Краєзнавчій базі 

"Дніпропетровщина"  та інформаційному порталі "Дніпрокультура" 

 

 

http://old.libr.dp.ua/cgi-

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KRPER&P21DBN=
KRPER&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR= 

https://www.dnipro.libr.dp.ua/ 

2. Краєзнавче товариство Кам♥янське-Дніпродзержинськ  формує 

внутрішній імідж міста 

 

 

https://www.dnipro.libr.dp.ua/kraeznavchetovaristvo 

3. Сайт бібліотеки, блог, сторінки в соцмережі  

http://lib.kam.gov.ua/ 

https://www.facebook.com/bibliotekashevchenka 

4.Фактографічна картотека, фотоархіви, відео та аудіоархіви 

#читаймо_про_Кам'янське  

#слухаймо_придніпров'я  

https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/522176837826964718
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/522176837826964718
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/522176837826964718
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/522176837826964718
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/522176837826964718
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/522176837826964718
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/522176837826964718
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/522176837826964718
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/522176837826964718


  

#вулицями твого міста 
 

http://lib.kam.gov.ua/kamyanske-dniprodzerzhynsk-videoarhiv 

 

5.Вебінар "Краєзнавство - бренд бібліотеки" 

https://bibliopazlu.blogspot.com/2020/07/blog-post.html 

6. Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янського. Видається з 2000 

року 

http://lib.kam.gov.ua/2021-rik 

7. Серія краєзнавчих покажчиків, книжкових закладок, календарів 

"Моє Кам♥янське" 

 

8.Інтерактивні краєзнавчі ігри 

Пізнай Кам'янське! 

Портретна галерея Кам'янського-Дніпродзержинська 

Проспекти Кам'янського 

Художники Кам'янського 

http://lib.kam.gov.ua/interaktyvni-igry 

9.Тиждень краєзнавства "Історію свого міста треба знати й поважати" 

День перший патріотичний 

День другий дослідницько - пошуковий 

День третій європейський 

День четвертий подорожувальний 

Краєзнавець Дмитро Кубанов запропонував нову авторську 

пішохідну екскурсію "Провінційний конструктивізм Кам'янського 20-х - 

30-х років". Дві години тривала подорож, пройдено 7 кілометрів, 

оглянуто десятки будинків, історичних об'єктів. 

День пятий фестивальний 

Бібліотекарі знають  найефективніший засіб виховання патриотизму  

 

10. Історія Кам'янського в книгах і світлинах, відтворена 

бібліотекарями. Фото - відео проект 

 
 

Інформаційно-бібліографічна діяльність ЦБС спрямована на 

оперативне задоволення інформаційних потреб користувачів, 

ефективне використання накопиченого документального потенціалу. 

 Інформаційна діяльність здійснювалось бібліотеками як в режимі 

офлайн, так і онлайн.  

 

http://lib.kam.gov.ua/kamyanske-dniprodzerzhynsk-videoarhiv
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/522176837826964718
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/522176837826964718
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/522176837826964718
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/522176837826964718
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/522176837826964718
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/522176837826964718
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/522176837826964718


  

 

Виконано бібліографічних довідок: 

Всього: 506 
Із них:  
 по ЦМБ - 243 
 за допомогою Інтернет – 205 

У зв’язку з карантином показники виконання довідок значно 

зменшилися у порівнянні з минулим роком (1025) 

Працівники бібліотек ведуть роботу з групового  та індивідуального  

інформування користувачів. Абонентами  групової  інформації є 

краєзнавче товариство «Кам’янське-Дніпродзержинськ», 

територіальні центри соціального обслуговування, заклади освіти, 

міський відділ культури тощо. 

Стенд «Інформаційний куточок», що є у кожній бібліотеці ЦБС, 

постійно оновлюється, оповіщаючи про нові надходження книг до 

бібліотеки, анонси та об’яви про роботу клубів за інтересами, 

інформація про нові послуги, проведення заходів, перелік 

періодичних видань, корисні поради тощо. 

Стенд «Служба літературної навігації» знайомив відвідувачів ЦДБ з 

цікавими подіями в літературному житті, днями народження 

літературних героїв, письменників, цікаві події, літературні нагороди і 

відзнаки.  

     

 

 

 

 

 

Друковані видання бібліотек ЦБС 

Були створені  закладки: 

 «Градусник читацьких уподобань» (ф. №3) 

 «Книжковий навігатор читача»  (ф. №3) 

  «Батькам і малечі на цікавий вечір» (ф. №8) 

 «Читаємо разом сучасні українські казки» (ф. №8) 



  

 «Майже доросла література» (ф. №8) 

Інформаційні листівки: 

 «Увага! Ці журнали бібліотека отримує в 2020 році» (ф. №2) 

 « Знайомтесь:  нова книга!»  (ф. №2)  

 «Читаючи-смакуємо» (ф. №3) 

 «Який він, смак дитинства !» (ф. №3) 

Рекомендаційниі групові  списки літератури: 

 «Книга, літо і я» для учнів 1 – 3 класів (ЦДБ) 

 «Дівчачі історії» (ф. №8) 

Рекламні проспекти: 

 «Книжкова серія-тренд ХХІ століття» 6+  

 «Книжкова серія-тренд ХХІ століття» 12+  

ЦДБ використовує ці рекламні проспекти для просування книжкових 

серій. Щоб звернути увагу читачів на серійну книгу, в 2020 році 

створили внутрішньокнижкову рекламу з таким текстом: «У цієї книги 

є декілька подруг-книг серії. Приходь до бібліотеки та запитай у 

бібліотекаря продовження цих пригод… Ми обовязково допоможемо 

тобі знайти наступну 

книгу, або підібрати 

іншу книгу з нової 

серії». 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотека в інтернеті 

Інформаційна діяльність в мережі Інтернет була спрямована на 

розповсюдження інформації щодо діяльності бібліотек ЦБС та 

донесення, створених ними інформаційних  продуктів  до 



  

віддаленого користувача.  

Сайт бібліотеки http://lib.kam.gov.ua   
систематично поповнювався актуальною інформацією. 

Були створені нові рубрики: 

 Електронні краєзнавчі видання   

 Інтерактивні ігри 

 Фотоархів міста 

Нова література ЦМБ відображалась  на бібліотечному сайті у 

рубриці «Нові надходження» 

На сторінці в Facebook «Бібліотека на Шевченка» велись рубрики, 

що знайомили з книжковими та періодичними новинками: 

 #преса_бібліотека_на_Шевченка 

 #новинкичитальногозалу 

 #абонементрекомендує 

Нові надходження літератури бібліотек-філій відображались на їх 

власних сторінках у Facebook. 

Інформування і зворотній зв’язок з користувачами здійснювався  

- через соціальну мережу «Facebook»: 

 краєзнавчі групи – «Моє Кам’янське», «Цікавинки Кам’янського», 

«Розумне місто Кам’янське», «Позитивне Кам’янське» 

 освітянські групи – «Освітяни Кам’янського», «Все для вчителя», «На 

флешку вчителю», «Вчительська скарбничка» 

-за допомогою  електронної  пошти. 

Електронні папки 

 «Життя і творчість видатних людей» (ф. №3) 

 «А мова - як море» (ф. №3) 

 «Допомога шкільній програмі» (ф. №3) 

 «Українські письменники» (ф. №3) 

 

Робота з каталогами та картотеками відділу електронно-

бібліографічної інформації ЦМБ 

У 2020 році періодичні видання почали надходити до бібліотеки  у 

квітні місяці, тому  заплановані на рік показники розпису статей до 

каталогів та картотек значно зменшилися. 

http://lib.kam.gov.ua/


  

Систематична картотека статей поповнювалась новими 

матеріалами  з газет  та журналів, що отримує читальний зал ЦМБ (40 

найменувань) та міської преси (3 найменування). Було розписано 

280 матеріалів (карток) . 

Систематичний краєзнавчий каталог поповнювався матеріалами з 

місцевих газет: «Событие», «Город 5692», «Любимый город»  

 Розписано всього карток - 364 

 З них до фактографічної картотеки -26 

До обласного електронного краєзнавчого каталогу 

«Дніпропетровщина» було розписано та надіслано  256 статей  з 

трьох міських періодичних видань.  

До обласного порталу «ДніпроКультура» було підготовлено та 

надіслано   

 Вікторія Монякова - віртуоз  шовкової палітри» 

 Євген Лебедєв: творча спадщина на радість людям» 

 Майстриня Надія Васильєва 

 Фотограф Бахмуцький 

Відділ інформаційно-бібліографічної інформації підготовив 

мультимедійні краєзнавчі  знайомства-презентації  «Нові імена твоєї 

вулиці»: 

 «Вулиця Олекси Сокола» 

 «Вулиця Йосипа Манаєнкова »  

  «Вулиця Роберта Лісовського » 

  «Вулиця Ігнатія Ясюковича» 

 «Вулиця Василя Овчиннікова» 

  

Створені інтерактивні ігри: 

 Пізнай Кам'янське!  

 Проспекти Кам'янського            

 Художники Кам'янського 

 Портретна галерея Кам'янського-Дніпродзержинська 

На сторінці в Facebook «Бібліотека на Шевченка» відділом 

електронно-бібліографічної інформації велась рубрика 



  

#пізнайКам’янське 

Друковані видання: 

 

 Щорічне бібліографічне видання  «Календар знаменних і 

пам’ятних дат  Кам’янського на 2021 рік»  

 Інформлистівки  «Пам’ятні та знаменні дати Кам’янського – 2020 

рік» 

 Серія листівок-закладок «Пори року у творчості поетів та художників 

Кам’янського» 

 

 

 
 
 
 
 
 
Протягом року поповнювались  електронні  краєзнавчі папки:  

 «Кам`янське: історія та сучасність»(ЦМБ) 

 «Сторінками історії  Кам'янського» (ф. №3) 

 « Їх іменами названі вулиці нашого міста» (ф. №2) 

 « Дніпродзержинськ в роки Другої Світової війни» (ф. №2) 

Нова краєзнавча література відображалась на сайті бібліотеки у 

розділі «Нові надходження» 

На допомогу самоосвітнім та освітнім програмам 

бібліотеками ЦБС було проведено ряд цікавих заходів: 

Книжкові вечірки від відділу абонементу ЦМБ 

 14.01.20 — «Старий новий рік»; 

 14.02.20 — «Любов з першої книжки»;  

 06.03.20 — «Для жінок і про жінок». 

 Фішка вечірок - тематичний книжковий огляд, до складу якого обов’язково входять 

як класичні твори, так і дещо новеньке. Бібліотекарі намагаються відкрити щось 

цікаве та несподіване навіть про найвідоміші твори. Але книжкові смаколики – не 

єдині на цих святах душі. Теплий чай та дещо смачненьке очікують гостей вечірок,  

тому вони можуть відкривати серце книжкам и насолоджуватися затишком 

одночасно. Бібліотекарі відділу абонементу з задоволенням продовжать роботу у 

цьому форматі 2021 року. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Квести  

 краєзнавчий квест «Пізнай своє місто»  

 Літературно-мовний квест «Нас єднає слово» (до міжнародного дня 

рідної мови) 

Такі інтелектуально-розважальні  змагання  між декількома 

командами  зараз викликають інтерес у молоді. Квести були 

розроблені відділом електронно-бібліографічної інформації. До їх 

проведення  долучилися всі відділіи ЦМБ, кожен з яких став станцією зі 

своїми завданнями.  Перед початком  гри проводиться екскурсія по 

бібліотеці. За підсумками - команда-переможець отримує  призи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 заохочувальний квест «Візьми нову книгу»  

Бібліотекарі ЦДБ вирішили, що просто взяти нову книгу з виставки – це 

занадто просто, тому підготували для читачів багато цікавих завдань, 

після виконання яких діти могли вибрати собі нову книгу. 

 



  

Подорож-казкопанорама «Казкова Європа»  була запропонована 

бібліотекою-філією №3   до Європейського дня мов. Маршрут 

складався з різних зупинок.  Діти побували в Данії, Швеції, Німеччині, 

Англії, Франції, де народились чудові дитячі письменники: Г. 

Х.Андерсен, А. Ліндгрен, 

Брати Грімм та В.Гауф, Л. 

Керролл, А. Мілн,  Ш. 

Перро та їх незабутні твори: 

«Пеппі Довгапанчоха», 

«Малий та Карлсон», «Аліса 

в країні чудес», 

«Русалонька», «Вінні-Пух» та 

інші.   

 Огляди літератури 

 «Книжки для суперкрутих» 

(ф. №8) 

 «Читати – це сучасно!» 

(книгомандри , ф. №2) 

  «Синьо-жовтий день 

календаря» (нова укр. література, ф. №2) 

 «Книжкова торбина для всієї родини» (літературні новинки, ф. №5) 

 "Це не вигадка, не байка, всі ми любимо Нестайка"(книжковий мікс, 

ЦДБ) 

 «Сонячні книги Всеволода Нестайка» (ф. №5) 

 серія книг «Енциклопедія в казках» (ф. №3) 

  «Чарівність зимових свят в українській літературі» (ф. №9) 

  «Ми тебе чекаємо,Святий Миколаю» (книжковий мікс, ЦДБ) 

  «Журнальний барвограй» (ф. №8) 

Бібліотечні уроки 

 «Пристатейна бібліографія»  (ф. №2) 

 «Дім, де живуть книги» (ф. №8) 

  «Моя перша енциклопедія» (ф. №8) 

 «Науково-пізнавальна література» (ф. №8) 

 «Кмітливі дослідники енциклопедій» (ЦДБ» 

  



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бібліотечний фонд: актуальна 
колекція інформаційних ресурсів 

        Як би швидко не розвивались технології, як би не 
змінювався світ навколо, як би не трансформувалися 
самі бібліотеки, але документи, які бібліотека 
відбирає, залучає, систематизує, організовує та 
надає в доступ користувачам, є основою існування 
бібліотеки. 
   Основними вимогами до колекції інформаційних 
ресурсів сучасної бібліотеки є актуальність та 
достовірність. 
   Ми чітко знаємо, що від професійно 
сформованого бібліотечного фонду залежить 
ефективність роботи всіх складових системи 
«БІБЛІОТЕКА». Формування бібліотечного фонду – це 
сукупність цілого ряду процесів, спрямованих на 
створення і розвиток цього ресурсу 
 

БІБЛІОТЕКА – категорія вічності, а паперова 
книга –підґрунтя майбутнього людства. 

       Важливим напрямом діяльності бібліотек 
Кам’янського була робота з формування, оновлення, 
актуалізації книжкового фонду та його ефективне 
використання, оскільки підходи до поповнення 
бібліотечних фондів набувають нових вимог. Фонди 
повинні бути мобільними, з розгорнутою мережею 
пошуку, здатними зацікавити і задовольнити потреби 
найвибагливішого користувача. 

       Реалії 2020 в Україні та світі вимагали нових 
способів роботи з книгою. ЦБС м. Кам’янського 
прийняла цей виклик: ми навчалися спілкуватися 
дистанційно, популяризувати книги серед українців у 
мережі, долучатися до подій онлайн 

       При комплектуванні ми врахували ситуацію на 
видавничому ринку, рекламу, думку ЗМІ, масовий 
попит на книжкову продукцію, форму надання 
інформації, кількість наявного фінансового 
забезпечення, та орієнтувалися  на потреби не тільки 
тих користувачів, що вже прийшли до бібліотеки, а й 
на потенційних користувачів. 

  

 

 
Кам’янське 

  

 

 
0676603614 

  

 

 

nchufeshuk@gmail.c
om 

  

 

 

http://lib.kam.gov.u
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Завідувачка відділом   

Комплектування та 

обробки літератури 

Наталія Чуфещук 
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       Всього фонд ЦБС на 01.01.2020 становить 275022 примірників. 
Фонд бібліотеки є універсальним. Ядром нашого фонду є 
гуманітарна література. 
 
 

За видами документів 
 

 
    
 
 

 
   
 

ФОНД 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
КЗ «ЦБС» КМР  337642 311893 297836 286167 258471 275022 

Центральна бібліотека  97624 90041 82349 78202 60654 60341 

Бібліотека філіал № 1      16665 

Бібліотека-філіал № 2 18012 15948 15605 15826 16065 15934 

Бібліотека філіал № 3 32038 32434 31388 31658 31845 32271 

Бібліотека філіал №4 35069 32860 32619 30945 23969 23839 

Бібліотека філіал № 5 20347 19931 19711 16063 15507 15535 

Бібліотека філіал № 6 40021 30212 29281 29555 29785 29784 

Бібліотека філіал № 7 24669 21943 21636 20859 20254 20208 

Бібліотека філіал № 8 14384 14677 14894 14013 12170 12194 

Бібліотека філіал № 9 23733 23559 22793 22844 22910 22750 

Дитяча бібліотека 31745 30288 27560 26202 25312 25501 

СПИСАННЯ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

КЗ «ЦБС» КМР  5497 31562 18308 16567 32965 3056 

Центральна бібліотека  1041 9659 8972 5240 18790 969 

Бібліотека-філіал № 2 1310 2377 645 310 517 219 

Бібліотека філіал № 3 126 286 1325 264 50 260 

Бібліотека філіал №4 54 2553 557 2060 7313 241 

Бібліотека філіал № 5 291 731 428 4131 1039 226 

Бібліотека філіал № 6 126 10155 1210 36 30 223 

Бібліотека філіал № 7 98 3034 596 1097 1046 211 

Бібліотека філіал № 8 41 74 137 1221 2298 180 

Бібліотека філіал № 9 1288 604 1118 379 366 293 

Дитяча бібліотека 1122 2089 3320 1829 1516 234 

Фонд 

ЦБС 275022 
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   Основним напрямком політики формування книжкового фонду останні 10 років 
стала його оптимізація на основі поетапного кількісного скорочення шляхом 
систематичного очищення фондів від зношеної, морально застарілої, 
непрофільної, дублетної літератури. В бібліотеках Кам’янського була проведена 
дуже велика робота з фондами. 
   У перевантажених фондах губляться документи останніх років, ускладнюється 
пошук потрібних. Користувач сприймає весь фронд як застарілий через 
пошарпані та неактуальні видання. Менший за обсягом фонд використовується 
активніше, якісні показники ефективності його використання вищі. 
   Ми намагалися  стати сучасними і привабливими. Адже бібліотеки вже давно 
стали не «сховищами книг», а центрами громади.  
За 10 років було списано 165334 примірників. 
   Та через відсутність регулярного і достатнього фінансування, фонди бібліотеки 
постійно старіють і скорочуються, зношення і скорочення в останні роки значно 
перевищує надходження нової літератури. 
   В 2020 році приєдналась Карнаухівська селищна бібліотека (філіал №1) з 
фондом 16665 примірників. Зараз ведеться робота з їхнім фондом. Планується 
маштабне списання, відібрано майже 10000 примірників. Їх чекає власний шлях 
інновацій та реновацій. 
  В 2020 році бібліотекою було отримано 3048 примірників.  
З них 1794 книг, 1254 примірників періодичних видань.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Основні джерела поповнення фонду 
 
• В дарунок – 1617 примірників на суму 62744,00 
• Міський бюджет – 165 примірників на суму 15000,00 
Основних джерел поповнення фондів бібліотек у 2020 році були дарунки.  
Дарування книг бібліотекам – це дуже давня форма доброчинності та надійне 
джерело поповнення фондів. Факт надходження дарів у бібліотеку – показник 
престижу бібліотеки, її місця в суспільному житті, яскраве свідчення опікування її 
долею. 
   Щоб досягти певних результатів і мати привабливість для населення, бібліотека 
активно працює над підвищенням свого інформаційного потенціалу, основою 
якого (попри новітні технології) є бібліотечний фонд. Тому організовуючи роботу по 
його формуванню, в міру фінансових можливостей, ми намагалися досягнути 
відповідності між складом, обсягом та інформаційними потребами читачів. 
 

Надходження 3048 кошти 

Центральна бібліотека  656 20828,28 

Бібліотека філіал № 1 106 2373,00 

Бібліотека-філіал № 2 88 1773,80 

Бібліотека філіал № 3 686 11584,05 

Бібліотека філіал №4 111 1919,75 

Бібліотека філіал № 5 254 8734,00 

Бібліотека філіал № 6 222 2688,55 

Бібліотека філіал № 7 165 3143,50 

Бібліотека філіал № 8 204 2573,47 

Бібліотека філіал № 9 133 2850,75 

Дитяча бібліотека 423 20265,6 
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КНИГА-найкращий подарунок для бібліотеки 
 

 
        Нерідко бібліотеки отримують в дарунок 
цінні та рідкісні видання.  
Так наприклад місцевий реставратор книг 
Геннадій Темнишев подарував міській 
бібліотеці декілька унікальних видань. Серед 
них неоціненний скарб Української Греко-
Католицької Церкви - факсимільне видання 
книжки "Празничні картини Греко-Католицької 
Церкви", яка побачила світ у далекому 1908 
році, а нині перевидано майстром Г. 
Темнишевим.  
 
 
         Певна кількість літератури постійно 
передається до бібліотеки як дарунок від 

установ та громадських організацій. 
ГО «Бджола» подарувала бібліотеці 107 книг. А депутат міської ради Донець О. 
Виділив 15000 на придбання літератури.  

Проблеми та перспективи при комплектуванні бібліотечних фондів 
       На великий жаль бібліотеки не можуть придбати всі необхідні їм книги та інші 
документи в потрібній кількості. Фінансування з міського бюджету на поповнення 
бібліотечних фондів фактично відсутнє. В останні роки бібліотечні фонди часто 
комплектуються окремими виданнями в обмеженій кількості примірників, що 
уповільнює швидкість росту та оновлення фондів. Все це змушує нас більш 
ретельно підходити до відбору документів у фонд бібліотеки та їх збереження, 
слідкувати за книжковим ринком, його тенденціями та розвитком, активніше 
використовувати нетрадиційні способи придбання видань 
       Протягом 2015-2020 рр. книжковий ринок України зазнав значних 
трансформацій. Ключову роль у цьому відіграло відчутне зменшення імпорту 
російської книжки. Відтак розширився тематичний та жанровий спектр української 
книжки, збільшилась частка україномовної літератури на ринку, побільшало 
перекладів з іноземних мов. Відчувається нестача якісної літератури для юнацтва і 
молоді, тоді як саме в цьому віці формується звичка до читання. Формування цієї 
звички – справа державної ваги. 
       Через кризу, викликану пандемією коронавірусу, видавництво книг в Україні 
впало більш ніж на 70%, зросла вартість книг. Виклики, спричинені пандемією і 
карантином, не оминули жодного видавництва. Болючі наслідки кризи відчули на 
собі і великі видавці, й малі. Дехто не пережив карантину й був змушений 
закритися, дехто взяв паузу, щоб перечекати несприятливі часи, багато хто 
переглянув видавничі плани і переніс, а то й скасував вихід деяких книжок. 
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Розвиток 
      З’явилися якісні українські переклади, що безумовно тішить. 
Кожного року українське книговидання стає все більш помітне в світі, і це не може 
не тішити. Ринок україномовних книг міцнішає та стає більш незалежним. 
      Окрім створення нових книжок (пошук нових українських авторів, переклад 
відомих бестселерів сучасної літератури), видавництва ще почати займатися 
перевиданням класичної літератури. 
ВПЕРШЕ УКРАЇНСЬКОЮ!!! 
       Ми дуже задоволені, що отримали книги Ф. Герберта, Ф. Пулмана, Г.Блека,  К. 

Ішіґуро, М. Леві та ін., які були вперше 
перекладені українською.  Проблема з 
україномовним перекладом до 2014 року 
полягала в тому, що здебільшого це був 
переклад з англійської російською, а потім 
вже українською.  
Зараз ситуація змінюється і саме  тому багато 
творів класичної літератури отримали (і 
продовжують отримувати) друге, повноцінне 
життя українською мовою. 
Продовжує змінюватись і наш читач. Якщо 
раніше російською мовою читала більшість 
українців, то тепер прихильників книг лише 
певної мови – однакова кількість: приблизно 
25%. Українського читача легко вирахувати за 
віком, рівнем освіти. Що молодше, 

освіченіше– то більше читає. Жінки читають частіше, ніж чоловіки. Також жінки 
частіше, ніж чоловіки, обирають друковані книжки українських видавництв. 
Молодші читачі частіше обирають україномовні книги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Популяризація української книги привела до зміни читацьких смаків. 
Фонди наших бібліотек поповнювались і сучасною українською літературою. 
Сучасна українська література - це більше, ніж література. Адже вона допомагає 
побачити картину нашого з вами світу таким, який він є зараз. Серед 
письменників сьогодення вже є навіть «живі класики» 
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        Останні кілька років в Україні з’являється все більше видань для найменшої 
читацької категорії. Поступ помітний не лише у кількості, а й в якості. Видавці 
експериментують, шукають нові цікаві формати для ілюстрацій і не бояться їх 
втілювати у життя. Читачі вже починають «диктувати» попит. Зокрема, це стосується 
книжок для підлітків, з’являються цілі серії .  Намітилася дуже важлива тенденція в 
освіті: нарешті сучасні українські дитячі письменники масово увійшли до шкільної 
програми. І ми звичайно враховуємо всі ці зміни, коли у нас виникає можливість 
купити книги. Дитячої літератури не може бути забагато 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
«Якщо не з книжки, то звідки тоді дитина дізнається, що найголовніше в житті – 

робити добро, не кривдити ближнього?» 
Сашко Дерманський 

 
Перемога 
 
           Український інститут книги  провів відбір та оприлюднив перелік бібліотек, які 
отримають нові  сучасні видання. Книги вже надходять до ДОУНБ. На початку 2021 
року їх отримає і бібліотека Кам’янського. 
 

Центральна міська бібліотека ім. Тараса Шевченка  
м. Кам’янського 

серед 606 бібліотек, які отримають книги від УІК 
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        Перевагу отримали конкретні бібліотеки, які вмотивовані працювати по-
новому – обліковувати видачу нових книжок, активно популяризувати читання (і 
насамперед видавничі новинки), проводити різноманітні масові заходи для 
розширення читацького кола, і готові представити план роботию. Вперше 
бібліотекарі були долучені до процесу відбору книг за напрямками «дитяча 
література», «доросла художня література» та «нонфікшн». 
 

Ми працюємо, творимо, мріємо, розвиваємось для читача!  
 

        Провідним напрямком роботи бібліотек Кам’янського була і залишається 
краєзнавча діяльність, однією із важливих ділянок якої є формування краєзнавчого 
фонду. Протягом року краєзнавчий фонд бібліотеки поповнювався виданнями 
місцевих авторів і установ, обласних, районних і  
міських періодичних видань 

Велику допомогу в інформаційному 
забезпеченні користувачів відіграє 
наявний фонд періодичних видань ЦБC. 
Формування даного фонду здійснюється 
шляхом передплати за бюджетні кошти. 
Репертуар періодики кожного року 
коригується з урахуванням інтересів 
користувачі. Щороку готується зведений 
комплексний каталог періодичних видань, 
який дозволяє аналізувати координацію 
передплати періодичних видань серед 
бібліотек міста.  
 В 2020 році КЗ «ЦБС» КМР отримало 
99438,76 на придбання періодики. 
Отримувати газети і журнали почали з 
березня. 

103 назви періодики 

 43 назв газет  

 60 назв журналів 
        Загальнодоступність нашої бібліотеки забезпечується перш за все відкритим 
доступом до її фонду, для цього в бібліотеці використовуються різні засоби 
розкриття фонду: 
 

 вільний доступ користувачів до фонду бібліотеки,  

 розкриття фондів тематичними поличками та виставками,  

 списки нових надходжень літератури, періодичних видань, 

 публікація нових надходжень на сайті бібліотеки.  

 Віртуальні виставки та ролики  

       Відповідальність за збереження книжкового фонду покладається на всіх 
працівників бібліотеки, а також на читачів. Ця робота ведеться в двох напрямках: 
формування у читачів відповідальності за збереження книг і робота з боржниками. 
Ця робота починається відразу при записі читача до бібліотеки: 
З метою контролю за збереженням фонду раз на 5 років проводиться перевірка 
фондів бібліотек згідно графіка перевірок. 
       Щомісяця у санітарні дні проводилося прибирання фонду та здійснювався 
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поточний ремонт книг. На протязі року було відібрано для списання та складено 
актів на 13880 примірників книг. Особливо велику роботу з фондом провів філіал 
№4, який змінив свою адресу. Вони склали акти на 5584 примірників.  
Проблема списання 
      Списання літератури кожного року проводиться з великими труднощами. 
Книга є комунальною власністю міста і списується через фонд комунального 
майна. До суворих вимог, що до списання, ми вже звикли. Розставляємо списані 
книги за алфавітом, здійснюємо списання 1 раз на рік. Але в цьому році його так 
і не встигли прийняти. Це затрудняє роботу з фондом, тому що потрібно весь 
баласт зберігати, а вільного місця в бібліотеках небагато. 

 
       Бібліотечний працівник є посередником між користувачем й інформацією, а 
бібліотека – комунікаційний канал, який забезпечує рух документної інформації у 
часі і просторі. Саме електронний каталог відкриває швидкий і якісний доступ до 
інформаційних ресурсів бібліотеки. Електронні каталоги є одним із 
найважливіших бібліотечних ресурсів. В 2016 році ЦБС м. Кам’янського стала 
учасником регіонального проеку «Електронний каталог». 
 

 1504 записи за 2020 рік 

 
       Світовий карантин, закриття установ, шляхів сполучення, час самоізоляції… Це 
умови нашого сьогодення, нашого життя і роботи бібліотек. Найкраще, що ми 
маємо зробити в кризові часи – це знайти ресурси і рухатися вперед, шукаючи 
рішення  нових завдань. 
 

Цифрова стратегія відділу комплектування і обробки літератури  

1. Мобільна легкість та швидкість 

Розумна, зважена інтеграція електронних книг в бібліотечне 
середовище, в обслуговування наших користувачів забезпечила 
новий рівень доступності до освітніх інформаційних ресурсів, 
особливо книг, які відсутні в бібліотеці у друкованому вигляді.  
«Мобільна бібліотека» 
 

2. Віддалений доступ 

Функціонування ЕК як невід'ємної частини інтегрованої бібліотечної 
системи від комплектування до зберігання документів. 
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3. Атмосфера занурення 

 
Facebook надзвичайно успішний у створенні атмосфери занурення. 
Публікації відділу комплектування на сторінці Бібліотека на Шевченка 
#читаюдехочу (22 публікації)  
#бібліотекарічитають  
 
 4. Онлайн-бібліотека 
 
Реалії 2020 в Україні та світі вимагали нових способів роботи з 
книгою. Ми навчалися спілкуватися дистанційно, популяризувати 
книги серед українців у мережі, долучатися до подій онлайн 

     
 Проєкти відділу КІО    

 
 

        КЗ «ЦБС» КМР в 2020 році 
продовжила роботу  з  проектом 
«Мобільна бібліотека». Усі книги в 
«Мобільній Бібліотеці» – це 
електронні файли, які зберігаються 
на сайті бібліотеки  

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

«Мобільна бібліотека» на сьогодні містить близько 150 книг.  
  
          Виховувати читацьку культуру сьогодні надто складне завдання. Для цього 
необхідно швидко реагувати на зміни у сучасному мінливому світі, проявляти 
гнучкість, креатив, вміти активно використовувати сучасні інформаційні технології 
та вкладати частинку своєї душі. 
Завдяки та всупереч викличному 2020 ми навчилися шукати нові способи 
спілкування та популяризації книги! 
 

«Book Time» 
 
       Центральна бібліотека разом з ТРК «МІС» започаткувала 
проєкт «Book Time». Ми вчилися бути букблогерами та 
буктуберами. Вийшло 7  випусків про книги. В ролику, тривалістю 
6-8 хвилин аналізували три книги, які недавно надійшли до 
бібліотеки. Цей формат видався дуже зручним, оскільки довго 
говорити про одну немає сенсу. Основним завданням було–
зацікавити та розповісти про книги, які надійшлим до 
бібліотеки. Маємо надію, що нам це вдалося. Book Time 

Мобільна 

бібліотека 
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10 успішних кейсів відділу комплектування і обробки 
літератури десятиліття, що минає… 

 
 
 

1. Переведення бібліотечних фондів на УДК 

  

 

 

 

 

 

 

2. Створення електронного каталогу  

http://www.old.libr.dp.ua/cgi-

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=DDZB&P21DBN=DDZB&S21FMT=&S

21ALL=&Z21ID=&S21CNR= 

3.Масштабне вилучення з фондів застарілої та фізично зношеної літератури 

(165334 примірників вилучено за 10 років)  

4.Мобільна бібліотека  

Віртуальна книжкова полиця з QR-кодом http://lib.kam.gov.ua/mobilna-biblioteka 

Усі книги в «Мобільній бібліотеці» – це електронні файли, які зберігаються на сайті 

бібліотеки, скористатися якими зможе будь-хто, у кого є смартфон або 

планшет.  Для читання книги рекомендуємо мобільний додаток FB Reader. 

http://lib.kam.gov.ua/…/libdn…/files/files/books/Leopard.fb2 

5.Book Time  

Авторська програма на міському телебаченні  тримає відділ комплектування та 

обробки літератури в тонусі, а городян у центрі  літературних подій. 

 

 

 

 

 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/8459285501174080903
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/8459285501174080903
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/8459285501174080903
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/8459285501174080903
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/8459285501174080903
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/8459285501174080903
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/8459285501174080903
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6.Центральна міська бібліотека ім. Тараса Шевченка серед 606 бібліотек, що 

отримають книги від Українського інституту книги 

7.236 книг придбано за проектом «Приваблива бібліотека» у рамках конкурсу 

"Бюджет участі 2019" 

8.Сучасний бібліотекар 

З поміж 400 претендентів на участь у Всеукраїнському проекті «Сучасний 

бібліотекар» бібліотекарі нашої бібліотеки стали його фіналістами. Учасники 

конкурсу пройшли курси навчання в 4-х основних сферах, пріоритетних для 

сучасних бібліотекарів, розробка веб-додатків, візуалізація даних, системне 

застосування та управління віртуальними спільнотами. 

9.Розширення джерел комплектування бібліотечних фондів: партнерські 

відносини з видавництвами і книжковими магазинами, спонсорами, 

меценатами: 

ТРК «МІС»  

ТОВ «ЗІП»  

Благодійні фонди «Доброта», «Бібліотечна країна»  

Депутати міської ради Донець Олександр, Юлія Полівода, Наталія Шкуренко  

ГО «Бджола»  

Видавничий дім "Андрій" 

Український інститут книги  

Інтернет-гартівня «Книжкова хата»  

ДОУНБ 

Громада, яка надала допомогу у вигляді книг  

10.Методичний супровід роботи з бібліотечними фондами. 

 

Книжкового й бездистанційного нам 2021-го! 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА 
РОБОТА 

 
 
 
 

 
Підвищення професійної    

компетенції бібліотечного персоналу 

 

Обласна школа методиста 

 

Державна статистика. ЕСМаР 

 

Методичний моніторинг. 

Консультаційна та практична  

            Допомога 

 

Видавнича діяльність 

Освітній проект «Дорожня карта    

бібліотекаря: перезавантаження 

професії» 

 

Медіапроект 

«ТОП#прочитання» 

Мапа публічних бібліотек міста 

Реалізація проекту для ВПО  

«Працевлаштування та розвиток 

трудових ресурсів в бібліотеках» 

 

Внутрісистемні професійні 

конкурси 

 

  

Завідувачка 

організаційно - 

методичного  відділу  

  

Шушура Лілія 
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 В 2020 році методичний відділ працював не повний рік. У зв’язку з 
встановленням   карантину з 3 квітня по 10 червня  бібліотеки ЦБС були переведені 
на режим простою.  
Протягом року: 

 
МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ БУВ І ЗАЛИШАЄТЬСЯ ТВОРЧОЮ ЛАБОРАТОРІЄЮ ДЛЯ 
БІБЛІОТЕК, ЩО НАДАЄ ВСЕБІЧНУ ДОПОМОГУ БІБЛІОТЕЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ   
 Основними  напрямками методичного забезпечення діяльності публічних 
бібліотек є: розвиток творчого потенціалу бібліотекаря, безперервна бібліотечна 

освіта, моніторинг розвитку ресурсного та творчого потенціалу бібліотек; 
консультативні послуги;  проектно-програмна та інноваційні діяльності; 
переналаштування  зі звичайних методів роботи на дистанційні. 

 

ДОСТУП ДО МЕТОДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ: ШВИДКО, 

ЗРУЧНО ТА КОРИСНО 
 

 Відділ продовжує вести сформований фонд документів з 
різних напрямків бібліотечної діяльності, але матеріали у 
паперовому вигляді зараз відчутно користуються меншою 
популярністю. Тому донесення до колег нової інформації, дієвих 
форм і методів роботи здійснюються через спілкування у соц. 
мережі, на сайті ЦМБ ім. Т.Г. Шевченка (рубрика «Колегам»), блозі 
«Бібліопазли» (рубрика «Скарбничка методиста»), Viber. 

 В квітні, разом з Інтернет-центром, створена та розміщена на сайті 
Центральної міської бібліотеки інтерактивна «Мапа публічних бібліотек міста». 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 Оновлені матеріали з історії сьогодення бібліотек, розміщенні на сайті ЦМБ. 

 
ПРОЄКТНО-ПРОГРАМНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 Сучасний світ сьогодні важко уявить собі без реклами. На перший погляд 
може здатися, що рекламний світ сьогодні – це новий світ. Але насправді 

реклама існувала з давніх часів, ще до нашої ери. Рекламодавцем може бути 
кожний. Радіо нині є одним із найпопулярнішим засобів реклами порівняно з 
іншими.  
 
Переваги радіореклами: 

 поширення і масовість 

 оперативність 

 зручна для сприйняття 

В листопаді  2020 року методичним відділом розпочата  реалізація  авторського 
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медійного проєкту «ТОП#прочитання». Партнер проєкту -радіостанція TopRadio 
104.4 FM - Кам'янське. 
  

На хвилі ТорRadio 104.4 FM кожен понеділок, у програмі «Культурний ранок», 
рубриці «ТопСторінка» радіослухачів знайомлять з літературою з фондів 
Центральної міської бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка. Формат програми - три автори, 
три книги. Тематика книг різноманітна – сучасна українська література, світові 
бестселери, детективи, жіноча проза. Переважно це нові надходження.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
СТАБІЛЬНОЮ І ЕФЕКТИВНОЮ ФОРМОЮ ПІДВИЩЕННЯ    

КВАЛІФІКАЦІЇ    ЗАЛИШАЮТЬСЯ СЕМІНАРИ І ТРЕНІНГИ 

   

 Незвичайна ситуація, що  створилась  для бібліотек у зв’язку з карантином,  

вимагає  пошуку нових методів роботи, побудови власної стратегії на випадок 

форс-мажорних обставин у майбутньому.  
В 2020 році методичний відділ також  опинився в ситуації, коли  частка методичної 
роботи стала дистанційною: навчання бібліотечного персоналу, наради. Стало 
зрозуміло, що бібліотекам потрібно виходити на інший рівень роботи - бібліотека-
онлайн. 

А ще карантин – це час для самоосвіти, вивчення досвіду роботи інших бібліотек. 

 
№ 

п/п 
Зміст роботи Результати виконання Термін 

1. Тренінг «Створюємо 
онлайн-ігри – новий 
бібліотечний бренд» 

 Тренер, зав. електронно-    

бібліографічним відділом 

Ревко Л. презентувала 

краєзнавчі інтерактивні ігри 

з  сайту Центральної 

міської бібліотеки ім. 
 Т.Г. Шевченка, 

познайомила з  можливостями 
інтернет-сервісу  Learning 
Apps, навчила створювати  

онлайн - вікторини 

26 лютого 
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2. Онлайн – семінар  
«Бібліотека в системі 
краєзнавства» 

 В програмі заходу: виступ 

заступника директора 

Герасюти Т.І. «Бібліотечні 

краєзнавчі практики: 

пошук нових ідей», 

презентація краєзнавчого 

відео – проекту 

  «Дітям про Ка’мянське» від 

бібліотекаря ЦДБ 

Гунчевської Ю. 
З онлайн - порадами 

 «Як заохотити містян до 
вивчення історії рідного 

міста» виступив краєзнавець  

Заславський В.  

((м. Жовква, Львівська обл.) 

 

8 липня 

3.  Тренінг «Створення 
бібліотечної інфографіки» 

Тренер, зав. відділом КіО 
літератури Чуфещук 
Наталія. Учасники тренінгу 
на практиці навчились  
можливості ефективного 
використання 
безкоштовних онлайн-
ресурсів для створення 
інфографіки, власноруч 
створювали хмари слів, 
QRкоди, вчились їх 
використовувати. 
 

17, 18      
вересня 

 

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА ОБЛАСНИХ ЗАХОДАХ     

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ    

        
 

№ 
п/п 

Дата Форма участі Тема Місто 

1. січень 
Молчанова К.Б. 

Суха В.Л.                                   
участь 

Презентація книг для 
слабозорих читачів 

«Подолання бар’єрів 
читання: книги для 

слабозорих» 
 

м. Дніпро 

2. липень 
Молчанова К.Б.                                  

участь 

Семінар «Психічне 
здоров’я людей 
похилого віку, які 
постраждали від 

нацизму» 

м. Дніпро 

3. вересень     Бохан Н.В.    «Осіння школа для с. Коблево 
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участь модераторів Мережі 
DOCU/Клуб» в рамках 

Міжнародного 
фестивалю 

документального кіно 
про права людини 

DOCUDAYS UA 

Миколаївської 
області 

4. жовтень 
Герасюта Т.І. 

виступ 

Онлайн-семінар 
«Бібліотечне 

краєзнавство як 
ресурс розвитку 

громади» 

ДОБМ  
ім. Светлова 

м. Дніпро 

5. грудень 
Денисюк Л.А.  
Шушура Л.А   

участь 

Обласна нарада-
онлайн з питань 

планування роботи 
бібліотек на 2021 рік 

ДОУНБ 
м. Дніпро 

6. грудень 
Суха В.Л.                                

участь 

Онлайн-форсайт сесія 
з планування і звітності 

 

ДОБМ 
Ім. Светлова 

м. Дніпро 
 

 

 
10 НАЙКРАЩИХ МЕТОДИЧНИХ КЕЙСІВ ДЕСЯТИРІЧЧЯ, ЩО МИНАЄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Дорожня карта бібліотекаря: перезавантаження професії. Проєкт з підвищення 
професіональних компетенцій бібліотекарів по – новому, ефективно та із 
задоволенням.  
https://bibliopazlu.blogspot.com/2018/10/blog-post_19.html 
 2. Медіапроект «ТОП#прочитання на TopRadio 104.4 FM Кам'янське «ТОП 
СТОРІНКА», яка виходить щопонеділка в ефірі ‘’Good morning show’’! і знайомить з 
книжковими цікавинками бібліотеки на Шевченка  
https://bibliopazlu.blogspot.com/2020/11/topradio-1044-fm.html 
3. Онлайн мапа публічних бібліотек міста  
4. Працевлаштування та розвиток трудових ресурсів у бібліотеках: цикл тренінгів з 
працевлаштування для ВПО  

https://bibliopazlu.blogspot.com/2018/10/blog-post_19.html
https://bibliopazlu.blogspot.com/2020/11/topradio-1044-fm.html
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5. Креативність + традиція = виставка-інсталяція: професійний конкурс на кращу 
краєзнавчу інсталяцію  
https://bibliopazlu.blogspot.com/2019/08/blog-post_40.html 
6. Творча лабораторія для бібліотек 
https://bibliopazlu.blogspot.com/2019/04/blog-post_23.html 
7. Сучасна публічна бібліотека у новій парадигмі бібліотечного простору: 
методичні аспекти»: обласна школа методиста  
https://bibliopazlu.blogspot.com/2019/04/blog-post_23.html 
8. Державна статистика ЕСМаР  
9. Бібліотечний Неформат: щорічне друковане видання найкращих бібліотечних 
практик публічних бібліотек м. Кам♥янське  
https://bibliopazlu.blogspot.com/p/blog-page_30.html 
 
10. Словничок бібліотечних активностей м.Кам’янське 
https://bibliopazlu.blogspot.com/2020/09/blog-
post_9.htmlttps://bibliopazlu.blogspot.com/2020/11/blog-post.html 
Бібліотека від А до Я:путівник розумного користувача 
https://bibliopazlu.blogspot.com/2020/08/blog-post_84.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://bibliopazlu.blogspot.com/2019/08/blog-post_40.html
https://bibliopazlu.blogspot.com/2019/04/blog-post_23.html
https://bibliopazlu.blogspot.com/2019/04/blog-post_23.html
https://bibliopazlu.blogspot.com/p/blog-page_30.html
https://bibliopazlu.blogspot.com/2020/09/blog-post_9.html
https://bibliopazlu.blogspot.com/2020/09/blog-post_9.html
https://bibliopazlu.blogspot.com/2020/11/blog-post.html
https://bibliopazlu.blogspot.com/2020/08/blog-post_84.html
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СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

РОЗВИТОК ЧИТАННЯ ЧЕРЕЗ СОЦІАЛЬНЕ   ПАРТНЕРСТВО 
 

Бібліотекарі  намагаються заохочувати містян до відвідування 

бібліотеки та читання, вигадаючи все нові й нові бібліотечні активності. 
 

  У цьому році через складні умови бібліотеки повинни були працювати 

в умовах адаптивного карантину, або навіть не працювати взагалі. Але 

ми  йшли у ногу з часом, тому  швидко змогли перейти в режим онлайн-

роботи. 

Невеликими кроками, але ми вийшли на новий для бібліотеки рівень 

роботи, популяризуючи її на просторі Інтернету. 
 

Соціально-орієнтована діяльність бібліотек цього року полягає у 

повному дотриманні карантинних умов: прийом відвідувачів 

здійснюється лише у захисних масках, книги після прийому проходять 

триденну обсервацію поза загальним книжковим фондом та за 

межами читацького доступу.  
 

Через обстановку у країні та світі мешканці міста знаходяться у досить 

пригніченному стані, тому завдяки ввічливості та привітності бібліотека 

завжди є місцем для душевних розмов та гарного настрою. Майже 

кожен відвідувач отримує свою порцію порад та уваги від бібліотекарів, 

тому незадоволених клієнтів ми майже не маємо.  
 

КЕЙС ДЛЯ ДОРОСЛИХ 

 

           МАЙДАНЧИКИ 

Зал для проведення активностей, коворкинг, відділ абонемента, сектор 

краєзнавчої літератури, зелена зала та  жовта зали юнацького відділу,  

інтернет – центр 

 

ЛЕКЦІЇ, КОНЦЕРТИ ТА ОНЛАЙН - ЗУСТРІЧІ! 
 

Програма здоров’я в бібліотеці  «Прості кроки до відновлення здоров’я»: 

популяризація медико-санітарної грамотності та знайомство кам’янчан з 

надійними й авторитетними інформаційними ресурсами про здоров'я, 

включаючи сучасні медичні видання та веб-сайти, онлайн зустрічі з 

експертами щодо методів відновлення здров’я. Пройшли зустрічи з 

реабілітологом Валентином Алдакімовим, автором пластичної 

гімнастики Олександром Волошиним, психологінею й  арт терапевткою 

Іриною Підуст, блогеркою, письменницею Марією Дружко. 
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              Клуб інтелектуального кіно 
 

Кіно просто неба. Карантинні обмеження тривають. Але члени клубу 

інтелектуального кіно мають можливість зустрічатись просто неба, у 

книжковому дворику бібліотеки на Шевченка м.Кам♥я нське. 

Керівниця клубу Наталія Бохан завжди тримає інтригу до останнього, 

ретельно готуючи  сюрприз для  глядачів.                     
 

На цей раз вона підготувала для перегляду американський німий фільм, 

комедійну драму 1921 року, один з перших голлівудських фільмів 

"Малюк". Це перша повнометражна режисерська робота Чарлі Чапліна, 

для якої він написав сюжет, був продюсером, композитором  виконавцем 

головної ролі. 
 

 

 
 

Дивовижно, наскільки можна перейнятися цією історією, яка показана 

на чорно-білій плівці й без єдиного виголошеного слова! Все просто, 

зворушливо та мило. Можна передивлятися цей фільм нескінченно. 

Такий він добрий і теплий. 

 

              Клуб садівників і квітникарів «Маєток» 
 

У зв’язку з карантином стабільність зустрічей клубу квіткарів було 

порушено — майже півроку ми не мали змоги зустрічатися. Але 

незмінна керівниця клубу все одно тішила своїх пошановувачів онлайн-

подоражи у вигляді статей, які публіковалися на Бібліопазлах та на 

сторінці «Бібліотека на Шевченка» у Facebook. 

 Після повернення до майже звичних умов було здійснено спробу 

проведення зустрічі в онлайн-форматі, але вона виявилася не досить 

актуальною – майже всі члени клубу були не в змозі підключитися до 

трансляції. Через це цікава зустріч керівниці клубу Беленко А.Г. з 

мандрівницею та за сумісництвом бібліотекарки юнацького відділу 

Бохан Н.В. було вирішено продовжити також і в очному режимі. Ніщо не 

зможе заміти теплих зустрічей віч-на-віч, тому, дотримуючись усіх 

карантинних умов, ми раз за разом запрошували членів клубу до стін 

Абонементу. Колишній бібліотекар відділу Енбулатов А.Е. не покинув 

https://1.bp.blogspot.com/-aKmwLHTYI0I/XxnYbx6KmRI/AAAAAAAAJtM/pUp1pgWPJcYuLnmHQ13eYoCKpPNRv1zPACLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200723_161148_1.jpg
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улюблену справу, тому інколи також заглядає на засідання, щоб дати 

декілька практичних порад зацікавленим членам клубу. 
 

 «Магнолії. Китайський імператорський сад»; 

 «Паразити. Добрива. Сад французької королеви»; 

 «Поговоримо про Нідерланди: рай для рослин і тварин» (онлайн); 

 «Поговоримо про Нідерланди: частина II»; 

 «Сад у контейнерах»;  

 «Магнолії для парку»;  

 «Міні-сад як артоб’єкт». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сад у горщиках 

Мобільні, контейнерні сади цілком заслужено отримують  популярність, і 

все завдяки значній кількості переваг, а саме: можливість створити красу 

та затишок там, де висадити рослини немає можливості. 

На засіданні квітникарів і садівників «Маєток» розглядали практичні 

питання створення контейнерних садів, правила догляду за ними, 

говорили про складнощі та можливі шляхи їх подолання. 

Виявляється засідання квітникарів і садівників проходять онлайн не гірше за 

зустріч наживо. 
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Керівниця клубу, бібліотекарка відділу абонемента, журналістка Алла 

Беленко за допомогою колеги Наталії Бохан розпочала новий проект 

"Голландія очима бібліотекарки". Наталія погодилась бути нашим гідом і 

розповісти про традиції, звички, менталітет голландців. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Клуб колекціонерів «ХОБІ CLUB»: колекціонуєте? Мерщій до  

бібліотеки.  Володіючи інформаційними фондами, 

інтелектуальною аурою та фізичним простором, 

бібліотекарки читального залу бібліотеки на  Шевченка 

об'єднали  колекціонерів Кам’янського  у ХОБI CLAB 

творчих людей.   

 

 

Презентуючи ХОБI CLAB, завідувачка читальним залом Катерина 

Молчанова нагадала про нумізматів, філателістів, фалеристів, яких 

знають майже всі. А ось про деякі види колекціонування дехто навіть не 

чув. Наприклад, арктофілія — колекціонування м'яких іграшок, 

плангонологія — колекціонування ляльок, тегестологія — колекціонування 

підставок для пива (бірдіклей), фішефілія — колекціонування етикеток і 

наклейок, які покривають банки рибних консервів, ікри та багато інших" 

Чому саме клуб колекціонерів у бібліотеці? 
 

По — перше бібліотека наслідує настановам директорки  бібліотеки: 

роби те, що цікаво саме тобі й те, що можеш робити найкраще за 

інших, або шукай того, хто зробить цю роботу за тебе. 
 

По-друге, серед бібліотекарів багато колекціонерів. Колекціонують сов, 

котів, cобак, порцеляну, ляльки, листівки, краватки, хустки, книжки, 

цеглини, квіти тощо. Бібліотека сама має цікаву колекцію книжкових 

раритетів. 
 

По — третє, у нас вже є досвід. Бібліотекарки відділу абонемента 

декілька років тому об'єднали біля бібліотеки міських колекціонерів в 

клубі "Багатель". 
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                На першому засіданні хобі клубу творчих людей  презентували     

      колекції старовинних книг, на другому колекцію сов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родзинкою клубу є справжнісенький аукціон за всіма правилами. Нехай 

це була гра, але лоти були справжніми: шовкова хустка, книги, листівки, 

прикраси, сувеніри з совами  і торгувалися по — справжньому. 
 

Наступна зустріч буде ще цікавішою. Ірина Головко презентуватимемо 

колекцію краваток. Зустріч відбуватиметься офлайн з виходом у прямий 

етер. 

 

Книжкові вечірки 
 

На початку року відділ абонемента бібліотеки на Шевченка знайшов 

нову нішу у своїй діяльності – книжкові вечірки. На наш сподив, вони 

виявилися досить ламповими та затишними, та мали невеличкий, але 

попит. Через карантинні умови ми так і не змогли наважитися проводити 

вечірки, приурочені до інших свят, крім Старого нового року, Дня усіх 

закоханих та Міжнародного жіночого дня, але сподіваємось ще 

повернутися до цього формату у наступному році. 

 

Книжкові вечірки – це чудова ідея для тих, хто хоче відсвяткувати свято у 

компанії таких самих книголюбів, як і він сам. Було проведено 3 таких 

зустрічі: 
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 «Старий новий рік»; 

 «Любов з першої книжки»; 

 «Для жінок і про жінок». 
 

Фішкою вечірок завжди є тематичний книжковий огляд, до складу якого 

обов’язково входить як класичні твори, так і дещо новеньке. Ми 

намагаємося відкрити щось цікаве та несподіване навіть про 

найвідоміші твори, тому що піклуємося про унікальність заходу. Але 

книжкові смаколики – не єдині на цих святах душі. 
 

Теплий чай та дещо смачненьке зажди чекають наших читачів, тому вони 

можуть відкривати серце книжкам и насолоджуватися затишком 

одночасно. Під час вечірок ми ділилися своїми ідеями щодо проведення 

Дня закоханних наодинці з собой, загадували новорічні бажання та 

говорили про важкі долі відомих та неперевершених жінок. 

  

 
 

 

#слухаймо_придніпров’я’. У рамках проекту на платформі бібліотеки  

на Шевченка та на публічній сторінці НСПУ Дніпро #нспудніпро 

публікуються  аудіозаписи творів письменників Придніпров’я, членів 

Національної спілки письменників України. 
 

Клуб «За покликом душі» 

 

Сьомий рік в нашій бібліотеці працює клуб за інтересами «За покликом 

душі». Він об’єднує не тільки за інтересами, але і за бажанням 

поспілкуватися. Тому зустрічі завжди проходять в щирій, душевній 

атмосфері. Учасники клубу давні знавці та шанувальники української 

літератури. Протягом життя у кожного свої спогади про прочитане та 

своє відношення до української книги. Але всі єдині в одному, що без 

книги 
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гарною українською мовою життя не було б таким яскравим та 

різноманітним. Карантин карантином, але 4 засідання встигли провести: 

 Чарівність зимових свят в українській літературі. 

 Колір і музика, слово та пісня 

 Кращої ніж рідна мова не буває! 

 З Новим роком читання 

 

Клуб «Позитив+» бібліотеки – філії №4 
 

 

ПОСЛУГИ 

Друк, копіювання, супровід заходів, 

Бібліотечне обслуговування,  

Консультації, лекції, семінари, тренінги,клуби за інтересами 

Пошук і обробка текстової інформації 

Екскурсії, квести, конкурси 

Цифрова освіта 

Авторські пішохідні екскурсії 

Доставка книжок додому 

Інтернет, WI - FI 

 

КЕЙС ДЛЯ ДІТЕЙ 

 

Голодомор і нищення української народної культури 
 

Чи не зарано говорити з дітьми на цю тему. Досвід довів: чим раніше тим 

краще. Тільки потрібне знайти правильні слова. Вірі Аннусовій це 

вдалося. 

В юнацькому відділі відбулась онлайн - зустріч наукового співробітника 

Музею Спротиву Голодомору в Дніпрі Аннусової Віри Андріївни з учнями 

Гімназії №6. 
 

 Добра багато не буває 

Звідки приходить доброта? Яким кольором ви б її намалювали? 

Бібліотекарки бібліотеки — філії №7 з малятами дитсадка «Незабудка» 

малювали її кольорами веселки. Залюбки подорожували до країни Феї 

Добринки. Читали казку Ю. Ярмиша «Добре серце».  

 

Саме за допомогою казки малятам простіше пояснити що таке добро та 

зло. Грали у «Вільний мікрофон». Кожна дитина розповідала, як вона 

уявляє, що таке доброта. Читали вірші. Інсценували казку за оповіданням 

Василя Сухомлинського «Білка і добра людина». 
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«Виростили» деревце добрих справ, створили квітку доброти. Кожна 

пелюстка — це завдання Феї Добринки. Наостанок влаштували веселу 

фізкультхвилинку. 

 

 
 
Ого! Вразили! Молодці! Чудове свято! Чудові читачі! Чудові бібліотекарки! 

 

"Найкреативніші, позитивні, веселі, винахідливі, ерудовані, найкращі 

бібліотекарі! 

Сердечно Дякую за подароване дітям і батькам феєричне свято та 

новорічний настрій! Ви-найкращі! " - додає Ліна Косенко 

 

Школа ерудитів "Розумна крихітка" 
 
У бібліотеці — філії №8 працювала  школа ерудитів «Розумна крихітка». 

Вихованцями цієї школи були діти з Центру соціально – психологічної 

реабілітації. Головною метою цього проєкту було вивчення 

природи рідного краю: знайомство з сезонними особливостями погоди 

та клімату Дніпропетровського регіону, регіональними особливостями 

флори й фауни, правилами поведінці в природі.  

 

Тому на  останньому занятті вирушили до Розарію.  Відшукали дуб, і 

дізнались які ж в нього плоди. За допомогою книжок  змогли відрізнити 

клен від вязу, адже вони трошки схожі. Знайшли на території розарію 

велетенську тополю, і майже у всіх було бажання обійняти це дерево.  

 

Повернувшись до бібліотеки в чудовому настрої, і натхненні барвами 

осені, зробили незвичайного повітряного змія. 

 

https://bibliopazlu.blogspot.com/2020/10/blog-post_22.html
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Кольоровий тиждень  

Кольори зцілюють нас, змінюють наш настрій, заспокоюють. Це свого 

роду кольоротерапія. У співпраці з ДНЗ «Незабудка» бібліотекарки 

бібліотеки філії №7 провели влаштували «Кольровий тиждень» 

 

Червоний понеділок - в природі це колір достатку, стиглих ягід та 

помідорів,яблук. Його часто пов’язують зі святами та веселощами. Вихідні і 

святкові дні в календарі відзначені саме червоним. Прийнято вважати, що 

червоний - радісний, святковий, переможний. 
 

То ж бібліотекарки  з малечею святкували: шукали червоні кольори 

серед іграшок, змагалися у  кольоровому ерудиті, відшукували колір 

серед овочів та фруктів, малювали червоними фарбами. Познайомили  

дітей з книгами червоного кольору. Наостанок подарунок на згадку про 

червоний понеділок - кульки червоного кольору. 

 

Жовта середа - колір сонця, золота, світла, колір бананів, меду, лимонів, 

яблук, соняхів. Це колір достиглого колосся жита й пшениці, колір 

осіннього листя, колір смайлика тощо. Він несе теплоту та радість.  
 

Першими зустріли малят книги жовтого кольору: "Казки мого дитинства" 

(Жовтогарячий "Колобок"), книга Анни Льєнас "Монстрик та його 

кольори"- ми вибрали жовтий) та книга Козлова Сергія "Велика книга 

казок" - оповідання "Я на сонечку лежу").  
 

З дітьми грали в ігри «Перефарбуй сонечко»  та «Відшукай пару», 

розгадували загадки, знаходили жовтий у світі речей, у світі тварин, у світі 

рослин. 
 

Синій четвер - синього так багато на планеті. В ньому фарби моря, 

неба, повітря, волошок… А найголовніше — він частина прапору 

України. 
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Бібліотекарки з малятами розгадували загадки про овочі, фрукти та квіти 

синього кольору, прочитали казку Тетяни Щербаченко «Біла, синя та інші» 

(казка-оповідання «Синя киця»), переглянули мультфільм "Синя борода" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок малювання Анатолія Жежера 
 

Бібліотекарки бібліотеки-філії №7  на зустріч до маленьких друзів з  

дитсадка "Незабудка" запросили  заслуженого художника України  

Анатолія Михайловича Жежера. Виявляється, талановита людина живе 

поруч з ними, ходить тими ж вулицями, й навіть у дитсадочку у неї можна 

взяти  урок малювання. 
 

Сюрприз удався. Діти були здивовані словами  художника, що це він до 

них прийшов брати уроки малювання,  у них набиратися натхнення, з них 

брати приклад. А діти пишалися, як вони такі маленькі, а можуть  бути 

цікавими й корисними видатному живописцю. 
 

Дитсадок перетворився в маленьку арт-галерею. Перші дитячі  враження 

від зустрічі зі справжнім мистецтвом і справжнім художником здивували 

дорослих. "Як красиво, пахне квітами, дуже сонце яскраве...",- 

розмовляли між собою діти. Це були хвилини щастя для всіх: і для 

маленьких, і для дорослих, і для митця. Задоволені діти читали вірші для 

Анатолія Жежера. 
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Звісно ж, урок малювання відбувся. Це була дивовижна творча спільна 

робота. Прослухавши розповідь  про те, як гість став художником,  

скориставшись його порадами, діти  самі почали малювати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гра-бродилка "Зимові розваги" 
 

Під час зимових канікул в Центральній бібліотеці для дітей творилися дива. 

Кожна дитина, приходячи до бібліотеки, мала змогу спробувати свої 

сили в грі - бродилці «Зимові розваги» з бібліотекарем читального залу 

Юлією Гунчевською. 
 

Завданнями були вірші-загадки, відповіді на які можна було знайти на 

окремих локаціях у відділі обслуговування дітей дошкільного та 

молодшого віку, а також на відділі обслуговування дітей середнього та 

старшого віку. Локації були пов’язані з окремими книжками та 

книжковими виставками. 

 

 
 

Як приборкати Книгозаврика 
 

https://bibliopazlu.blogspot.com/2020/01/blog-post_15.html
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У бібліотеці — філії № 9  невідомо звідкіля з'явилася дивовижна істота — 

Книгозаврик, який дуже полюбляє ласувати цікавими дитячими 

книжками. 

 

 
 

Члени клубу сімейного читання та дозвілля "СУПЕР 7-Я" вирішили 

приборкати ковтача дитячих цікавинок і викликали Книгозаврика на 

літературні змагання "Сміхочитання". 
 

Всі охочі разом з Книгозавриком спробували почитати вірші сучасних 

поетів:(С. Дерманського, Р.Скиби, І.Андрусяка, Г. Фальковича, 

Ю.Бедрика) з відповідними інтонаціями: 
 

- як інопланетяни; 

- як роботи; 

- як змія, яка сичить; 

- як Баба — Яга; 

- як киця, муркочучи та нявкаючи; 

- з ротом повним цукерок. 
 

Літературна забавлянка «Пригоди Пряничка-Різдв’яничка» 
 

Чи знаєте ви про традицію випікання імбирних пряників до Різдва? У дитячі 

бібліотеці №8  знають. 
 

Це і розписні будиночки, прикрашені білою глазур’ю, і зірочки, й кумедні 

чоловічки… Така традиція існує дуже давно в християнських країнах 

Європи та Америки. Їх дарують одне одному, чіпляють на ялинку. 
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А ще є казка про Пряничного Чоловічка, який потрапив у таку саму 

халепу, як і наш Колобок. Але його пригода закінчилася щасливо і 

Пряничок- Різдв’яничок прямо з печі завітав із друзями на святковий ранок 

до наших маленьких читайликів 

 

 
 

 Адвент календар у центральній бібліотеці для дітей полонив 

дітлахів та їхніх батьків. Солодощі замовити  діду Морозу? 

Це ж просто, яка це мрія. А якщо замовити 

малееееенького цуценятко. І розумієте. Вийшло. Мрія 

здійсненна. 

Цього року можна пограти а Адвент -календар онлайн.  

Щасливчик, який першим відповість на запитання у 

коментарях, отримає приз (і навіть сам зможе його обрати!). Наступні 

шість запитань чекають свого переможця!!! 

 

  
 

Бібліознайки 
 

Головним досягненням в роботі з наймолодшими читачами вважаємо 

клуб дошкільників «Бібліознайки», який працює в нашій бібліотеці з січня 
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2016 року.За чотири сезону клуб відвідували 50 дошкільнят.На жаль,в 2020 

році встигли провести 4 засідання і 4 онлайн.. 
 

БібліоЧат для Кам’янчат 
 

 У стислих, але інформативних роликах, автори щонеділі 

розповідають про історію нашого міста, його розвиток, 

розбудову, визначні пам’ятки та видатних мешканців. 

Розповіді є пізнавальними й зацікавлять не лише дітей, а й 

дорослих. 

Переглянути відео можна за посиланнями: БібліоЧат 

Кам’янЧат та у мережі Facebook. 

 

Школа маленького читача 
 

     У центральній бібліотеці для дітей запрацювала «Агенція читача-

початківця» для  першокласників колегіуму №16, які захотіли вдосконалити 

навички читання.  
 

 Педагоги початкової школи з сумом помічають,що діти все гірше 

читають.Батьки не можуть (та й не дуже хочуть)заставити дітей 

читати,воліють перекласти цю відповідальність на вчителів. Тому 

загальними зусиллями будемо намагатися вирішити цю проблему.Батьки 

охоче погодилися,бо їх вклад тут мінімальний. Діти з учителем раз на 

тиждень приходять до бібліотеки на обмін книг. 

 

 Бібліотекарі 15 хвилин розказують дітям правила поводження з книгою, 

про структуру книги,жанри літератури і т.і. Учні 1-б і 1-в класів колегіуму 

№16 встигли відвідати бібліотеку 11 разів.  Для цієї міссії була створена 

серія книг "Читанка" - з різними ступенями читання, на будь-який вік, для 

дівчат і хлопчиків . Письменники доклали зусиль, щоб кожна дитина могла 

підібрати твори для душі. 
 

Монстри на канікулах 
 

Під такою назвою відбулася Хеловін - паті. Це найстрашніше свято року 

підготували діти, члени клубу сімейного читання "СУПЕР7-Я" бібліотеки – 

філії №9. Це були загадові вампірчики, мумії, веселі чортенята та привиди, 

чарівні відьмочки та монстрики. розбійники і пірати. які повилазили та 

повилітали з улюблених "жахливчиків". Великою популярністю 

користувалася книжкова виставка - інсталяція "Жахливо моторошні 

історії", де можна було переглянути книги С.Кінга, А.Хічкока, І.Волинської, 

Р.Стайна, В.Головачової, В.Бодрова. 
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В ході містерії проходили "дуже страшні" і веселі ігри, конкурси, вікторини 

. А почути з вуст самої чорної кішки, що читати сьогодні модно та круто - 

щось та значить. Свято завершилося костюмованим балом "не зовсім 

чистої сили" та фотосесією з привидом. Всім присутнім було моторошно 

цікаво та страшно весело. 

 

КЕЙС ДЛЯ ЮНАЦТВА 

 

Бібліотекам Кам’янського є що запропонувати молоді. Перш за все 

комфортний простір,обладнанний комп’ютерами та мультимедийною 

технікою,безкоштовним Інтернетом, WI - FI сучасними  бібліотечними 

меблями.  
 

Розвивати власні компетенції можна  в клубах за інтересами. Для них 

працюють: школа виживання Валентина Фіголя, школа фінансової 

грамотності Віталія Коваленка, тінейджерський клуб  «Вибір» Валентини 

Сухої, книжковий клуб «На перехресті» Лариси Лощенкової, клуб 

докумнтального кіно з прав людини Docudyws ua Прметей Наталії Бохан, 

клуб інтелектуальних ігор, де є сучасні фінансови, економічні, історичні, 

соціальні ігри:  «Світ громад», «Каркасон», «Цитаделі», інтерактивні ігри з 

медіаграмотності «Медіаграмотна місія», «Пригоди Літератуса», тощо. 
 

На базі юнацького відділу молодь має можливість розвити власні 

літературні здібності у літературному кулубу «Віварт» та надрукуватись в 

однейменному альманасі, спробувати сили як фотохудожник у клубі 

«Кам’янська фотографічна іцніціатива» тощо. 
 

До послуг молоді безкоштовіні консультації психолога, юриста, 

впроваджується профорієнтаційна програма «Кар’єрний радник», яку 

модерує сертифікований молодіжний працівник, провідний бібліотекр 

юнацького відділу, меморіальна картинна галерея Володимира 

Лебедєва. Вони можуть  взяти участь у конкурсах, інтнрактивних іграх, 

виставках, концертах, літературних вечорах тошо. 

 

Найкращі молодіжні практики 2020 
 

Проєкт юнацького відділу бібліотеки на Шевченка м. Кам'янське "У світ 

громад через гру: ігрофікація та освітні ігри в розвитку молоді" став 

фіналістом конкурсу "Кращі молодіжні практики України 2019", а у 2020 

році отримав премію Кам’янської міської ради в галузі культури 

«Камянське мистецьке перевесло» 
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 «Сексуальна освіта підлітків»: тренінговий курс - спільний проект 

юнацького відділу, гімназії №6, психолога Вікторії Лобенок 

 

15-ть занять з підвищення рівня сформованості у підлітків та молоді 

знань, вмінь і ціннісних установок, які допоможуть їм відповідальне 

ставитися до свого здоров'я, добробуту й особистої гідності, будувати 

поважні міжособистісні та сексуальні взаємини.  
 

Проводить тренінговий курс підготовлений психолог Вікторія Лобенок, 

яка пройшла відповідне сертифіковане навчання за підтримки 

Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ у партнерстві 

з Департаментом освіти та науки Дніпропетровської ОДА. Вона володіє 

теоретичними та практичними навичками проведення неформальних 

освітніх заходів, має досвід роботи з підлітками та молоддю.  
 

Участь підлітків у навчанні є добровільною. Учасники мають право 

передумати й припинити свою участь у в будь-який момент без 

повідомлення причин.  
 

Батьки надають письмову згоду на участь своїх дітей у навчанні з 

сексуальної освіти Навчально – методичної лабораторії 

здоров’язберігаючих технологій комунального закладу вищої освіти 

«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної 

ради. 

 

Кар’єрний радник: профорієнтаційний інтенсив 
 

Про кар'єру й не тільки.Майже дві години в юнацькому відділі бібліотеки 

на Шевченка м.Кам'янське спілкувалися директор з розвитку 

промислового підприємства «ЗІП» Олег Захорольський та учні 9,10,11 

класу Технічного ліцею ім. А. Лигуна. 

Зустріч відбулася у форматі прес-конференції. Модераторка зустрічі  

бібліотекарка Лариса Лощенкова обрала саме таку форму для 

розмови про становлення кар’єри бізнесмена, бо ідея гри в журналістів 

відомих інформаційних агенцій прийшлася до душі  всім. 
 

Юнацький відділ бібліотеки на Шевченка,14 продовжив роботу за 

програмою "Кар'єрний радник". Це зустрічі з успішними, впливовими 

людьми Кам'янського, бізнесменами, банкірами, підприємцями,  "Жива 

книга", екскурсії на підприємства. 
 

В умовах карантину бібліотекарі мають можливість зустрічатись або 

онлайн, або поза межами бібліотеки. Тому ми вирушили на екскурсію 

до приватного підприємства ЗІП — давніх друзів і партнерів бібліотеки, які 

допомагають нам у реалізації цієї програми. Дистанції дотримувались, 

про техніку безпеки пам'ятали. Дякуємо працівникам підприємства за 

опіку. Подорожували разом з нами учні 9-го класу Гімназії №12. 
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                Дійсно, краще один раз побачити, нiж сто раз почути. 

 

 
 

               «Жива книга» в бібліотеці! 
 

Є книги на паперових і електронних носіях, є аудіокниги. А як виглядає 

«Жива книга»? Так само як і звичайна. Читачі обирають книгу, яку б вони 

хотіли прочитати, і після прочитання повертають у бібліотеку. Вся різниця 

лише в тому, що «Живі книги» - це живі люди, а читання – це бесіда. 
 

На цей раз живими книгами стали викладачі  металургійного коледжу: 

електрик, помічник машиніста потягу, механік, економіст. Читачами 

живих книг були учні ліцею №13. 
 

 «Книги» щиро намагались відповісти на всі поставлені запитання, а 

також поділитися власним досвідом. 

 

 Тарас Шевченко без пафосу 
 

Бібліотекарі Кам'янського шукали справжні, правдиві й щирі слова про 

людину, яка жила, кохала, творила, робила помилки, страждала, 

намагалася бути щасливою. Чи вдалося Тарасові віднайти свій шлях, 

вибудувати своє життя таким, про яке мріяв. 
 

На допомогу нам були рок-музиканти, мистецтвознавці, режисери, 

художники, актори, літератори, декламатори, наші друзі, колеги й, 

безумовно, самі читачі. 
 

Бібліотекарі бібліотеки-філії № 5 мають чудову традицію — читати вірші у 

форматі "нон-стоп": діти декламують вірші без перерви — один починає, 

наступний закінчує. Хто збивається, залишає коло читців. 
 

Дійсно, дух змагання захоплює. Бібліотекарі читального залу бібліотеки 

на Шевченка запропонували студентам медичного коледжу спробувати 

себе у поетичному батлі за творами Тараса Шевченка. 
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Двобій у парах був запеклим. Читали всі! Читали й ті, хто вірші не любить, 

не читає їх зовсім і не вміє декламувати, навіть мови не знає, як хлопець з 

Азербайджану. А друзі для чого? Читали усі вголос, допомагаючи 

другові. 
 

Журі визначило переможця. Він отримав свій приз, а бібліотекарі— 

задоволення від добре виконаної роботи, бо переможцями батлу стали 

всі. 

Коли ще можна за одну годину прочитати відразу понад 50 віршів поета? 

 

Бібліотекарі намагалися бути творчими: створювали буктрейлери, 

відеофільми "Шевченкіана кам'янської родини", он-лайн вікторини, 

мультимедійні презентації "Топонімічна шевченкіана Кам'янського", 

майже історичну розвідку здійснили у минуле нашого міста, відтворивши 

події 1943 року: святкування дня народження Тараса Шевченка в 

окупованому Кам'янському. 
 

Виявляється, 10 березня 1943 р. в день пам'яті Тараса Григоровича 

Шевченка в приміщенні Кам'янського Українського драматичного театру 

відбулось урочисте святкування за такою програмою: доповідь про життя 

та діяльність Т. Г. Шевченка, концерт театрального хору та капели 

бандуристів. І свідки цієї події віднайшлися — старійшина краєзнавчого 

товариства "Кам'янське-Дніпродзержинськ" Едуард Смейкал. Безцінні 

спогади. 
 

Згадали про унікальну подію, що днями сталася у видавничому домі 

"Андрій"(м.Кам'янське), який здійснив мрію поета, впорядкувавши й 

підготувавши до друку - «Другий «Кобзар», що також належить Тарасові 

Шевченку. 
 

Бенефіс української поезії 
 

Бібліотекарки бібліотеки на проспекті Перемоги, 35 у межах 

бібліотечного проекту "Від Шевченка до сьогодення" разом з членами 

клубу сімейного читання та дозвілля "СУПЕР 7-Я" зібралися на   бенефіс 

української поезії. 

Читали вірші Л.Українки, Т.Шевченка, В.Симоненка, Л.Костенко, 

М.Підгірянки, К.Кирпи, А. Камінчука. Найсміливіші презентували власні 

вірші.  
 

Поєтичні змагання вдалися. Виявилися чудові читці й, звісно, переможці. 

У номінації "Шевченківська спадщина", "Сучасна українська 

поезія","Авторська поезія". Під час літературної гри  "Письменник чи ні?" 
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без помилок не обійшлося. Жодна зустріч не обходиться без 

літературної гри "Словесний крокодил". Весело й пізнавально. 
 

Важко зараз покоління Z залучати до читання. Але за допомогою гри, 

конкурсів, власного прикладу іноді це вдається. 
 

Соборна духом Україна 
 

Бібліотекарі Кам'янського намагалися зробити цей день особливим, 

незабутнім. Кожна бібліотека зробила це по-своєму. 
 

 
 

Юнацький відділ бібліотеки на Шевченка п'ять років поспіль єднає своїх 

читачів з читачами інших міст України, утворюючи своєрідний ланцюг 

єднання он-лайн.  Вже були Львів, Хмельницький, Запоріжжя, Нікополь, а 

зараз до нашої акції долучився Кропивницький. 

 

 
 

 

Студентів медичного коледжу м. Кам'янського вітали студенти коледжу 

харчування  та торгівлі м. Кропивницький разом з обласною 

універсальною науковою бібліотекою ім.Д. Чижевського.  

https://1.bp.blogspot.com/-9_u53KgP4pQ/XiiFcTKit1I/AAAAAAAAIdo/wFOZbEfEkowC9lQDdyrXFSS77tg7NR9bwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_8708.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-GYeIHPno0SQ/XiiFUgihTJI/AAAAAAAAIdk/FTJReiJGQzggYy4oesloBTGktIiYLSBoQCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_8702.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-8puZ1I1nENY/XiiFkHiUr-I/AAAAAAAAIds/Op_VIKiTpwIYo6bmVsYKTAM9HdyutbjGgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_8712.JPG
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Студенти презентували свої міста та навчальні заклади яскравими 

кліпами та щирими привітаннями. 
 

Обговорювали болючі питання соборності України, що вдалося, а що ні, 

ділилися думками щодо власного розуміння Соборності, мріяли якою 

Україна буде через 10 років, як змінеться наше місто й вони самі. 
 

До обговорень долучилися експерти: викладач історії та права коледжу 

харчування та торгівлі з Кропивницького, з боку Кам'янського експертом 

була заступниця директорки з виховної роботи гімназії №6, письменниця 

Олена Ляшенко. 

 

День прав людини в бібліотеках Кам'янського 
 

Бібліотека на Шевченка разом зі своїми партнерами провела онлайн 

урок для студентів медичного коледжу. 

Спікери онлайн уроку - бібліотекарка читального зала бібліотеки на 

Шевченка Алла Гузовська, громадський радник Дмитро Калинін, 

інспектор ювенальної превенції Наливайченко Анастасія, психолог 

Вікторія Лобенок запропонували теми для обговорення:поняття та 

типологія мови ворожнечі, мова ворожнечі в закладах освіти:причини та 

наслідки, міжнародні та національні стандарти щодо запобігання мові 

ворожнечі, як уникати та протидіяти мові ворожнечі. 

                                               

У бібліотеці-філіалі № 5 пройшов тиждень права «Юридичний 

марафон», що увібрав в себе декілька заходів.  

На годині спілкування «Перехрестя мудрого Закону» бібліотекарі з дітьми 

обговорювали для чого існують закони, правила, дисципліна.  Підіймали  

питання про права та обов'язки дітей в Україні,  право на опіку і 

піклування, на достатній життєвий рівень, на освіту тощо.  

Впродовж тижня працювала правова інформіна «Юридичний компас 

для вас»  
 

Презентація «Твої права – твоя фортеця» яскраво проілюструвала, що 

всі діти різні, але рівні у своїх правах. 
 

На запрошення Центру для дітей і сімей БФ "Карітас" керівниця клубу 

документального кіно з прав людини Docudays ua Прометей Наталія 

Бохан презентувала фільм нідерландської режисерки Астрід Бусінг про 

хлопчика, який займався “дівчачим” видом спорту "Джованні та балет на 

воді”. 
 

Діти дуже добре сприйняли фільм, співчували головному герою, раділи 

його успіху. Почували себе в безпеці, бо поруч були батьки. 
 



 

 

38 

 

Ось так за допомогою кіно можна доступно та весело розповідати дітям 

про такі непрості речі, як права людини. 

 

Клуб документального кіно  про прав людини Docudys ua 

Прометей 
 

 Документальне кіно — хороший інструмент, що дозволяє 

не плакатно показати шматок реальності, у якому ти б 

ніколи не побував. 
 

Веб — наркомани:як лікують інтернет-залежність у Китаї. 

Лікують як, психічний розлад в спеціальних закладах. В 

останній день тижня в клубі документального кіно Docudays ua 

Прометей м.Кам'янське дивились і обговорювали документальний 

фільм "Інтернетзалежний" режисерок Шоші Шлам та Гілли Медалії 

Ізраїль, США) про життя підлітків у реабілітаційному центрі для інтернет-

залежних у Пекіні. 
 

Підлітки гімназії №6 разом з керівницею клубу Наталією Бохан 

розмірковували над питанням "чим є для них Інтернет: розвагою чи 

інструментом для роботи, чим загрожує надмірне перебування у 

віртуальному світі, як сформувати баланс між віртуальним та реальним 

життям, який дозволить кожному реалізовувати себе без шкоди для 

здоров’я. 

 

 
 

Засідання клубу документального кіно Docudays ua Прометей: 

карантинний формат 

Карантин карантином, а життя не зупинити. Перша спроба проведення 

засідання клубу документального кіно про права людини онлайн  була 

вдалою. 
 

Керівниця клубу Наталія Бохан підготувала до перегляду  фільм "Колір 

фасаду синій" українського режисера Олексія Радинського про 
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Флоріана Юр’єва – архітектора, художника, скрипкового майстра, 

теоретика та  поета. 
 

На 90-му році життя йому доводиться опанувати ще одне, цілковито нове 

заняття. Щоб урятувати свій авторський архітектурний проект – київську 

«Летючу тарілку» – від перетворення на частину торговельного центру, 

Флоріан Юр’єв розпочинає кампанію проти свавілля столичних 

забудовників. 
 

Учасники перегляду проводили аналогії з ситуацією в нашому місті. 

Наводили приклади з пам'ятниками архітектури, Верхньою колнією, 

будинком на Інституській ,2 тощо. 

 

 
 

Любов з першої книжки 

До Дня Святого Валентина - улюбленого свята молоді, бібліотекарки 

бібліотеки - філії № 9 запросили найкращих читачів на таємне 

побачення з улюбленою книгою. 
 

Кожний освідчився  своїй улюбленій книзі  у коханні.  Скарбничка 

читацьких симпатій поповнилася такими книжками: 

-О.Бурлака. Поцілунок був не останній ; 

-В.Чемерис. Вітька + Галя ; 

-О.Волков. Чарівник Смарагдового міста ; 

-Р.Дал. Матільда; 

-О.Толстой. Золотий ключик; 

-Д.Роулінг. Гаррі Поттер та таємна кімната; 

-С.Дерманський.Танок Чугайстра; 

-Г.Уеллс. Машина часу; 

-Л.Керролл. Аліса в країні див. 
 

Новорічна вечірка в юнацькому 

Як то раз під Новий рік...або спогади про новорічну вечірку в юнацькому  

відділі бібліотеки на Шевченка у світлинах. 
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Чаювання, святкування, малювання, казкописання... Ялинку гуртом 

малювали, пісні гуртом співали, а як ми танцювали, потім чаювали... А ви 

про що подумали? 
 

Ні книжки під ялинкою ми не читали, піку нікому не милили, у бібліотеці 

не курили. Кажете занудна бібліотека? А ви перевіряли? 

 

Клуб «New Generation»  

 

Початок цього року ознаменувався експериментом щодо залучення 

більшої кількості молоді до відвідування відділу абонемента бібліотеки на 

Шевченкаї. З цього приводу були підготовлені науково-популярні теми, які 

могли зацікавити та привернути увагу молоді.  
 

Була проведена рекламну компанія в мережі інтернет та 

створено інстаграм-сторінку.  
 

До карантину встигли провести лише дві зустрічі: 

 «В мережі: ти+інтернет=?» І частина; 

 «В мережі: ти+інтернет=?» ІІ частина. 
 

На жаль, через карантинні умови проект не зміг 

втриматися на плаву та не встиг розкрутитися на повну 

міць та стабільність. Незважаючи на це, керівниця проекту 

Таценко Г.Г. не полишить свою ідею та у 2021 році 

відновить роботу клубу.  
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КЕЙС ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 
Шашки, шахи, гра в боччє, конкурси, клуб інтелектуального кіно, клуб 

садівників і квітникарів – перепонів не має! 
 

Відкритий простір бібліотеки приймає друзів і партнерів КЗ "Інва-спорт. 

Цілий тиждень вони змагалися в боччє, дартс, спілкувались, чаювали, 

святкували. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КЕЙС ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ 
 

Цифрова освіта, клуби за інтересами, екскурсії, майстер - класи,  

Концерти. Аби було бажання. 
 

Чарівність зимових свят в українській літературі 
 

На порозі лютий. Теплий, без хуртовин і заметілей. Дощ стукотить по 

підвіконню. Але радіти рано – це ще все-таки зима, хоча й така мінлива. 

Саме час для зустрічей з друзями. 
 

Зимового вечора дружнім колективом зібралися учасники клубу "За 

покликом душі" бібліотеки-філії №9 м.Кам'янське на літературний вечір 

"Чарівність зимових свят в українській літературі". 
 

Про зимову пору року говорили мовою класичної та сучасної 

української літератури. Згадували твори Гоголя М., Коцюбинського М., 

Дімарова А., Стельмаха М., Куркова А.  Дотепно грали в  літературне 

лото "Поетична зима" 

 

Майбутнє за програмою «Ми поруч» 
 

Бібліотека на Шевченка разом з  ГО «Івент простір», гімназією №11, 

СЗОШ №19,Ліцєєм НІТ  впроваджує спільний проект «Крок назустріч» для 

https://bibliopazlu.blogspot.com/2020/11/blog-post_2.html


 

 

42 

 

людей, які постраждали від нацизму. Проект підтриманий німецьким 

фондом «Пам'ять. Відповідальність». 
 

 
 

Дистанційний міст пам'яті "Зустріч поколінь" з кам'янчанами - жертвами  

нацистських переслідувань пройшов у бібліотеці на Шевченка. 
 

Карантин додав  корективи, тому спілкувались і  онлайн, і наживо. 

Учні міських шкіл,  гімназій, ліцеїв знайомились з фільмом "Архів пам'яті",  

зустрічались зі свідками тих подій, залишали свої враження в "Книзі 

відгуків". 
 

Майстер-клас з виготовлення новорічної атрибутики підготувала 

фахівець міської бібліотеки, волонтер проекту Катерина Молчанова. 

 

У бібліотеці на Шевченка щопонеділка понад 6 років збираються 

учасниці фольклорного гурту «Калина». Співають, готуються до виступів,  

під час карантину майже не збирались. Але на вечір пам’яті Зінаїди 

Ковтонюк, організаторки та першої керівниці  гурту "Калина", прийшли 

всі. 

  

КЕЙС ОНЛАЙН–ЗАХОДІВ:КАРАНТИННИЙ ФОРМАТ 
 

ПанікиNET: карантин не вирок - лише виклик 

 
 Бібліотекарі намагаються зрозуміти з якими проблемами зіткнеться 

наше суспільство, точніше вже зіткнулося... Все змінилося. І це не 

просто виклики, це інший світ, в якому нам доведеться працювати та 

жити. 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-cjwDhpcpXyg/X6AhPiGhMNI/AAAAAAAAKdA/5wH1_od2-gg4yhEzj1vKriLoSiWvMzqWwCLcBGAsYHQ/s960/122658409_3262216030556211_5114765838132038502_o.jpg
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Бібліотекарі активно шукають нові форми спілкування з 

користувачами. Намагаючись зберегти зв'язок з ними,  вони завзято 

взялися дистанційно  читати дітям, зустрічатись з авторами книжок 

онлайн, проводити тренінги й вебінари, конкурси, публікувати цікаву 

інформацію, віртуальні виставки, мультимедійні презентації тощо. 

 

"Цікавість до нових форматів збільшилася, але азарту після двох 

місяців карантину становиться все менше. Онлайн-події почали робити 

всі, конкуренція зросла, аудиторія розпорошилася. Охоплення аудиторії 

– це взагалі така ефемерна річ, адже точно ніхто не зможе сказати, яке 

охоплення онлайн-події, бо ж хтось лишається протягом усього стріму, 

хтось вмикається на кілька хвилин, а хтось просто поставив лайк чи 

натрапив на допис у стрічці. Прийшло відкриття, що анонси, події у 

фейсбуці, розсилки підписникам працюють, але мінімально"- пише 

Тетяна Терен і я з нею згодна. 

 

Який кінцевий підсумок усіх наших активностей онлайн: лайки, 

поширення, коментарі? Що нам робити під час вимушеної ізоляції? 

Карантин скасував усі живі контакти. Це так. Але залишився інтернет, 

скайп, вайбер,  соціальні мережі, телефон нарешті. 

         Бібліотекарям Кам'янського також необхідно було нормалізувати 

режим дня і завдання під себе: бути там, де користувач, утримати й 

підтримати його. 

Ми не претендуємо на оригінальність, лише ділимось тим, через 

що пройшли. 
 

      Ми намагались весь весь час: 

 вчитися та випробовувати нові інструменти; 

 робити те, що вміємо краще за інших; 

 вирішувати проблеми користувачів; 

 шукати досвід в інших галузях; 

 залучати до співпраці своїх користувачів; 

 вибудовувати комунікацію, якій довіряють; 

https://1.bp.blogspot.com/-rgwuX5wL6uo/Xq8VWrbbN3I/AAAAAAAAJFI/cs7YOi0WiCIRfPiwMewQkIubs6nkgNeNwCLcBGAsYHQ/s1600/5(23).jpg
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 створити безпечне місце, що підтримує, де можна 

отримувати правдиву інформацію та сповнений життя 

контент. 

 

Над чим працювали бібліотекарі Кам'янського?   

Ось декілька наших бібліотечних онлайн активностей. 

 

Мобільна бібліотека. 

  

Завдяки зусиллям відділу комплектування та обробки 

літератури бібліотеки на Шевченка запрацювала 

Мобільна бібліотека #читаюдехочу  
 

Усі книги в «Мобільній бібліотеці» – це електронні файли, 

які зберігаються на сайті бібліотеки, скористатися якими 

зможе будь-хто, у кого є смартфон або планшет. Читачі мають 

можливість завантажити електронну книгу, щоб читати її будь-де навіть 

без інтернет-з'єднання. Для читання книги рекомендуємо мобільний 

додаток FBReader. 

http://lib.kam.gov.ua/…/libdn…/files/files/books/Leopard.fb2 

Щоб завжди мати під рукою підбірку улюблених видань, достатньо 

завантажити їх у свій смартфон чи планшет з "Мобільної бібліотеки".  

Вхід вільний. Та й книги завжди будуть залишатися на вашому пристрої — 

як паперова книга у домашній бібліотеці. 

http://lib.kam.gov.ua/…/files/files/books/kimnata-dongiu-em…  

http://lib.kam.gov.ua/…/…/files/books/divchyna-u-

potyagu.fb2  http://lib.kam.gov.ua/…/files/files/books/Gastarbayterki.doc 

 

Карантин спілкуванню не заважає. Наші любі "Бібліознайки" -  найменші 

чиатайлики центральної бібліотеки для дітей, перший раз вийшли 

на онлайн-конференцію майже як дорослі. 

(Довідка:"Бібліознайки" - клуб для дошкільнят. Тут вони 

навчаються читати, малювати, грати, майструвати, 

товаришувати.) 

 

На онлайн заняттях розмова йшла про  ляльковий 

театр, про улюблених ляльок, дивились презентацію 

та навіть зробили руханку. Діти, як завжди надихають, 

а батьки допомагають. 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCnxHvgqj4x77tCPuJRu4q8kN2LMqeM33StYhIffW47XV-7bbjx1ye9-EoTRT54ymEJfnQxhgXe3GMDQkJOrKwJBDPQPXfnGM2JVZfjCK-ahz7XKtzSW_kFc2ZRQMTDMfIo-ofDMxBhzcEsJYxEFiVW98DHDZLXqvBpnw1FQ0OA0ff3HKlrSkC5V1_fXaYeIucB9lVNJjmwy_PzDwDQPzMtn1aMFGWqHaHxb9CG5-7fS8SRI8SV3XPj3YyHNn1IIsnUUslpwnK2bl5CEjRv2BF1O6xXfVvO1PhnzPO755o9tOOrzzemvWLu7l4eouO1VmpsyBmMk8yMA0Xg34cBPMC3erPO&__tn__=%2ANK-R
http://lib.kam.gov.ua/sites/libdndz/files/files/books/Leopard.fb2?fbclid=IwAR3Ty_AgNZvwClznn5ZfASMd5Mb7t3Or9-z0eftYvPfGSV9T87jf7AYavzk
http://lib.kam.gov.ua/sites/libdndz/files/files/books/kimnata-dongiu-emma.fb2?fbclid=IwAR2BP4UCNWOrfIoluKemrapc4tOcdCaUshzTjwr_QUmcUuQNbNhmbdkTwOk
http://lib.kam.gov.ua/sites/libdndz/files/files/books/divchyna-u-potyagu.fb2?fbclid=IwAR2SaB77QTfK3ApNyxshMCtqOE92i7QG94-OlZ6lTgb79F3TeJvI7AgcK-4
http://lib.kam.gov.ua/sites/libdndz/files/files/books/divchyna-u-potyagu.fb2?fbclid=IwAR2SaB77QTfK3ApNyxshMCtqOE92i7QG94-OlZ6lTgb79F3TeJvI7AgcK-4
http://lib.kam.gov.ua/sites/libdndz/files/files/books/Gastarbayterki.doc?fbclid=IwAR0EOOnUfyjM8m9z0y9g9qPYZok1BdnWM84kaocVlayQCBvL2TflpoxEUos
https://1.bp.blogspot.com/-2f7Z31Nb4OI/Xq61T1oE1PI/AAAAAAAAJE0/9sqSwrP-6toIBZ9DZrQ7tFWQ218gkXFIACLcBGAsYHQ/s1600/95730466_1200649646939754_8153736940324126720_n.jpg
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Бібліотекарі весь час тримали своїх читачів у тонусі на сторінках:  

 #абонемент #фантастичніхроніки 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Прочитати можна тут: http://loveread.ec/view_global.php?id=15284 

  

#абонемент #ЧасЦитат 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB1fs67ySGYWCfwikxZqxurYNPX3r3V0Giu5ZQb0RFC4zZ7oQjoP73hotXf_epBL4jHXWYHHaJyaDMB1lbkE_UlYgNiNLZ2wO_8vhsVVZun_oK_unSJ9kfmK--SK6TWZFjXya0d34Zj3IutoCsXvs0o3BjRAgu5onr7VmvF0ZA5384J2Tt6faLmuf1zDY1XbFG0wo2mKW2LBeZOfSk3KEFtb5PYe34kaXfH4YUsYTIsqIizWeRSWagA2mh1Y-ew7lSljs0MthM-k1AaxdGhuNOs_pxx-H-Zp7y0ZH8U5g8Ke-BrGe2HcsyMUGNj4rJTViY7g3tK6_1WwuxKfZL1PTQUCaz8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB1fs67ySGYWCfwikxZqxurYNPX3r3V0Giu5ZQb0RFC4zZ7oQjoP73hotXf_epBL4jHXWYHHaJyaDMB1lbkE_UlYgNiNLZ2wO_8vhsVVZun_oK_unSJ9kfmK--SK6TWZFjXya0d34Zj3IutoCsXvs0o3BjRAgu5onr7VmvF0ZA5384J2Tt6faLmuf1zDY1XbFG0wo2mKW2LBeZOfSk3KEFtb5PYe34kaXfH4YUsYTIsqIizWeRSWagA2mh1Y-ew7lSljs0MthM-k1AaxdGhuNOs_pxx-H-Zp7y0ZH8U5g8Ke-BrGe2HcsyMUGNj4rJTViY7g3tK6_1WwuxKfZL1PTQUCaz8&__tn__=%2ANK-R
http://loveread.ec/view_global.php?id=15284&fbclid=IwAR21MJD1cLIvRpoUVY_AnlcHnQ-RItOBsMHAlFHn0ebUP2EubmzZ-uuoQz4
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB24vrEdWIl3lAcFjH7YlI5GFETk9rsrcmAHRVnAvKtmxFpVCT72NqxlQbP56_Q7ey3qGwltDDlvJL-8Q7vmckR7AVREQ6Fl6dvIKo_2WRp-Xvn6fb4KisKUAwllcfkWMbiU_rJXm5pScWkPoh2IFoicn0Wpo6Wo0zdsZiSNgx8YxS_-ezXBZZgoxIA7ByDOY_ltk9Qm0uKDohThgf8gzN74uzhlt0r11QpmwQ6t1PmzbId99raEUNCyXodY9eW1vvyIMuFSajmKIvIJMH0MShEvHPbBJXwdefIKB0jRCTCNB0Mf9CmLwys5Km2DWawQ8lU8ZQvAEZNzBIMdwoRaf5K7YJE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB24vrEdWIl3lAcFjH7YlI5GFETk9rsrcmAHRVnAvKtmxFpVCT72NqxlQbP56_Q7ey3qGwltDDlvJL-8Q7vmckR7AVREQ6Fl6dvIKo_2WRp-Xvn6fb4KisKUAwllcfkWMbiU_rJXm5pScWkPoh2IFoicn0Wpo6Wo0zdsZiSNgx8YxS_-ezXBZZgoxIA7ByDOY_ltk9Qm0uKDohThgf8gzN74uzhlt0r11QpmwQ6t1PmzbId99raEUNCyXodY9eW1vvyIMuFSajmKIvIJMH0MShEvHPbBJXwdefIKB0jRCTCNB0Mf9CmLwys5Km2DWawQ8lU8ZQvAEZNzBIMdwoRaf5K7YJE&__tn__=%2ANK-R
https://1.bp.blogspot.com/-rRUxnKsphXA/Xq0tdvPl4LI/AAAAAAAAJEE/akVFt8oj0SQCuYzUkYopTMIEV_iTvJDIQCLcBGAsYHQ/s1600/92866310_2719099104867909_2752231712044875776_n.png
https://1.bp.blogspot.com/-SHoQwWcnn70/Xq0vblFrY7I/AAAAAAAAJEU/oGe1yAQMT4ofXVRVtN7yfVhKso1XpMt1QCLcBGAsYHQ/s1600/91216301_2705232419587911_1998976108539674624_n.png
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#абонемент #КнижковеЗадзеркалля 
 

 
 

Прочитати можна тут: http://loveread.ec/view_global.php?id=2336 

  #абонемент #кіновихідногодня 
 

 
 

#абонемент #питаннядня 
 

 
 

  

 
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJgKqNFDLucNlNlSGLGk-BmvUFOHrH4APiAoKMfLLf4PXb7mgg9YG-NrF8dY4vTGaGSPTZdUq2QWIgx5krM7s6I_Az1DvG3fllyVcxgDjz0KnkWgN6JTlYLcDZE_Qni_3Pst6Mmq_guXCq7FpmK3Fg5IEuMEcW-E9tsgF1iDVKFuAhfYpKqvn4WiBShbU7btEBkrvSbCR6a-wQERmEnhrHcHcfywt3yhmKunntjpBlN1uL7B_FyaBrZ5FqVA2d41NwFFVSDlApa08A_PW7yVn5fZ8MN9EkV6hzcyMYGzOvIzNyPhz_b5ajPW6ejm2TXQpGNgAOKVk2qUeWHFHfXRenWUmv&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJgKqNFDLucNlNlSGLGk-BmvUFOHrH4APiAoKMfLLf4PXb7mgg9YG-NrF8dY4vTGaGSPTZdUq2QWIgx5krM7s6I_Az1DvG3fllyVcxgDjz0KnkWgN6JTlYLcDZE_Qni_3Pst6Mmq_guXCq7FpmK3Fg5IEuMEcW-E9tsgF1iDVKFuAhfYpKqvn4WiBShbU7btEBkrvSbCR6a-wQERmEnhrHcHcfywt3yhmKunntjpBlN1uL7B_FyaBrZ5FqVA2d41NwFFVSDlApa08A_PW7yVn5fZ8MN9EkV6hzcyMYGzOvIzNyPhz_b5ajPW6ejm2TXQpGNgAOKVk2qUeWHFHfXRenWUmv&__tn__=%2ANK-R
http://loveread.ec/view_global.php?id=2336&fbclid=IwAR1e-t4ymxBgSDENe613b63Ny6BrH-4usfqqLySIo1GgmnBxFNzUq7Bgy1Q
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBCyeUhs_BsdIzYs9htMYU0puTwTtEQO-IeeJGou9FEr2cKfXKCHO9vlw4KrCk3sp4IQkau1NKcEKg3ZURpXGbTe0wKPT5nDy8ggi9sY0fkXGeBFB-bhB0DtZ1FB1ZkU3a7XDon0RQMpSHvrNp-QM59ZyZLGt5jfLUqv1d4R_DUR8VOVAUeBqZ15TyUekbt2rKRdLLfmReVO4ecTjasE5KJPg-qMcLkyh9jy1KQiBy7WdbRA-BR2B7eotbUkIgdpafUs4KpyrsFNV79Nu77-PZTcU_o-kCf2cCGACvUAQjmhnt2x8LOVXKdRY2Uz2xf8YsI23vXinLg-fJbsoQjEDJzNtV4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBCyeUhs_BsdIzYs9htMYU0puTwTtEQO-IeeJGou9FEr2cKfXKCHO9vlw4KrCk3sp4IQkau1NKcEKg3ZURpXGbTe0wKPT5nDy8ggi9sY0fkXGeBFB-bhB0DtZ1FB1ZkU3a7XDon0RQMpSHvrNp-QM59ZyZLGt5jfLUqv1d4R_DUR8VOVAUeBqZ15TyUekbt2rKRdLLfmReVO4ecTjasE5KJPg-qMcLkyh9jy1KQiBy7WdbRA-BR2B7eotbUkIgdpafUs4KpyrsFNV79Nu77-PZTcU_o-kCf2cCGACvUAQjmhnt2x8LOVXKdRY2Uz2xf8YsI23vXinLg-fJbsoQjEDJzNtV4&__tn__=%2ANK-R
https://1.bp.blogspot.com/-qX03mPPPCM4/Xq0u-U7KWAI/AAAAAAAAJEM/jKLy4MGCjos2oncM-YbLnQQV_WYGMDjJwCLcBGAsYHQ/s1600/91212410_2706286782815808_2185921917377052672_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ppx5_mPHH1c/Xq0sc6lyNbI/AAAAAAAAJD0/HvtwsePItyoKRUF95aW-PsN_LIfbWbCdACLcBGAsYHQ/s1600/92690625_2724994100945076_3539534406068731904_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-kVqRSj81iZY/Xq1ApkNl-KI/AAAAAAAAJEc/qRz9iXnoUmoNQhaY8qTBmu8ssMLOFeiVQCLcBGAsYHQ/s1600/91910100_2704524429658710_2031748182181937152_n.jpg
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#абонемент #словодня 
 

 
 

#абонемент #конкурсвідгуків 
 

 
 

     Бібліотекарі запропонували читачам приділити трохи уваги улюбленій 

книзі, або останній прочитаній та взяти участь у КОНКУРСІ НА 

НАЙКРАЩИЙ ВІДГУК. 

    Учасникам конкурсу потрібно було лише  написати про свої 

емоції,  думки, що виникли під час або після прочитання, про відчуття, які 

вирують  в серці, коли ви згадуєте  книжку та залишити  свої відгуки у 

коментарях...і отримати приз. 

 

Авторські пішохідні екскурсії онлайн. Для цього достатньо мобільного 

телефону або  фотоапарату. 

 

     Досвід першого Всеукраїнського онлайн-марафону місцевих 

експертів Google, що включав майстер-класи, інтерактиви та виступи 

лідерів думок туристичної сфери України, де нам вдалося побувати, 

надихнув. Разом з експертами зробили висновок: внутрішній туризм, 

зелений туризм будуть  пріоритетним цього літа й майже восени. І тут нам 

рівних немає. 

 

     Туристичні фірми нашого міста налаштовані  лише на зовнішній 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB-GvKrqnJTHu2Zm_puI10uts5_igsx7IXXtJ08ghE-vRFTUZlPefwTsYyyzc10Xh4UH54ighvvnqiulN4ciqRvdqk6YV3gUYssK6yEJ9blkHs6OyC47T5pANdFslQpjlwv6sv4QSbpOcB0uyXigMirfhQ74lZI2rp_8UPe67XEUrIVCZLTSR277xfS5g30KpRECtYhLJh1zF0UgLtkhUn8TeGkxinFJ-8Bbk1u3488VoH570pexoT7mQhM-pHTKn6h1gw7Yt-Z-wmyEKANoZbvQZszqqQIbc58sCFSStkD-SaISnhMurOSZBcLXe0s9goQ0jQkwh99s04k5MBvBfJrDvBHK5-PUjKMy-Ua8OeWPeTabnm_RlM4BYAPF6lTe5KyfTMgwEGXAGoR-6dOttb49bwFdQ_T-TKTgVrtbSL1O_1vjC_yWll_3mL__3obQhFUYhzvbvcy6MOz6yEZTnUuuye_zxDkJ1dZ-w&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B3%D1%83%D0%BA%D1%96%D0%B2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB-GvKrqnJTHu2Zm_puI10uts5_igsx7IXXtJ08ghE-vRFTUZlPefwTsYyyzc10Xh4UH54ighvvnqiulN4ciqRvdqk6YV3gUYssK6yEJ9blkHs6OyC47T5pANdFslQpjlwv6sv4QSbpOcB0uyXigMirfhQ74lZI2rp_8UPe67XEUrIVCZLTSR277xfS5g30KpRECtYhLJh1zF0UgLtkhUn8TeGkxinFJ-8Bbk1u3488VoH570pexoT7mQhM-pHTKn6h1gw7Yt-Z-wmyEKANoZbvQZszqqQIbc58sCFSStkD-SaISnhMurOSZBcLXe0s9goQ0jQkwh99s04k5MBvBfJrDvBHK5-PUjKMy-Ua8OeWPeTabnm_RlM4BYAPF6lTe5KyfTMgwEGXAGoR-6dOttb49bwFdQ_T-TKTgVrtbSL1O_1vjC_yWll_3mL__3obQhFUYhzvbvcy6MOz6yEZTnUuuye_zxDkJ1dZ-w&__tn__=%2ANKH-R
https://1.bp.blogspot.com/-Xdblmf0lvJ8/Xq1BjH8Z7-I/AAAAAAAAJEk/TnK0ahxtgL4q-bydtYs7pWfvmkCZpk1IwCLcBGAsYHQ/s1600/91187748_2704493996328420_6722836291802628096_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-0qBOtLOfIA4/Xq0mM92zDiI/AAAAAAAAJDY/AQoccuf3deIKXlprC3GtBKN4yYlmBYA_ACLcBGAsYHQ/s1600/89978479_2680770005367486_6323143843508125696_n.jpg
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туризм, а бібліотека на Шевченка разом з членами краєзнавчого 

товариства "Кам'янське-Дніпродзержинськ" вже понад п'ять років 

проводять авторські краєзнавчі й ботанічні пішохідні екскурсії 

містом:"Розарій", "Рослини нашого парку", "Рослини бібліотечної клумби", 

"Кам'янська набережна", "Кам'янське водосховище", "Верхня колонія", 

"Піски", "Самишина балка" тощо. 

 

      Під час карантину відбулися дві пішохідні екскурсії, авторами яких 

стали члени краєзнавчого товариства  Любов Алексієвська та Володимир 

Дзюба. 

 
  

Дивись тут: https://www.youtube.com/watch?v=oS-hEm7fzhw 

 

Засідання читацьких клубів  онлайн. 
 

Краєзнавче товариство "Кам'янське-Дніпродзержинськ", клуб  

інтелектуального кіно, клуб квітникарів і садівників "Маєток"  вже існують 

понад 10 років, мають постійних членів, бібліотекарі знають їхні 

інтереси,   вони популярні у Кам'янському. Тут нам також немає 

конкуренції. Тому перенести засідання цих клубів в онлайн було не 

важко. Звісно, поки без традиційного чаювання. 

 

Скайп-спілкування. 
 

Усім,  кому була потрібна наша підтримка, або просто потеревенити 

сам на сам, скайп нам був на допомогу. 

 

Персональний бібліотекар. Він допоможе  підібрати книгу, доставити 

додому, почитає онлайн,  знайде аудіозапис. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oS-hEm7fzhw&fbclid=IwAR1vDbSzK7gh3zCQaJWz1VgXnLosSD7GWX9vwPPgGKlPRnBvf0-tYprdexE
https://1.bp.blogspot.com/-vD6CKK-SYBw/Xq0l6nrRxjI/AAAAAAAAJDQ/bmtEdocMBKQaVeGY3KKvyZgnzEUhxd9TQCLcBGAsYHQ/s1600/safe_image.php.jpg
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Валентина Опанасівна Пустовойт під опікою бібліотекарів юнацького 

відділу бібліотеки на Шевченка. 

 

Сектор краєзнавства підготував для кам'янчан багато цікавинок: "День в 

історії Кам'янського", "Знай наших", відеофільми про місто, світлини 

тощо. 

 

Майже щодня публікувались під хештегом #пізнайКам'янське матеріали 

про видатних людей нашого міста, уривки з нової книги Олександра 

Слонєвського та Олега Мороза "Белые пятна истории Каменского-

Днепродзержинска", краєзнавчі інтерактивні ігри, поезії місцевих авторів, 

матеріали про життя Кам'янського під час окупації 1941-1943 р.тощо.  

 

Карантинний щоденник: відео, фоторепортажі з місць вимушеної 

ізоляції наших читачів. 

 

Цікавий досвід членкині краєзнавчого товариства Зінаїди Бублей. Вона 

щоденно надсилала нам із Шульгівки свої  відеозамальовки, що 

надихали, а ми їх публікували за #шульгівкафільм. 

Та й бібліотекарі  на сторінці "Бібліотека на Шевченка" повідомляють про 

власний антикарантинний досвід: дачні антидепресанти, бібліотечні 

антидепресанти, #панікиNET тощо. 

 

Ми всі - з українського поля: День Незалежності в бібліотеках 

Кам'янського 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8net?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBaz8VHwKz8iV_zN7EIWXkBs4R6RS7-_ypsTbHefc26b0Lu2S7NZ4E-YqAHza8xry8aOzfSxr6l4ZUM2RTBoKFVikqexV0SyZtVBGc75Cxx1SVX7KQjOaFYyPd_mm_kQk0Jv8VYW9D_Rr0lvgyt01-B2pUW2uVqGF9Fd7yb8ODNankFSBGNuZOMUBkRYrE7SzwP1fMztjQL8dfiKawm-vF3k2OA_X00zthrOcObLrYiCvepKcYFgmhdYy7GPgTWuyJc2oWG75_thsRo_1ZjfhyzXXmYPhqBuIq3pDqmkwrIk6gALMQU6UTQU0xmr8UVZz8BBsLM3h5govDyKq62pDDnhKA0&__tn__=%2ANK-R
https://1.bp.blogspot.com/-6h1NtI2wyko/Xqx3cYY-aVI/AAAAAAAAJCo/d5pAFzAGuuIS0RboEVA7hNxSBaE6z7kTwCLcBGAsYHQ/s1600/94423826_2760248200752999_1084689729997242368_o.jpg
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Відділ абонемента бібліотеки на Шевченка рекомендує сучасну 

українську літературу — твори нової України на всі смаки! 

 

Читай незалежне — #абонементрекомендує! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Відділ бібліографічної та електронної інформації презентував "Поезію 

Незалежності",  озвучив  вірші українського письменника, патріота, 

борця за Незалежність України, кам'янчанина Володимира Сіренка. 

 У бібліотеці — філії №3 виставка-інсталяція "Живи, Україно, нам на 

радість!" дарує читачам можливість подорожі рідною країною. Де б ти 

не був, рідна земля, завжди буде кликати тебе додому! 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%94?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAhmxwaPw_wc8JEBNZ7Qrugd4WeXrnBp7iUfRRqDo2g6xcTEePvatUQ-5M5xRi2_mGRnZ97PXh9LucCEm-oBV8bRgpfjR46Pr207jFpwoSrCaZjYZMXtlffKea6T1cexBK6STnfKgt1Ds9XyQQJkwsTpmycw3Jl_jCPtaagX9Z2Jr5Sbi8Pnv33mrZLyEhLYJ1FtWrqp0b9xsXiIrsSlP4khWDjhR1NudRVTtEzJS7hzPWX-Drpyl3bSNFM-GgwQOkVWEUuel_c44UBGTdT3W4oU8cPWaHFMKIS2To5XL92TwFAn4H6lRNuuDMjW4mXLkTRhE1Y97B3uplGO4FzJUI_f-gR&__tn__=%2ANK-R
https://1.bp.blogspot.com/-Zl9ri-FDTeU/Xz_mFt__0VI/AAAAAAAAJ8M/baMMZHRSIhIjsh-22dDC3UjYFJ4IyCkJACLcBGAsYHQ/s1600/71348461_2318906914887132_7724401521105829888_o.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-bseSDXtZ1ys/Xz_KEgT5igI/AAAAAAAAJ7g/-HWI4DgQxaYjMy_eqcdzRsvJKLzMNyfpwCLcBGAsYHQ/s1600/118213144_3057347261043090_3555813585964420445_o.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-wINkNi21gjM/Xz_KGQw75yI/AAAAAAAAJ7k/iIzaWJ7RYI0FrbJKnt-T0eEJcpK1Xp_WACLcBGAsYHQ/s1600/118257743_3057348214376328_209193000835436011_o.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-PP0Nq4AMOvs/Xz_KHsjFrNI/AAAAAAAAJ7o/ig8KdSfS-V8w8IXNbFzE1ngXVXFIV8qMACLcBGAsYHQ/s1600/118288671_3057348021043014_8426173130785049340_o.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-agB2veEsgFI/Xz_KJN9R5aI/AAAAAAAAJ7s/waHrvdPRF20fcWwHyGzbdIz_Q2OwquDywCLcBGAsYHQ/s1600/118241574_3057347907709692_1520780504033008448_o.jpg
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Бібліотекарки — бібліотеки філії №8 на виставку-вікторину "Чи добре ви 

знаєте свій рідний край?" запросили найменших читачів, які 

граючи  дізнавались цікаві факти про Україну. 
  

На патріотичні посиденьки "Ти одна неподільна, Україно моя 

вільна" зібралися члени клубу сімейного читання та дозвілля "СУПЕР 7-

Я"  бібліотеки — філії № 9. 
 

Знайомилися з літературою, присвяченою історичним фактам 

незалежної України, з національною символікою нашої держави, 

згадували видатних українців: Т.Шевченка, Лесю Українку, І.Франка, В. 

Вірастюка, братів Кличків тощо. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти створили мапу України та залишили на ній у вигляді національних 

прапорців побажання миру, добробуту, щастя, та процвітання Україні 
 

На історичну годину "Я люблю Україну" працівники юнацького відділу 

бібліотеки на Шевченка запросили службовців Заводського районного 

відділу філії Державної установи "Центр пробації". 
 

В клубі документального кіно Docudays.ua Прометей службовці 

Заводського районного відділу філії Державної установи "Центр 

пробації" переглядали та обговорювали документальну стрічку "Аліса в 

країні війни" 
 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

У вікнах читального залу та юнацького відділу бібліотеки на Шевченка 

експонувались книжкові виставки "Омріяна Україна", "Незалежній Україні 

слава нині й навік". 

 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-sxqiJTVgYQ4/Xz9_cslCthI/AAAAAAAAJ6w/podYH19DWeIwbAVLal-1W46z8cJlXYQCACLcBGAsYHQ/s1600/118280841_1305963119607028_5652816913197763009_o.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-aYmnOkc1wBE/Xz-tKnjBsuI/AAAAAAAAECo/4XHFUQypTL44xXuC4f3827Nb1gssP6W6ACLcBGAsYHQ/s2048/IMG_1354.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-leN8gIWqnU0/Xz-qVFpBGdI/AAAAAAAAECc/IQKiWGfctOowjUrEbiE0ObA4SedldHsjwCLcBGAsYHQ/s2048/IMG_1348.JPG
https://1.bp.blogspot.com/--CuPodfykK0/Xz-AWVDSONI/AAAAAAAAJ68/T6U_JcCYwe4_0Wj3Bow188KY753rkBv6wCLcBGAsYHQ/s1600/118223851_3174357379351715_7585606119336095947_n.jpg
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Бібліотека-філія №5 на сторінці фейсбук представила галерею 

портретів "Обличчя української історії" 
 

Козацькі випробування 
 

В юнацькому відділі в запеклому історичному бою зійшлися команди 

істориків, літературознавців, правознавців — учнів 8-го класу Гімназії №6. 

Вони спробували дослідити історію козацтва, їхні традиції. І в них все 

вдалося. Відтепер вони знають що означає слово "козак", хто входив до 

складу козаків, які завдання вони виконували, яку правову систему вони 

мали тощо. 

 

День української писемності та мови: карантинний формат 
 

 Бібліотекарі Кам'янського в умовах карантинних 

обмежень  до дня української писемності та мови 

запропонували своїм читачам онлайн —вікторини, квести, 

конкурси, лінгвістичні ігри, флешмоби, послуги Мобільної 

бібліотеки тощо. 
 

Бібліотекарки читального залу Бібліотеки на 

Шевченка презентували  виставку "Вікна, що говорять" 

 

 
 

 

 

https://bibliopazlu.blogspot.com/2020/11/9.html
https://1.bp.blogspot.com/-AHY5MeucEog/X6cEeRPVQhI/AAAAAAAAKfk/aLrvovWvdM4ixUJZlU-UsyVUNmuiITZ9ACLcBGAsYHQ/s960/123336788_3280901225354358_2575702946720559681_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-lSa6tUdyQPs/X6cDuMZM4II/AAAAAAAAKfY/aQoh5qTInsojvValj0CGbDQCIYDpnA-PQCLcBGAsYHQ/s960/123699693_3280900738687740_8986692674380232266_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-hMaP_tdbqZQ/Xz-dhnz0ZqI/AAAAAAAAJ7Y/rU7OQcv-swEXCA_JXpyMf_s-Vb1q89L3gCLcBGAsYHQ/s1600/118139287_3056690287775454_1913500521110282155_o.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-rAZC0XVrSqo/Xz-BHCSy0hI/AAAAAAAAJ7I/lI_vCIFGEj4tFtXDN6btAWI6IWW9Tlx0QCLcBGAsYHQ/s1600/118146979_297215798035593_4253582573293802341_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/--dpm6cRoWlE/X6cDscTjhFI/AAAAAAAAKfU/mkRxzXmZ8_UhD9NZvsIwDabuoG3w6YBdgCLcBGAsYHQ/s960/123304565_3280901015354379_7297304925599089166_n.jpg
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27 листопада улюбленій письменниці наших маленьких кам’янчан Еліні 

Заржицької день народження. Творчий доробок письменниці – півсотні 

творів  в жанрах казки, пригодницької та історичної повісті для дітей 

молодшого і середнього віку, деякі твори ввійшли до шкільної 

програми.  ЇЇ книги завжди позитивні, вони вчать дитину добру. Ми 

знаємо, що найкращим подарунком для пані Еліни є відгуки наших 

читачів на її книжки. 

 

З 27 жовтня до 27 листопада Центральна бібліотека для дітей проводила 

ювілейний флешмоб вітань #Віват_Заржицька. Читачі готували відео 

відгуки на книжки письменниці, що прочитали. 

 

 
 

 «Кращої ніж рідна мова не буває»! Під такою назвою відкрила двері 

літературно-музична вітальня бібліотеки - філії №9. На відвідини завітали 

члени клубу «За покликом душі». Пролунали слова про тернистий шлях 

рідної мови, про його безсмертних творців, про спільні уподобання і 

сподівання. І як завжди, лунали душевні українські пісні! 

 

 
 

Бібліотекарі бібліотеки-філії №5 запропонували всім охочим взяти участь 

в лінгвістичній грі. Розгадати ребуси українською мовою, та  надіслати в 

https://1.bp.blogspot.com/-0N37lTnPM88/X6cJLsKkj7I/AAAAAAAAKgE/_6ASFyVxitIq7jlONqo6s_KZtAd4SRF-wCLcBGAsYHQ/s960/123652276_4716261745112672_1832817401515352072_o.jpg
https://www.blogger.com/
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особисті повідомлення. Хто правильно розгадав всі ребуси, отримали 

подаруночки. 

 

 

 

 
 

У вікнах юнацького відділу та читального залу експонуються тематичні 

книжкові виставки "Є своє", «Нові надходжнння» тощо 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Сектор краєзнавства на сторінці фейсбук Бібліотека на Шевченка 

знайомить з творчістю письменників Придніпров♥я 

                 #слухаймо_придніпров’я  
 

У рамках проекту на платформі бібліотеки та на публічній сторінці НСПУ 

Дніпро #нспудніпро будуть представлені громадськості аудіозаписи 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC90eU2Mbp0rKKWnShZphMBe0tga9ys6JIIP9mtS3BvCNxQCUG6oe1gV2RyUOLZmHNP9UaZAfyJnb-4HzXWGLu5jxJL-uV8AZlSq0hu5A-JmZaLbH0SCZsmeZCfUjYySBVGXFUwt903X9VD2K8hO-O2V-9XFDwGGX2XAuuQhyhFYD98hxMv-UlOsED9Nh_NwnCVGSX_hnZYMaILK76-JXdZyhUrh7PxphRv3g1OHHXWJcPm0A26F8BOtImNi_YyHwkfqHPOh8IReBfe2aFhut3Jjbji1ryI0KtAg5zGCISDQmHMxG4LwJx_HV3ZFtzR9JvmzBk64lFegT25r4au36FoDOY3b4rJe0HpFOCx&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC90eU2Mbp0rKKWnShZphMBe0tga9ys6JIIP9mtS3BvCNxQCUG6oe1gV2RyUOLZmHNP9UaZAfyJnb-4HzXWGLu5jxJL-uV8AZlSq0hu5A-JmZaLbH0SCZsmeZCfUjYySBVGXFUwt903X9VD2K8hO-O2V-9XFDwGGX2XAuuQhyhFYD98hxMv-UlOsED9Nh_NwnCVGSX_hnZYMaILK76-JXdZyhUrh7PxphRv3g1OHHXWJcPm0A26F8BOtImNi_YyHwkfqHPOh8IReBfe2aFhut3Jjbji1ryI0KtAg5zGCISDQmHMxG4LwJx_HV3ZFtzR9JvmzBk64lFegT25r4au36FoDOY3b4rJe0HpFOCx&__tn__=%2ANK-R
https://1.bp.blogspot.com/-ZoJ4uyatIn0/X6b29oCgaRI/AAAAAAAAKeU/kj-VmwMklhkNU9VGz0kK8Zz6YLMjWviGACLcBGAsYHQ/s150/124089215_1765512523597603_8406926601355619867_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-_9oO32uoK3g/X6b2_I6CPOI/AAAAAAAAKeY/vxmU2Koj8rQCmh073d_8R2LAJoAehmOZgCLcBGAsYHQ/s170/124068493_1765512573597598_6553339622535171436_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-GJ80_D5XjQA/X6b3AtN6TFI/AAAAAAAAKec/M1GmOfmdqNksMfZvPK0iQymgnklko4dNwCLcBGAsYHQ/s350/124003341_1765512543597601_5996887343082942716_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-3U2_3JDpbH0/X6b3CHKlPbI/AAAAAAAAKeg/sydZpW4vXPQkleNV-cvoF2uSr20fwDXrwCLcBGAsYHQ/s217/124185080_1765512840264238_1525428029139167736_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-eEnOa1ChCrM/X6b6g7AzKiI/AAAAAAAAKe0/_aNTbxpltQcgodO8G29D_ZqmpFM-Q7z1ACLcBGAsYHQ/s960/123737168_3279755532135594_6198855512452369213_o.jpg
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творів письменників Придніпров’я, членів Національної спілки 

письменників України. 
 

Відділ абонемента щотижня публікує інформаційний дайджест 

«СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА", та знайомить з книжковими 

новинками #абонементрекомендує. 

відділ комплектування та обробки літератури на сайті бібліотеки в 

рубриці #читаюдехочу    рекламує нові надходження до Мобільної 

бібліотеки 

Ірен Роздобудько – письменниця, якій вдалося започаткувати «власний 

літературний бренд». Її художня проза викликає захоплення завдяки 

легкій манері написання й висвітленню актуальної тематики, співзвучної 

життєвим інтересам кожного. Насолоджуйтесь читанням разом з 

«Мобільною бібліотекою» та Ірен Роздобудько. 

http://lib.kam.gov.ua/mobilna-biblioteka 

 

Цілий місяць тривав конкурс перекладачів та ілюстраторів 

 

  
 

З метою підтримки молодих авторів Кам’янського, бібліотека 

ім.Т.Г.Шевченка та авторка Ганна Тимошенко оголосили конкурс 

ілюстраторів і перекладачів книги «Необычайные приключения трех 

друзей». 

 

Бібілотекарки бібліотеки - філії №4 влаштували справжнісенький 

скоромовний батл. 

 

"Скоромовки скоромовлю із великою любов'ю, щоби ловкі скоромовки 

збагатили рідну мову". Учні 3а класу СЗШ 18 під час скоромовного батлу 

весело намагалися взяти владу над своїм язиком, аби здивувати 

приятелів вправністю володіння найскладнішими сполученнями слів.  

 

Малята ДНЗ «Незабудка» разом з бібліотекарями бібліотеки - філії 7 

також святкували у бібліотеці День української писемності та мови. 

Чи завжди люди вміли розмовляти, чи спілкувалися між собою за 

допомогою мови дізналися діти з легенди про мову.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB0xsLV7qaP3tS9FCaiXu6d2eRJSHwXGBSlOywLhU_oKU4azNesjEQJG3EY9G1Hl4fUEbGRC9ZiDsF99dcgd-hKe2DZQdIRAJ759LbLZ2v80q4uSBk4PokwTIvzQOnjZwKjFF4Vt05SEq480gUiwg0Na0kEbuWwA9Y0L8rrW54iYNIrO3RBYqceOE6P9UtOLOR4anaOJQUMfBauteSJ93zLW___4cysfexQbGy5IiQ4PavjI2Tvg_TbPOPnBWaGJ3UGEOmB2EC6mZAH2PTh4lxUzKUQwootFVOez_vLoKifMTG6iueSXPijuD0Wb87PwOV0-jkk23q-W0_xmzBAYR6w7Bty&__tn__=%2ANK-R
http://lib.kam.gov.ua/mobilna-biblioteka?fbclid=IwAR3OvxZD-DXSgZg_Z20EiVw-FPQkO7u44IS-1PjGlMGzTOee_096X743Uhg
https://1.bp.blogspot.com/-IEkkROvJLnI/X6b93uJRGDI/AAAAAAAAKfM/fevpFPuj1F8xUtuIJHdDYZWOQ7JCOKmbgCLcBGAsYHQ/s960/121255650_4604820012923513_5688269886975130735_o.jpg
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А ще довідалися , хто такий Нестор Літописець, яка книга є найдавнішою 

пам'яткою української писемності ХІ-ХІІ ст., Грали у «чарівні» та «солодкі 

слова». Також маленькі українці декламували вірші про мову, 

відгадували загадки, брали участь у забавах, розфарбували картинку 

«Україночка» та провели голосні читання.- оповідання «Непростий 

олівець». Дітям відкрилась нова сторінка української історії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поетичний батл «Камертони поезії Ліни Костенко» 
 

У бібліотеках Камянського з 24 лютого по 24 березня проходив  

поетичний батл "Поетичні камертони Ліни Костенко", присвячений 90-

річчю від дня народження поетеси.  
 

Перший тур «ПРЕМ’ЄР-ЛІГА»  проходив  з 24 лютого до 28лютого 2020 р. в 

усіх бібліотеках-філіалах. Учасники читали по одному поетичному твору 

Ліни Костенко обраному самостійно.   

 

Другий тур «ВИЩА ЛІГА»  відбувся 12 березня. У другому викликались  два 

учасники, кожен читав по одному твору, журі визначало з них 

переможця - і так, поки не залишитлось 4 учасники, які  змагались між 

собою. Журі визначало  переможця двобою. 

 

Критерії оцінки виступу учасників батлу: знання тексту, відповідність 

обраного поетичного твору індивідуальності та віку виконавця, акторська 

майстерність, безпомилкова чітка вимова;  техніка, дикція (зрозумілість, 

чіткість вимови),  усвідомлення прочитаного, передача особливостей 

жанру твору, 

А наступного дня був оголошений карантин. Тому церемонія 

нагородження переможців відбулася лише в черві. 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-f2TvZLh6xBY/X6lcrQyysYI/AAAAAAAAKgY/Foj4OzC9xKE17D1dsd08mfgaXe4ZtyZgQCLcBGAsYHQ/s960/124578428_2123228331134755_3530541864853802120_o.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jmMfLcFH1fA/X6lcuGNUYLI/AAAAAAAAKgc/3oyiCoq7F6c05aF-xHa3R-5qykD4D962QCLcBGAsYHQ/s960/124543494_2123226624468259_1057981519237690466_o.jpg
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РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ У ФОРМУВАННІ ВНУТРІШНЬОГО 

ІМІДЖУ МІСТА:КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК 
 

               

«Культура міста - це  культура пам'яті» 

 
 

     Бібліотеки Кам’янського все частіше використовують в роботі з 

аудиторією комунікативні технології, спрямовані на просування певного 

образу міста. 

    У Статуті КЗ ЦБС КМР  відсутнє прямо сформульоване завдання щодо  

формування внутрішнього іміджу міста серед читачів. Зафіксовані лише 

стандартні бібліотечні функції: культурна, інформаційна, просвітницька. 

    Імідж Кам’янського формується у жителів через знайомство з 

краєзнавством, тому бібліотекарі часто використовують формат 

пізнавальних квест - ігр та інтерактивних зустрічей,  надають читачам 

літературу і періодику, пов'язану з містом.  

   З точки зору формування іміджу міста одним з найбільш важливих 

бібліотечних проектів є краєзнавчі екскурсії. На них приходять в першу 

чергу мешканці  Кам'янського, які хочутьі більше дізнатися про своє 

місто. В ході екскурсії співробітники розповідають про минуле 

Кам’янського, використовуючи матеріали бібліотеки. Крім того, за 

історичними документами готуються публікації для засобів масової 

інформації. 

     У краєзнавчу діяльність входить знайомство городян з місцевою 

літературною спадщиною - поетами і письменниками, що також є 

важливим аспектом формування внутрішнього іміджу міста. 

    Поряд з традиційними зустрічами з письменниками, поетичними 

читаннями використовуються медійні формати. Так, на сайті центральної 

бібліотеки ім.Т.Г.Шевченка, сторінці бібліотеки у фейсбуці створений  

розділ #слухаймо_ пріднипров’я. Зберегти для наступних поколінь живий 

образ і голос письменників, наших сучасників -  ключове завдання 

проєкту. 

     Люди не знають, що у нас в місті є письменники, що вони пишуть про 

Кам'янське. Городяни асоціюють місто з собою. Якщо емоційне 

сприйняття міста людиною збігається з прочитаним описом в 

художньому тексті, виникає сполучення внутрішнього настрою читача та 

письменника. Це фактор впізнавання, виникнення ідентичності. 
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 Бібліотека грає на контрасті, запрошуючи українських письменників 

поряд з місцевими, але городяни завжди починають питати гостей, чи 

вперше вони в Кам'янському, що їм сподобалося».  

 Завдяки спілкуванню з талановитими земляками, можливістю 

зустрінутись з  лідерами думок у сфері культури, задати їм питання у 

жителів формується певний образ міста - творчого, інтелектуального. 

Через знайомство з письменниками сучасниками аудиторії 

прищеплюються локальні культурні міфи, що змінюють сприйняття міста. 

 Бібліотеки перетворюються в конкурентоспроможне місце для 

проведення дозвілля. Вони не обмежуються невеликими заходами в своїх 

стінах, які проходять 3-5 разів на тиждень, вони проводять великі міські 

фестивалі та акції. 

 Таким чином, силами бібліотекарів формується співтовариство 

городян, захоплених книжковою культурою і сприймають своє місто 

через призму бібліотечної діяльності.  

 Можна стверджувати, що для цієї частини жителів імідж міста частково 

формує бібліотека, так як тут городяни отримують інформацію про 

малу батьківщину, тим самим в їхньої свідомості формується певний 

образ.  

 Люди, які приходять на заходи, транслюють потім оточуючим якийсь 

образ свого Кам’янського, який наповнений творчими подіями й 

цікавими людьми.  

 Не можна сказати, що ми створюємо культурний шар - він дуже 

великий і проходить відразу по всьому місту, складається мов стільники, 

з окремих осередків. Але осередок, яку створює бібліотека, так само 

міцна, як всі інші. 

 Бібліотека дозволяє городянам проявляти ініціативу і дає безкоштовне 

приміщення для подій, клубів, забезпечує інформаційну підтримку. 

Отже, установа культури сприяє зростанню громадянської активності, 

що може позитивно позначитися на іміджі міста в очах його жителів. 

 Таким чином, бібліотечні установи мають достатній потенціал у вигляді 

технологій, матеріальних і людських ресурсів, щоб зробити внесок у 

формування внутрішнього іміджу міста. Ця функція не рахується 

властивою бібліотекам згідно їх нормативно-правовим документам, 

однак втілюється в реальній діяльності в міському співтоваристві. 
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Краєзнавство — бренд бібліотеки 
 

Про це говорили на вебінарі "Бібліотека в системі краєзнавства".  
 

Бібліотекарі обговорювали аспекти краєзнавчої роботи, знайомилися 

з бібліотечними практиками, шукали нові ідеї, ділилися власним 

досвідом і проблемами. Розмірковували "Як заохотити містян до 

вивчення історії рідного міста" й до чого тут бібліотеки. 

 

Гість вебінару  історик, краєзнавець, наш друг і партнер Віктор 

Заславський з м. Жовква (Львівська область) продемонстрував засоби 

та методи популяризації історії міста з власного прикладу. Саме за його 

допомогою колектив бібліотеки на Шевченка м.Кам♥янське працює над 

створенням музейної кімнати. 

 

 
 

Людмила Ревко завідувачка відділу електронної та бібліографічної 

інформації познайомила з краєзнавчими електронними базами даних, 

сайтом бібліотеки http://lib.kam.gov.ua/ та його структурою. 

 

 
 

Завідувачка бібліотеки — філії №7 Стрельник Людмила повідомила 

про те, як маленька бібліотека — філія,  де працюють лише три 

бібліотекарки задовільняють попит на краєзнавчу інформацію за 

допомогою електронного ресурсу "Кам♥янське - Дніпродзержинськ від 

А до Я". 

 

 

 

http://lib.kam.gov.ua/
https://1.bp.blogspot.com/-pxHUycBnKXY/XwX4IaDZ0zI/AAAAAAAAJhc/cCyuJ1aH60gDas59t7PrBqhk4XL4U68xACLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200708_102133_1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-6VCHFWy9hrs/XwX7akGOTUI/AAAAAAAAJiI/XGbQZQCtHMY7hutNdHfwtknf5tzt1C93QCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200708_194840.jpg
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Завідувачка читального залу бібліотеки на Шевченка Катерина 

Молчанова розповіла про напрямки та досвід 12-річної роботи 

краєзнавчого товариства "Кам♥янське — Дніпродзержинськ". 

 

Брендом бібліотеки на Шевченка є авторські пішохідні екскурсії, які 

проводять як члени краєзнавчого товариства, так і бібліотекарі. 

 

Пані Катерина представила краєзнавчий фотопроект "Спокуса 

читанням: Історія міста в книгах і світлинах, відтворена 

бібліотекарями", презентація якого відбулась в день ювілею 

Кам♥янського 15 вересня. 

 

Гадаємо, що у нас все вийшло. Знайомтесь: 

 

Євгенія Михайлівна Барон 

 

«...Євгенія Барон народилась в 

Кам’янському в знаковім 1914 році. 

Вона як найздібніша з усіх дітей 

Баронів призначена до навчання у 

другій трудовій школі, тобто колишній 

жіночій гімназії. І вона не осоромила 

батька і родину—  вчилась сумлінно і 

з успіхом. Саме тому не було жодних 

сумнівів щодо її подальшої долі. До 

Києва! До університету! На філфак! 

 

Тут, у Київському університеті, Євгенія 

Барон, котрій ще не виповнилось і 

сімнадцяті років, уперше побачила 

свого нареченого - викладача фізики 

та математики Станіслава Павлічека. 

Закохалася з першого погляду, на все 

життя… 

 

І коли за звинуваченням обласного 

НКВС засуджений  за участь «в 

антирадянській організації» до трьох 

років заслання до Західного 

Казахстану, його 19-річня тендітна 

дружина без жодного сумніву пішла 

слідом за чоловіком...» 

 

Слоневский А.,  Яценко Л. Дух ушедшей епохи.-

Дніпродзержинськ:Видавничий дім «Андрій».-2007.-С.:350 – 356 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-OkPs8ViacuE/XwYRjGcocLI/AAAAAAAAJjE/NlmR-968XX4siOOG5kGkBIA7s84PfZDXwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-4e3ba4b73d118300e66622f6d18dccd6-V.jpg
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Евдокия Николаевна Стефанова 

 

«…Евдокия Николаевна не верила в 

приметы, предсказания, гадания. 

Дочери догадывались о мрачном, 

таинственном, странном, что 

закралось в душу матери и сделало 

ее резкой и бесстрашной в 

отношениях с жизнью. 

 

Мать редко улыбалась. Будучи 

красивой, не платила за лесть, не 

перегружала себя завистью, не 

искала расположения людей, но не 

бесславила их  злословием. Если ей 

говорили о чьей-то зависти или 

одобрительности, откликалась на это 

как много пожившая:-« Что правосуд, 

что кривосуд – едино: все судьба 

скажет...» 

 

Матонина Э. Счастливая жизнь. 

Путешествие по жизни и страницам 

книг.1883-1954 гг.-М.:ИПО У Никитских 

ворот.-2011.-631 с. 

 

Бібліотекарка центральної бібліотеки для дітей Юлія 

Гунчевська  презентувала краєзнавчий відео-проект "БібліоЧат для 

Кам'янЧат". 

 

У стислих, але інформативних 

роликах, автори щонеділі 

розповідають про історію нашого 

міста, його розвиток, розбудову, 

визначні пам’ятки та видатних 

мешканців. Розповіді є 

пізнавальними й зацікавлять не лише 

дітей, а й дорослих. 

Переглянути відео можна за 

посиланнями: БібліоЧат Кам’янЧат та 

у мережі Facebook. 

 

Часу не вистачило щоб розповісти про всі краєзнавчі креативні 

знахідки кам'янськіх бібліотекарів. 

 

Нам є чим здивувати жителів нашого міста. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UClGJcc4s0DvLRHe8cdjdoGw
https://www.facebook.com/kamyanskacdb
https://1.bp.blogspot.com/-qx3ujTbbwLo/XwYRpFYHdSI/AAAAAAAAJjM/8hGK8UM7v4U4d7AZzbKSfbeTVSOx5mG8ACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-3eabbb94450a8d5318e5dc11c6e1ca93-V.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-cIXnWiPlqOU/XwYVr_mbGuI/AAAAAAAAJjc/wNBuJh2FuaI52nnm0ydFSbFOScnophudACLcBGAsYHQ/s1600/15_.jpg
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Краєзнавий марафон до 270 річчя м.Кам’янське 

Бібліотекарі Кам'янського підготували цілу низку цікавого й корисного 

контенту, пізнавальних інтерактивних ігор, відеороликів, вікторин, 

книжкових нагадувань тощо до 270 річчя від дня народження нашого 

міста. 

Так, учні і 10 класу ЗОШ №7 розділившись на чотири команди, отримав 

маршрутний лист рішуче поринули у краєзнавчий квест «ПІЗНАЙ СВОЄ 

МІСТО», що підготували для них бібліотекарі бібліотеки на Шевченка.  

Використовуючи книжковий фонд, власні гаджети, сайт бібліотеки, 

електронний каталог шукали відповіді на питання: «За допомогою якої 

бази не виходячи з дому можна отримати інформацію про наявність 

книги краєзнавця Олександра Слонєвського», знайти протяжність міста 

зі Сходу на Захід та с Півночі на Південь, відшукати вірш поета 

Володимира Сіренка та надати відповідь «Що є найбільшим багатством 

для автора»?, пройти інтерактивну гру «Пізнай Кам’янське» та  скласти з 

ключових слів слоган "Кам’янське – місто моєї долі". 

 

Через жорсткі карантинні заходи, на жаль, Центральна бібліотека для 

дітей не змогла відсвяткувати цей день у звичному режимі, але 

бібліотекарки Центральної бібліотеки для дітей знайшли вихід: вони 

влаштували запальний краєзнавчий квест Кам♥янському-270!» 

 

Для цього гравцям треба було передивитися всі  відео бібліотеки  на  You 

Tube каналі  «БібліоЧат Кам‘янЧат». Крім того, уважні глядачі виписали 
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імена  ляльок із відео, щоб розгадати таємний код бібліотеки. Імена 

Томатика, Барбі, Енея, Іриски, Бухтика, Людвіга, Івасика, Ониська, 

Антипка і Колька Колючки діти склали в слово «Бібліотека». 

 

Щоб пройти квест з 6 локацій,треба було знайти «вічне дерево» ґінкґо-

білоба, алеї дерев катальпи та гледичії, новенький мурал, залишки 

старовинної огорожі колишнього цвинтаря, арт - об'єкти майдана Петра 

Калнишевського – топіарії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотека — філія №8 запропонувала читачам взяти участь 

у  краєзнавчому артпроекті «Моє Кам’янське. Моя історія». 

Артпроект представить добірку робіт, що як окремі елементи мозаїки 

складуть єдиний багатовимірний образ міста Кам’янського. 
 

У бібліотеці на Шевченка навіть вікна працюють на користь читачеві! 

 

Вікна, що говорять: Кам♥янське в кожному з нас 

 



 

 

64 

 

 
 

Вікна, що говорять: Це літо буде... 
 

 
 

 
 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-1GxwhSO5cLM/XzGQjIsUgfI/AAAAAAAAJ3k/MnGy52ylFHsz1X5lvRVyG95oNCuHwZ-pACLcBGAsYHQ/s1600/117390083_3021041101340373_2837583292361759937_o.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-pNwCYNSzPLk/XzGQwOU-Y2I/AAAAAAAAJ3o/eTBK77aiADszYG_iVmCneykCUMuVmMQNQCLcBGAsYHQ/s1600/105550289_2899605170150634_829950869639630377_o.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-EDxagS6pSyQ/XzGQ8Blh1kI/AAAAAAAAJ30/nWMUW4_Vh84JbQHzN8UUqiyefQzLaOdnwCLcBGAsYHQ/s1600/105895339_2899607073483777_2196908673210340752_o.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Tomc1ks1TvU/XzGQ2fGTbVI/AAAAAAAAJ3w/O5pmfjaZFfwPqHy1HvTRdLFvmsPrxwfqwCLcBGAsYHQ/s1600/104407189_2899605836817234_6408329297080701275_o.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-uOTJbMZO4qI/XzGQ0MjkB5I/AAAAAAAAJ3s/NHAVotiEjLQMnH8J3w-lRj0aymZT1zgkgCLcBGAsYHQ/s1600/103984566_2899605556817262_5164991855909319954_o.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-8z-IefWR4_k/XzGRAldti4I/AAAAAAAAJ34/J-XRJ2Oa4LgC4_BdqzJz7ixGd3q8zBfEgCLcBGAsYHQ/s1600/105998834_2899606863483798_2832517489621424338_o.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-lZQqZy3CE6Y/XzGRcx2q6BI/AAAAAAAAJ4Q/UvUKoCTvhfUCdz8ZcET6qJhBxm-VVeBZwCLcBGAsYHQ/s1600/106091087_2899605996817218_4844604374741004840_o.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-oBC4jVRG3hI/XzGRRYnD5gI/AAAAAAAAJ4I/hSsBT6yatFwsATy2ioKDmTOg5_peZ0w6wCLcBGAsYHQ/s1600/106000729_2899606700150481_42695013596105400_o.jpg
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Центральна міська бібліотека для дітей відкрила ютюб — канал "БібліоЧат 

для кам'янЧат", відзняла й опублікувала цикл пізнавальних відео 

мандрівок Кам'янським. 

https://www.facebook.com/kamyanskacdb/? epa=SEARCH_BOX; 

https://www.youtube.com/channel/UClGJcc4s0DvLRHe8cdjdoGw 

 

Бібліотека на Шевченка,14  розпочала новий онлайн проект «Наші у 

світі", де представляє ту чи іншу країну очима наших друзів — кам’янчан, 

які там зараз мешкають, працюють або відпочивають на Кіпрі, у Польщі, 

Великої Британії, Германії,голландії,Бельгії. 

 

ВОНИ ЗБАГАТИЛИ КУЛЬТУРУ ЄВРОПИ: цикл інформативних матеріалів про 

митців Кам’ янськго на блозі бібліопазли 

 

Краєзнавче товариство «Кам♥янське -Дніпродзержинськ» 
 

Краєзнавча діяльність надає нашій бібліотеці  місцевого колориту, 

регіональної специфіки, самобутності 

24 грудня 2008 року розпочало свою роботу краєзнавче товариство 

«Кам’янське - Дніпродзержинск», головною метою якого є – дослідження 

та популяризація  маловідомих або зовсім невідомих сторінок історії 

нашого міста. 

 Товариство об’єднує  понад 100 учасників. Краєзнавці ведуть   

пошуково-дослідницьку, творчу, редакційно-видавничу, інформаційно-

просвітницьку та пізнавальне-популяризаторську роботу. Вони активно 

працюють у топонімічній комісії Кам’янської  міської ради, 

координаційній раді з розвитку туризму, опікуються пам’ятниками,  

військовими похованнями. Родцинкою цього року стали не лише 

засідання онлайн, але запис доповідей та публікацією їх на сторнках 

«Бібліотека на Шевченка» та «Моє Кам’янське» у фейсбуці. 

 

#10 днів_10пазлів  Фотоквест  
 

Бібліотека на Шевченка та автори книги «Білі плями історії Кам’янського 

— Дніпродзержинська» Олександр Слонєвський та Олег Мороз 

запропонували кам’янчанам скласти пазл "Світлина старого 

Кам'янського".  

Починаючи з 13 жовтня, щодня публікуваався  один пазл.  23 жовтня до 

16.00 потрібно було надіслати копію складеного пазла на пошту 

бібліотеки lib.dndz@ukr.net  

Перші 10 учасників отримали книгу з автографом авторів. 

mailto:lib.dndz@ukr.net
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Онлайн презентація книги краєзнавців з Кам'янського 

Книга представляє собою збірку нових фактів та новел з історії міста, 

поданих у хронологічній послідовності, є кропітким стиранням білих плям 

на полотні подій, що канули в Лету, реставрацією картини минулих 

часів. Захід відбувся 18 вересня о 16:00 на платформі Zoom. 
 

Приємним бонусом була книга з автографом авторів, яку можна 

отримати відпоївши на питанні краєзнавчої онлайн вікторини. 

7 жовтня відбулась онлайн презентація унікального видання Т.Г.Шевченка 

"Другий Кобзар" за участі друзів і партнерів Видавничим домом"Андрій" 

Наша бібліотека збирає, аналізує, систематизує, зберігає та 

популяризує все, що пов’язане з творчістю та життям Т.Шевченка, бо ми є 

меморіальною бібліотекою, що носить його їм’я з 1937 року. 
 

Поет сам вигадав назву книги та порядок, у якому повинні друкуватися 

вірші. Він планував видання збірки ще до арешту у 1847 році, але 

опублікувати так і не зміг. Заарештовані разом із поетом твори побачили 

світ лише через 60 років після вилучення. Про те – не в оригінальному 

вигляді. 

Шевченка заарештовують. Рукописи заарештовують. А коли їх визволили 

видатні українці, то почали друкувати, але не за авторським принципом 

— не як «Другий Кобзар», а просто за хронологією. 

 

Здійснити мрію Шевченка вдалося лише у 2020 році. Видавничий дім 

«Андрій» з шевченкознавцем Сергієм Гальченком, Інститутом літератури 

ім. Т. Г. Шевченка, іститутом української мови, Фондом збереження 

книжкової спадщини НАН України видали повністю авторський варіант 

книги під назвою «Другий Кобзар: Поезії 1843–1847 рр». 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

 

#1день1книга : флешмоб  

Щодня протягом місяця  публікували   книги про КАМ'ЯНЧАН і 

КАМ’ЯНСЬКЕ. 

 

 
 

#1день1книга   День 7📖 

Середа — день книги пам’яті воїнів Другої світової війни, які 

поховані у м. Кам’янське (Дніпродзержинськ) краєзнавця Тараса 

Шульги «Це потрібно живим». Пошукова робота  копітка, що забирає 

багато часу і сил, стала для нього справою усього життя. 

Повний текст книги тут:http://lib.kam.gov.ua/…/books-a/Shulga-

Ce_Potribno_Givim.pdf 

Ваша бібліотека на Шевченка,14 м. Кам♥янське.Надійна й 

зручна! 

Lib.dndz@ukr.net; Тел: 068 42 88 038 
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РЕКЛАМА БІБЛІОТЕКИ.РЕКЛАМА В БІБЛІОТЕЦІ 

 

 Піар – крмпанія  «Безкоштовна цифрова освіта»: 

на підтримку проекту   Бюджет участі 2020.     

Мета: Збільшити коло обізнаних щодо впровадження 

проекту «Підвищення цифрової грамотності кам’янчан» 

 

Задіяні майже всі ресурси: Вікна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблена низка рекламно-презентаційних  матеріалів 
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Проморолики 

 Відснято два проморолики «Безкоштовна цифрова освіта», що 

розміщений на всіх інформаційниих ресурсах  міста та відеозвернення 

директортки КЗ ЦБС КМР Лариси Денісюк за три дні до закінчення 

голосування. Це дуже добре спрацьовало. Лише за перший день роліки 

переглянуло понад 1000 людей. 
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Блок, сайт, фейсбук 

Щодня публікувалася інформація про проект, перебік голосування. 

Кожний бібліотекар звернувся особисто через мережу мессенджерів 

до друзів з розповіддю про наш проект.  

 

Міське телабачення 
  

На міському телевізійному каналі МІС розміщене інтервю з 

директоркою КЗ ЦБС КМР  Ларисою Денісюк, яка розповіла про 

особливості бібліотечного проекту 2020 
 

Підсумки рекламної компанї: ПЕРЕМОГА.14 комп’ютерів, МФП, 

проектор, 7 майданчиків цифрової грамотності. 

 

                  Рекламні акції 
 

Благодійний разпродаж книжок з домашніх бібліотек 

бібліотекарів 

 

Спекотний вересень запам’ятався містянам не тільки погодою, а й 

великим благодійним книжковим ярмарком біля бібліотеки на 

Шевченка. Кожний бібліотекар «відправив» на розпродажну лавку книги 

зі своєї домашньої бібліотеки, щоб замість цього придбати щось 

новеньке для книжкового фонду бібліотеки.  
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Десятки мешканців нашого міста, серед яких були й наші постійні 

читачі, залишилися задоволеними своїми книжковими придбаннями, 

адже книжок за такими цінами зараз ніде не знайти, крім акції міської 

бібліотеки. 
 

Зупинка-Бібліотека. До Всеукраїнського дня бібліотек 

 

 

 

Цього року День бібліотекаря був святом навіть для мешканців міста. 

Незважаючи на негоду, адже увесь день за вікном йшов рясний дощ, 

бібліотекарі все одно з запаленням взяли участь у майже традиційній 

акції на зупинці перед бібліотеками. 
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Ми дарували книжки кам’янчанам, спираючись на знак зодіаку, та 

підслощували подарунок приємним та жартівливим гороскопом. 

 

   
 

Без подарунку бібліотека теж не залишилась. 

Книжкове завантаження!!! 100 нових книг від міського голови Андрія 

Білоусова та його команди. 
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Працювало все: вікна, бібліодиван, заклики, рекламні матеріали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бібліотеки – філії підхопили ініціативу бібліотекарів бібліотеки на Шевченка 

та влаштували флешмоб біля своїх бібліотек. 
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Прочитай про мене книжку: рекламна акція  

У центральній бібліотеці для дітей м. Кам'янське стартувала рекламна  

книжкова акція "Прочитай про мене книжку".  

  

   Іграшки рекламують книжки про себе. 
  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Почитай і пограй! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Флешмоб привітань «З новим  книжковим  роком». 
 

Бібліотека на Шевченка прийняла виклик від своїх партнерів TopRadio 

104.4 FM Кам'янське й взяла участь у  флешмобі новорічних привітань. 

Вітаємо з прийдешніми новорічними святами всіх кам‘янчан та гостей 

міста! Бажаємо Вам, щоб наступний рік був бестселлером із 

захоплюючим сюжетом, самодостанім, феноменальним шедевром, 

відкривайте нове й створюйте власну енциклопедію життя, де буде все 

задумане, намріяне й пережите Вами. З Новим роком та Різдвом 

Христовим! 

 

https://1.bp.blogspot.com/--vkAxSxPlm8/XjFbiKhEEWI/AAAAAAAAIfo/52bRKfKXY6M4yyv6S0hS_AEKIaT-XhcmACLcBGAsYHQ/s1600/83515983_1126073281064058_105321398485909504_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-61V6suaEcLY/XjFbrTT-5iI/AAAAAAAAIfs/uUbfaIbWMGoJBpAHks1E7PjMeqmuMuS7gCLcBGAsYHQ/s1600/83849814_1126073254397394_6430099219352125440_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-mZEI0eD0rUU/XjmkmgdmBcI/AAAAAAAAIhk/40eik69pCjUWrCedEa7bn6EgpsJhqsmHQCLcBGAsYHQ/s1600/84991470_1130612943943425_4261153692788457472_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ZscRtvUWTww/XjmkoRHsisI/AAAAAAAAIho/VWZvfSHCIfs-fY7qzejUg7h0Ixx6Eu-GgCLcBGAsYHQ/s1600/84510724_1130612993943420_2381333772474777600_n.jpg
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 Бібліотечний ролик від тільки за один день переглянули 1500 людей. 
 

 

 

Спокуса читанням-3  

Фотопроект «Історія Кам’янського в книгах і світлинах, відтворена 

бібліотекарями» головні герої якого є самі бібліотекарі. Фотосесія 

дозволила учасникам примірити на себе епатажні образи та пережити 

чарівні перевтілення, оживити на деякий час героїв книг та надати другий 

подих самій книзі.  
 

Даний проект на думку його авторів, буде цікавим глядачеві, і якщо 1% 

громадян, побачивши наші фото, візьме до рук ту чи іншу книжку, для 

нас це вже хочайі маленька, але перемога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми на радіо, телебаченні, в інтернеті 

Жодний захід бібліотек не залишається  поза увагою міських ЗМІ 
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Міська інформаційна служба 

18 репортажів з міста проведення бібліотечних активностей на міському 

телебаченні та  щотижнева авторська програма завідувачки відділу 

комплектування та обробки літератури Чуфещук Наталії «Book time» 

тримають бібліотеку в тонусі, а городян в центрі бібліотечних, 

літературних, інформаційних, краєзнавчих подій. 

 

 

 

TopRadio 104.4 FM Кам'янське 

Під час карантину дякуючи  TopRadio 104.4 FM Кам'янське ми тримали 

зв'язок зі своїми читачами. 

TopRadio 104.4 FM - Км'янське спільно з бібліотекою на Шевченка готують 

рубрику «ТОП СТОРІНКА», яка виходить щопонеділка в ефірі ‘’Good 

morning show’’! і знайомить з книжковими цікавинками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо ви пропустили ранковий етер, заходьте на  сторінку  TopRadio 

104.4 FM - Кам'янське та Бібліотека на Шевченка  й слідкуйте за 

оновленнями щопонеділка, а ми обіцяємо радувати вас книжковими 

новинками зі всього світу! 

 

Супер. Відтепер бібліотека на Шевченка є на телебаченні, у соцмережі 

й на  TopRadio   104.4 FM - Кам'янське 

https://1.bp.blogspot.com/-DVZ3oc_8WvQ/X7zO65k3pHI/AAAAAAAAKno/82Cd9N5KCl4pNuqIBVfKcNYjeQdYvH5oACLcBGAsYHQ/s960/127154345_197352025186111_400134849361203827_n.jpg
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Бібліотеки  та  бібліотекарі  Кам’янського в інтернет-просторі 

 
У звітному році окрім систематичної інформації про події та заходи 

бібліотек, тут з’явилися відео презентації, ребуси, галереї портретів, 

селфі-акції, онлайн-добірки фільмів, матеріали про нові надходження 

літератури тощо…  
Кожний користувач бібліотеки має можливість безкоштовно 

користуватись Інтернетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтернет-центр бібліотеки створює рівні можливості для пошуку 

інформації людей різних соціальних верств населення і допомагає 

становленню та розвитку їхньої загальної інформаційної та 

інтелектуальної культури. 

Тематика запитів відвідувачів найрізноманітніша: самоосвіта, курси 

комп’ютерної грамотності та тренінги, е-маіl, сканування та друк 

документів, виконання домашнього завдання та пошук рефератів, 

соціальні мережі, зона WI-FI та інше. 
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ВЕБСАЙТ  LIB.KAM.GOV.UA 

 

Користувачів– 29 097 

Відвідувань - 35 434     

Кількість переглянутих сторінок – 52 568   

5 континентів  

66 країн 

608 міст  

 

Найвідвідуваніший день – 10.03.2020  року (572 рази). 

Найменше відвідуваний день - 01 січня (5 разів). 

Найвідвідуванішою сторінкою сайту є «Вислови відомих людей про 

Тараса Шевченка та його творчість» (24 762 переглядів). 

Під час карантину (з 20 березня до 09 червня) були організовані онлайн- 

оперативки для робітників бібліотеки. 

 

Восени за допомогою сервісу відео-конференцій Zoom, були 

проведенні презентації книг «Белые пятна истории Каменского-

Днепродзержинска» та «Другий Кобзар», засідання клубів «Docudays ua 

Прометей» та «Маєток»,  зустріч з психологом, арт-терапевтом Іриною 

Підуст та письменницею, блогеркою, ініціаторкою проекту 

#Рак_боятись_не_можна Марією Дружко в рамках програми  «Здоров’я 

в бібліотеці». 

 

На платформі Youtube.com, в рамках проекту «Здоров’я в бібліотеці», 

проведені прямі трансляції з Валентином Алдакімовим та Олександром 

Волошиним. 

. 

Відео проведених онлайн заходів:  

 

 

  Зустріч з реабілітологом Валентином Алдакімовим 

 

  Зустріч з психологом та арт-терапевтом 

 Іриною Підуст  

 

 

 Зустріч з блогеркою та ініціаторкою проекту 

 #Рак_боятись_не_можна Марією Дружко 

 

 

Зустріч з автором оздоровчої гімнастики 

 Олександром Волошиним  
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БЛОГ КАМ’ЯНСЬКОЇ ЦБС БІБЛІОПАЗЛИ 

 

Кількість підписників – 191  

Кількість статей  - 197 

Кількість переглядів –  72 700 

Країни: Україна, США, Росія, Німеччина,  Нідерланди, Румунія, Швеція, 

Франція тощо  

 

Навйідвідуваніша сторінка : Скарбничка методиста 

 

Постійні рубрики: Бібліотечний НЕформат, Скарбничка методиста, 

поради бібліоняні, Кіно на вечір п’ятниці, #приходьчитай, ПанікиNET тощо. 

 

Найпопулярніші статті:  

Тест на справжнього бібліотекаря -2845 переглядів 

Бібліотека в карантинному режимі: мотиватори для бібліотекаря -1985 

переглядів 

ПанікиNET:бібліотечні антидепресанти - 902 перегляди 

9 професій, що шалено будуть популярними після завершення пандемії 

коронавірусу – 852 перегляди 

Словничок бібліотечних активностей – 720 переглядів 

 

Функцонують сторінки у ФБ: 

Моє Кам’янське: місто, яке варто відвідати” 2536 учасників групи 

Бібліотека на Шевченка – 1344 учасників групи 

 

БІБЛІОТЕКИ  МАЮТЬ СТОРІНКИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Бібліотека на Шевченка - https://www.facebook.com 

bibliotekashevchenka/ 

 

Бібліотека на пр.Перемоги- https://www.facebook.com/Бібліотека-на- 

проспекті-Перемоги/ 

 

Бібліотека на пр.Дружби народів - https://www.facebook.com/Бібліотека 

на пр. Дружби народів 

 

Кам’янська центральна біблітека для дітей-   

https://www.facebook.com/kamyanskacdb/ 

 

Бібліотека на Матросова- https://www.facebook.com 

biblioteka.matrosova 

 

Дитяча бібліотека на Харківській-  

https://www.facebook.com/AnnaBiblioteka/ 

 

Дитяча бібліотека соцміста 

https://www.facebook.com/groups/466709980614517 

https://www.facebook.com/kamyanskacdb/
https://www.facebook.com/AnnaBiblioteka/
https://www.facebook.com/groups/466709980614517
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Опубліковано матеріалів на сторінках  ФБ—3200 

Інформацій на сторінках газет—12 

На міському телебаченні –18 

 

Бібліотека на Шевченка та центральна дитяча бібліотека мають ютуб 

канали: 

 

Бібліотечне вікно як компонент художнього простору 
 

Бібліотека на Шевченка використовує вікна як виставковий простір. На 

них розміщують нові книги, світлині, панорамні інсталяції, рекламну 

інформацію про бібліотеку.   

Важливе значення для бібліотеки  має той факт, що її зовнішній вигляд 

як соціально відповідальної установи, долучаючись до  оформлення 

міста, ... підвищує цінність навколишнього середовища»  

  Інтегруючись в простір міста на рівні містобудування та архітектури, 

бібліотека виходить далеко за межі свого первісного задуму (зберігання і 

обробка інформації), вона стає містоутворюючим  середовищем, 

рушійною силою, що перетворює  окремий район або місто  

Як показує практика, бібліотека може «включатися в оформлення 

міста» в різний спосіб. Часто бібліотека використовує «святкові» або 

«нейтральні» прийоми оформлення вікон без застосування бібліотечної 

атрибутики, книг, як правило. Наприклад, «новорічне», «осіннє» 

оформлення вікон властивими цим випадкам символами і реквізитами. 

Вікна бібліотеки на Шевченка працюють в якості міської Виставковій 

зали.  Що только тут не виставляють! Малюнки, мініатюрні роботи, міні-

експозиції, світлини, книги. 

 

Серед численних бібліотечних «віконних» проектів є ініціатива під назвою 

«Вікна, що говорять», що стали візитівкою  бібліотеки на Шевченка.  
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Виставка «Подорож навколо світу» Гліба Плохоцького 

 

Проти забуття: виставка про людей, які постраждали від нацизму: 

були в концтаборах, гетто, на примусовій роботі в гітлерівській Німеччині, 

на окупованій вермахтом території. 

Під час активностей до 270-річчя Кам’янського, що співпав з карантином 

вікна стали головним зв’язком городян з бібліотекою. 

Фотовиставка  у вікнах «Кам’янське в кожному з нас» понад три місяці 

експонувала світлини з архівів краєзнавців Олександра Слонєвського, 

Віктора Куленка, Михайла Лебенсона, Римми Занько, Любові 

Алексієвської. 

Фотовиставку змінила виставка паперових моделей родини 

Никанорових, потім роботи Гліба Плохоцького «Подорож навколо світу», 

пізніше «Історія Кам’янського» відтворена істориком з Жовки Віктором 

Заславським. 

 

 

 

 

 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/2018552939839359351
https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/2018552939839359351
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У вікнах експонуються книжкові надходження, тематичні виставки тощо. 

  

 

 

 

 

 

Ми зробили "крок на вулицю", назустріч своїм читачам и 

використовуємо вікна для експозиції творчих робіт кам’янчан, 

забезпечуємо творчим людям відкритий виставковий простір.  

Реклама в бібліотеці 

Афіші  заходів 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/8508347325510903687/5901165389482031805
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Бібліотекарі створюють  комфортні умови для обслуговування 

користувачів та зручного розташування фонду у стримано-класичному 

стилі. 

 

Магія книжки (відділ абонемента бібліотеки на Шевченка) 
"Якщо є сумніви, йдіть до бібліотеки". Джоан Роулінг(Британська 

письменниця) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Відділ абонемента бібліотеки на Шевченка вдало розкриває свій 

бібліотечний фонд і  нагадує про те, що магія існує у кожному з нас! 

 

 Чарівна виставка, присвячена 55-річчю письменниці Джоан Роулінг, яка 

подарувала світові неперевершену історію про хлопчика, що вижив, 

оголошується відкритою! 
 
«Все, що ми втрачаємо, обов'язково до нас повернеться, тільки не завжди 

так, як ми очікуємо» 
 

• «Якщо не запитаєш, ніколи не дізнаєшся. Якщо знаєш, потрібно лише 

запитати» 

https://1.bp.blogspot.com/-alNGej3Llp4/XyJZcEaSlCI/AAAAAAAAJxg/8OOf5q_IPCgB1Q-MFTYXr702gdoqrTYMACLcBGAsYHQ/s1600/116408443_2994014397376377_2995865964443264177_o.jpg
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• «Цікавість не гріх, Гаррі, але треба бути трохи терплячіше» 

• «Вони були великими людьми з величезними вадами, і, знаєш, може, ці 

вади частково і зробили їх воістину великими» 

• «Не забувайте про те, що всі великі чарівники в історії свого часу були 

такими ж, як ми, – школярами. Якщо у них вийшло, то вийде і у нас» 

• «Потрібна велика мужність, щоб протистояти своїм ворогам... Але ще 

складніше протистояти своїм друзям» 

• «Людину визначають не закладені в ній якості, а тільки його вибір» 

• «Дивовижна річ — час, могутня, а коли в нього втручаються — 

небезпечна» 
 

#абонементрекомендує  й чекає на Вас  у вівторок, середу,четвер, 

п'яницю з 10.00 до 18.00, у суботу з 11.-- до 18.00. Неділя - вихідний. 

 

Бережіть себе. Пам♥ятайте про карантинні обмеження! 

Ваша бібліотека на Шевченка,14 

 

У розкритті книжкового фонду важливе все: назва виставки, текст, колір, 

розміщення та вибір книжок, супутніх предметів тощо 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вдало організовують свій бібліотечний простір бібліотеки – філії №8, 7,9 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%94?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCm3PeTdMpIDkEedwRUqtedcR8UYCNUjDwdn_KsESds4v0HIr-iAsz9xOmTuz4-eTPFxvUpaZrjbx3bL9BD2bJi1yaQ3JRcPiYrK3jlAq7I4sMQubnOjMBmAG9wcW4htZoHP9g_nsiT5h1WgidvBMxFDODLa_wXxWtB2POR3ySDBMt6hQk8Tv3sZFC2N1qQEnAqMbguXh5dkuzlIErvypKChuGrCZXXpc_3_fpGsJ4OqmQatUOPt5svR4XgMQkdteFHT66GiPd-jm__meQRbvFQfaY4kpGj0voDzObFn7wVNlOKW4X4v6K_Qfg4VzNKKbYtpbjG0zEstbyHu7WZGpiyZngh&__tn__=%2ANK-R
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Щоб читання стало улюбленою справою 
В Центральній бібліотеці для дітей  з’явились чарівні кошики з порівневим 

читанням для читачів-початківців. Перший кошик пропонує книги по 

складах, в другому-І рівень і в третьому-ІІ рівень читання. 
 
 

 
 

 

Формуючи читацькі кошики, бібліотекарі спиралися на першу в Україні 

унікальну, методично обґрунтовану сучасну серію дитячих книг для 

порівневого читання — дбайливу серію «Читальня»видавництва «Ранок». 

Серія розроблена та апробована методистами НЦ «Мала академія 

наук України», експертами з дитячого читання. 

 

«Бібліотека у смартфоні» - новий проект відділу абонемента став 

привабливою послугою, яка охопила як молодь, так і людей літнього віку, 

спробувала задовольнити інтерес до читання діючих користувачів, а 

також розширити коло нових відвідувачів.  
 

Проект передбачає рекламно-іміджеву роботу на користь бібліотеки, 

яка буде розширювати коло користувачів та збільшувати кількість 

заінтересованих у послугах бібліотеки містян. Завдяки проекту було 

поліпшено зв'язок з абонентами бібліотеки, було впроваджено нові для 

відділу методи інформаційних послуг. 

Проект функціонував протягом року без обмежень за місяцями або 

днями тижня, надаючи допомогу з пошуку книг у будь-який час робочих 

годин, а також під час карантину. 

 

Цільова аудиторія починалась з підліткового віку та не мала обмежень до 

людей поважного віку, тим самим послуга заохочувала та привернула 

увагу до бібліотеки будь-яких мешканців міста. Не зважаючи на не 

досить великий попит, багато містян звернули увагу на послугу. 

 

https://bibliopazlu.blogspot.com/2020/01/blog-post_20.html
https://1.bp.blogspot.com/-Jp1tqg8KE8o/Xi7fAYCKwTI/AAAAAAAACzs/s1y4wxteiCwBbghQ7OgJxe6ksQnOoyg_QCLcBGAsYHQ/s1600/%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%B8.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-KiASjLeb078/Xi7fGez0TGI/AAAAAAAACzw/WEc-qzTsiJsBw680Rhgvg8APpnVqXrGSwCLcBGAsYHQ/s1600/3+%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%B8.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-JxbKGZDYuZA/Xi7fMGO0ypI/AAAAAAAACz0/0dZbOLczv9odcrY2-j2VovEIQhj7IZ3ZACLcBGAsYHQ/s1600/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%98.jpg
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Головним завданням проекту був пошук книг, які відсутні у фонді, в 

електронному варіанті та їх розсилання на особисті пошти користувачів 

відділу «Абонемент» задля розширення кола відвідувачів та їх 

зацікавленості до бібліотеки в цілому. 
 

Цьогорічний досвід відділу Абонементу показує, що проект вирізняється 

універсальністю, тому що може бути впровадженим іншими 

бібліотеками та філіями ЦБС, які мають доступ до Інтернету.  
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СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Завдяки соціальному партнерству ми можемо створювати 

найцікавіші та  корисні речі. 

Це благодійні фонди «Карітас», «Доброта», «Бібліотечна країна», 

медичний коледж, металургійний коледж, гімназії 13,15,39, ліцей НІТ №2, 

Технічний ліцей №1, ТОВ ЗІП, ТОВ «Мікомп», ГО «Бджола», депутати 

Камянської міської ради Олександр Донець, Наталія Шкуренко, 

Н.Самарець, крамниця кнцтоварів «Акварель», міський парк культури та 

від починку, СЗШ міста, Український інститут книги, Інтернет-гартівня 

«Книжкова хата», громада, яка надала допомогу у вигляді книг 
 

Приємно спостерігати за дружним і дуже професійним колективом 

бібліотеки-філії №7 м.Кам'янське. 2020 рік для них видався 

випробувальним. Прийшлось залишити миле, комфортне, обжите 

приміщення й будувати бібліотечне життя за новою адресою пр.Дружби 

народів,39. Це вже другий переїзд, але вони впоралися. Читачі,  як 

завжди, прийшли на допомогу. Вже познайомилися  з новими сусідами, 

постійні читачі відшукали нову адресу. Працюють. 

 

 

 

Читачі підтримали свою улюблену бібліотеку книжковими подарунками 
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ПРОБЛЕМИ, ЩО НЕ ВДАЛОСЯ ВИРІШИТИ 
 

СТАН НАШИХ ФОНДІВ, ПОТРЕБИ 

 Збереження кижкового фонду 

 Діджіталізація 
 

НАШІ СИЛЬНІ СТОРОНИ 

 Кадри 

 Партнери 

 

НАШІ СЛАБКІ СТОРОНИ 

 Кадри 

 Фінанси 
 

ВИКЛИКИ З ЯКИМИ  ЗІШТОВХУЄМОСЯ В РОБОТІ 

 Політична, економічна нестабільність 

 Депрофесіоналізація. 

 Міграція 
 

УСПІШНИЙ ДОСВІД РОБОТИ  З ВИКЛИКАМИ 

 Проектна діяльність  

 Підтримка громади 

 

НАШ ПРОВАЛ, НЕВДАЧА (факап) 

 Адвокасі 
 

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО ЯК ІНСТИТУЦІЯ ТА ПОТЕНЦІЙНИЙ ПАРТНЕР 

 Досвід.  

 Ресурси 
 

НАШІ ПОТРЕБИ 

 оновлення книжкового фонду 

 цифровізація фонду краєзнавчої літератури 

 обладнання для бібліовідео студії 

 оновлення комп’ютерного обладнання 

 капітальний ремонт всіх приміщень 
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ПЛАНИ НА 2021 рік 
 

КЕЙС ДЛЯ ДОРОСЛИХ 

 

МАЙДАНЧИКИ 

Зал для проведення активностей, коворкинг, відділ абонемента, сектор 

краєзнавчої літератури, зелена зала та  жовта зали юнацького відділу,  

інтернет – центр 
 

ЛЕКЦІЇ, КОНЦЕРТИ ТА ОНЛАЙН - ЗУСТРІЧІ 

Зустрічі з акторами, авторами – виконавцями, поетами  у віртуальному 

концертному залі. 

Програма здоров’я «Прості кроки до відновлення здоров’я»  

Клуб колекціонерів «Хобі club»: колекціонуєте? Мерщій до бібліотеки на 

Шевченка  

Юридична онлайн приймальня Олександра Донця.  

#слухаймо_придніпров’я. Аудіозаписи творів письменників Придніпров’я 

на платформі бібліотеки на Шевченка 

12 клубів за інтересами 
 

ПРОЕКТИ 

НАЦІОНАЛЬНІ: бібліотека – хаб цифрової освіти 
 

РЕГІОНАЛЬНІ: Електронний каталог, Інформаційний портал 

Діпрокультура, Електронна база «Дніпропетровщина» 
 

МІСЬКІ: Бюджет участі 2021, Поетичний батл  «Цілую Леся», Мобільна 

бібліотека #Читаю_де_хочу, VIII Всеукраїнський літературний конкурс  

«Віварт». 
 

ПОСЛУГИ 

Бібліотечне обслуговування 

Консультації, лекції, семінари, тренінги 

Пошук і обробка текстової інформації 

Екскурсії, квести, конкурси 

Цифрова освіта 

Юридична онлайн – приймальня Олександра Донця 

Послуги психолога Вікторії Лобенок 

Авторські пішохідні екскурсії разом з бібліотечним гідом 

Друк, копіювання, супровід заходів 

book-бокси «Швидка книжкова допомога»: обслуговування користувачів 

у сервісному режимі (доставка літератури плюс бібліографічний огляд). 

 



 

 

90 

 

КЕЙС ДЛЯ ДІТЕЙ 
 

Канікули з Олегом Майбородою 

Школа журналістики для дітей 

Читання для сімейного єднання:родинний онлайн – фестиваль 

Краєзнавчий диктант 

 

КЕЙС ДЛЯ ЮНАЦТВА 
 

Тренінговий курс «Сексуальна освіта підлітків» 

Кар’єрний радник: профорієнтаційний  інтенсив 

Школа виживання 

Клуб документального кіно  про права людини Docudys ua Прометей 

ПерсонаLend: цикл онлайн – зустрічей з науковцями  

Бібліоенкаутер: інткрактивна гра 

 

КЕЙС ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ 
 

Цифрова освіта, клуби за інтересами, екскурсії, майстер - класи, 

концерти 
 

book-бокси «Швидка книжкова допомога»: обслуговування користувачів 

у сервісному режимі (доставка літератури плюс бібліографічний огляд). 

 

КЕЙС ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
 

Шашки, шахи, перегляди кіно, гра в боче, конкурси, концерти 
 

book- бокси «Швидка книжкова допомога»: обслуговування користувачів 

у сервісному режимі (доставка літератури плюс бібліографічний огляд). 

 

 

 

 

 

                                  

Директорка КЗ ЦБС КМР                                                Лариса ДЕНІСЮК 
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 ШУКАЙТЕ  НАС  У  МІСТІ 

 

Пр-кт Тараса Шевченка,14 (ЦБ ім.Т.Г.Шевченка) 

Пр-кт Тараса Шевченка,16 (юнацький відділ) 

Майдан Калнишевського,1-а(ЦБ для дітей) 

Вул.Звенигородська,29 (бібліотека-філія №4) 

Вул.Звенигородська,17 (бібліотека-філія №6) 

Вул.Матросова,78 (бібліотека-філія №3) 

Вул.Стовби,1 (бібліотека-філія №8) 

Вул.Менделєєва,5-а (бібліотека-філія №2) 

Пр.Перемоги,35 (бібліотека-філія №9) 

Вул.Харківська,67 (бібліотека-філія№5) 

                                                                                                                            Пр. Дружби народів,29  (бібліотека-філія №7) 

                                     Карнаухівка, вул. Пушкіна, 30-а  (бібліотека –філія №1) 

51931  м. Кам’янське 

Пр-кт Тараса Шевченка,14  

Бібліотека ім.Т.Г.Шевченка 

 

 

 

 

 

 

E-mail:lib.dndz@ukr.net 

Сайт:www lib.kam.gov.ua 

Блог:bibliopazlu.blogspot.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


