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                                                                                                         КНИГИ ЗБЕРІГАЮТЬ МИНУЛЕ.  

                БІБЛІОТЕКИ СТВОРЮЮТЬ МАЙБУТНЄ! 



 

 Говорячи про підсумки нашої роботи у 2019 році, ми підводимо риску під 85-річної  

історії  Центральної  міської бібліотеки  ім. Т.Г.Шевченка  та відкриваємо її нову сторінку.  

 Ми ведемо відлік від заснування в Кам’янському  в 1934 році  міської  бібліотеки. З 

тих пір минула епоха становлення й розвитку, змінилось кілька поколінь бібліотекарів і 

читачів. 

 Тема ювілею супроводжувала нас весь рік. Вона знайшла відображення в найбільш 

знакових проектах – акціях: літературному конкурсі «Віварт», обласній методичній школі, 

конкурсі проектів “Бюджет участі 2019”, фестивалях, конференціях тощо. 

 Сьогодні централізована бібліотечна система – дві центральних бібліотеки та вісім 

бібліотек-філій, 56 співпрацівників, 180 000 одиниць фонду. 

 Якщо поглянути на карту, видно, що відстань від центральної бібліотеки до деяких її 

філій становить десятки  кілометрів. Але це не заважає нам залишатися дружним згурто-

ваним колективом. 

 Не відриваючись від витоків, спираючись на накопичений досвід і традиції, наші біб-

ліотеки відкриті для найсміливіших починань. 

  Адже наше минуле, сьогодення й майбутнє - це наші читачі, любов до читання і, зви-

чайно, книга у всьому розмаїтті форм і  проявах. 

 Бібліотека знаходиться у постійному русі, шукає нові напрямки роботи й нові мож-

ливості. 

           Тому пріоритетними напрямками роботи у 2020 році для наших бібліотек стануть: 

 Неформальна освіта дорослих 
 Підвищення цифрової грамотності кам'янчан  
 Адаптивна культура. Інклюзія 
 Дослідження та популяризація історії м. Кам’янське 
 Профорієнтація  
 

 Так ми руйнуємо старі стереотипи про те, що бібліотека архаїчна, нецікава. Ми де-

монструємо громаді не просто те, що бібліотека є сучасною, а що вона може бути корис-

ним, привабливим, комфортним простором, який з радістю чекає на відвідувачів і дає їм 

нові можливості. 

 

 

ВІТАЛЬНЕ 
СЛОВО! 

Директор Лариса Денисюк 



ЦИФРИ Й ФАКТИ 

 

                       НАСЕЛЕННЯ: 

240,6 осіб (2018 рік) 

239,4 осіб (2019 рік) 

 

МЕРЕЖА ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК  М. КАМ’ЯНСЬКОГО 
 

Публічні бібліотеки МК -10 
 Для дорослих-8 
 Для дітей -2 
Центральна міська бібліотека ім. Т.Г.Шевченка  
Центральна міська бібліотека для дітей  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      Відвідувало  -  390 користувачів  

       Реєструвалось -  74 кам’янчан 

       Видавалось - 941 примірників документів 

 

Книг – 207 563   

Журналів, брошур – 49 993  

Аудіо-візуальних документів – 307  

Електронних видань - 608 

 

 

 

Відвідування 

117 730 

Користувачів 

22 321 

Книговидача 

284 252 

Загальний склад  
користувачів 

до 7 років – 2 050 

8-14 років – 9 598 

15-17 років - 2 222 

18-21 рік – 1762 

від 22 років – 4496 

від 60 років - 2193 

Фонд –  258 471 прим.  

Надійшло літератури за 2019 рік – 5 269 прим.,  

Вибуло літератури – 32 965 прим. 

Щоденно 



Сайт бібліотеки 

Відвідувань – 18 504 

Кількість переглянутих сторінок – 33 571 

 

 

 

 

      Сайт відвідали користувачі: 

62 країн (Україна, Росія, Південна Корея, Німеччина, США) 

593 міста (Київ, Кам’янське, Одеса, Вінниця, Львів, Харків, Дніпро) 

5 континентів (Європа, Азія, Африка, Америка, Океанія) 

Електронний каталог: 

 

2019 рік – 926 записів; 

всього – 3182 записів. 

 

                                         Корпоративний каталог «Дніпропетровщина: 

 

2019 рік – 424 записів; 

всього – 1285 записів. 
 

Фінансове забезпечення: 

 

Загальна сума фінансування —4869372 грн. 

платні послуги – 6 248 грн. 

благодійні  внески 6 205 грн. 

 

Фінансове забезпечення: 

 

Витрачено : 4869372 грн. 

Оплату праці —  4664813 грн. 

Придбання книг —  30201  грн. 

Передплату періодичних видань — 6960 грн., 35 коп. 

Ремонтні роботи -46246 грн 

Придбання біб. обладнання — 1621 грн. 

Забезпечення діяльності бібліотек ЦБС – 101372 грн. 

 Придбання технічних засобів – 9999 грн. 

Придбання гос. матеріалів – 14 855 грн. 

На підтримку гігієнічного стану – 265 грн. 

Користувачів сайту – 17511 

За місяць: 

від       314 у липні місяці 

до        4539 у квітні місяці  

За день: 

від       0 – 18 серпня 

до        401 – 16 квітня 



ГОЛОВНІ ПОДІЇ РОКУ 

 

Активна робота бібліотек Кам’янського  є доказом того, що розвиток бібліотек 

в цілому - це розвиток інтелектуального, творчого, громадянського потенціалу 

громади. 

 

НАШІ ПРОЕКТИ 

 

 Мобільна бібліотека 

 Участь й перемога читацької  команди юнацького відділу у дебатах DRI 

 Бібліотекарі Кам’янського пройшли конкурс  на участь у Всеукраїнському 

“Фестивалі живих історій” й презентували власний краєзнавчий проект «Історія 

Кам’янського в історіях» 

 Курс з медіаграмотності для бібліотекарів шкільних і публічних бібліотек 

«Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», розроблений міжнародною 

організацією IREX у партнерстві зі студією онлайн - освіти EdEra. 

 Громадська Спілка "Культурна    Ліга Сходу", яка була створена за результата-

ми співпраці #GIZ із закладами культури Східної частини України.  

 Кам'янські бібліотекарки  на другому книжковому фестивалі у Дніпрі BOOK SP-

ACE   були спікерами у розмові про «Бібліотеку майбутнього в Україні, чи мож-

лива вона  без грошей"  

 «Приваблива бібліотека» за Бюджетом участі -2019 здобула перемогу  

 Члени літературного об'єднання #VivArt відвідали III Всеукраїнський поетичний    

фестиваль «Ірпінський Парнас 

 Фольклорно –етнографічний гурт «Калина», який працює 6 років у бібліотеці на 

Шевченка разом з бібліотекарями  взяли участь у Міжнародному фестивалі –

форуму «Золоті роки» у м. Львів 

 “У світ громад через гру”— проект  юнацького відділу увійшов до 60 найкра-

щих молодіжних практик України 

 

БІБЛІОТЕЧНІ СЕРВІСИ ТА ПОСЛУГИ 

Бібліотеки централізованої бібліотечної системи – єдині у Кам’янському 

заклади культури, які надавали безкоштовні бібліотечні, просвітницькі, соціокуль-

турні та електронні послуги. 



МИ ПРОПОНУЄМО: 

 Електронний каталог 
 Електронний краєзнавчий каталог «Дніпропетровщина» 
 Безкоштовний Інтернет, WI-FI 
 Бібліоковоркінг 
 Інтерактивні виставки 
 Авторські, історичні та ботанічні пішохідні екскурсії 
 Доставка книжок до дому 
 Цікаві книжки, періодичні видання  
 Арт-галерея 
 Корисні тренінги, семінари, школи, культурно-просвітницькі ації 
 Перегляд кінострічок 
 Інтелектуальні ігри 
 Майстер-класи з елементами арт-терапії 
 Найбільший фонд зберігання краєзнавчої літератури 
 Безкоштовні юридичні й психологічні консультації 
 Курси жестової мови 
 16 різноманітних клубів за інтересами 

 
 Користувачі отримали доступ до офіційної інформації органів влади всіх рівнів, 
мали змогу звернутися до електронного суду, перевірити нарахування пенсії через 
«Пенсійний калькулятор», шукати роботу, навчатись он-лайн, здійснювати пошук потрі-
бних книг в інших бібліотеках, дистанційно замовляти квитки на різні види транспорту, 
здійснювати електронні платежі за допомогою електронного банкінгу, до того ж й 
здійснювати Інтернет-покупки. 
 
 Безкоштовні послуги допомагають членам громади у вирішенні безлічі життєвих 
питань: від спілкування в соціальних мережах до участі в законотворчій діяльності вла-
ди всіх рівнів. 
 
 Бібліотеки стали джерелом отримання корисної та безпечної інформації, місцем 
відпочинку, спілкування та проведення вільного часу. 
 
 Розроблено й впроваджено 40 авторських бібліотечних проектів, які спрямовані 
на популяризацію читання, книги, бібліотеки, підвищення кваліфікації бібліотекарів по-
важного віку і тих, в кого відсутній досвід бібліотечної роботи, оволодіння навичками 
роботи з Інтернет-ресурсами, комп’ютерними програмами, електронними ресурсами, 
вчилися працювати у соціальних мережах, писати пости, розробляти рекламну проду-
кцію. 
 

АВТОРСЬКІ ПІШОХІДНІ ЕКСКУРСІЇ  
 
 

 Започатковані авторські пішохідні набули великої популярності. 
 

 Понад 500 кам’янчан щороку приєднуються до авторських історичнич та ботаніч-
них пішохідних екскурсій 
 

 Подорожували Верхньою Колонією, Пісками, новими й старими вулицями з особ-
ливою архітектурою, Карнаухівкою, Самишиною балкою, Соцмістечком, Розарієм то-
що.  
 Авторами екскурсій є краєзнавці й бібліотекарі. 



 
 

                             
 

 

 

МАЙДАНЧИК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГР 

 

   В арсеналі бібліотек є декілька цікавих і корисних інтелектуальних ігор: фі-

нансових, економічних, історичних, соціальних: Каркасон, Цітаделі, Світ громад, 

Країна гідності, Історія Української революції 1919-1921 р., Життєвий капітал тощо. 

 

МОЛОДІЖНИЙ ПРАЦІВНИК.  
 

    Для чого кам'янським бібліотекарям проект "Молодіжний працівник"?  

   Це унікальна можливість підвищити професійний рівень бібліотекарів, які 

працюють з молоддю. Цікавий досвід та корисні знання. Це можливість молодіжних 

бібліотек заявити про себе й взяти активну участь у впроваджені молодіжної політи-

ки. У цьому досвід бібліотек неоціненний. У нас є ресурс, є професійні кадри, ми ру-

хаємося у правильному напрямку.  

   Нічого для нас без нашої участі — місія молодіжної політики, й бібліотекарі 

це добре розуміють.  

     Тому користуємось будь-якою нагодою для підвищення кваліфікації.  

 

               #МАЙДАНЧИКДУМОК   

 Поновив свою роботу дискусійний клуб «Філософські діалоги» на Шевченка,14 , 

відкритий за ініціативою кам’янчанина Віталія Купрія, народного депутата Верховної 

Ради України . Він працював з 2006 року з перервами майже два роки. 

 «Діалоги» – це зустрічі з неординарними особистостями, професійними знавцями 

релігієзнавства, винахідниками нових методів відновлення здоров’я, психологами, арт-

терапевтами, філософами, акторами, письменниками… 

 Обговорювали чи не боїться церква віртуальної реальності, про соціоніку, ТРВЗ — 

теорію рішення дослідницьких задач, куди рухається людство, про нові книжкові над-

ходження тощо.  

 Що таке "все", де живе душа, хто головніший: дух чи душа, чи існує добро й зло 

одне без одного. На засіданні дискусійного клубу "Діалоги" спробували обговорити ці 

питання. Намагалися почути один одного. Треба вчитися. 

  

                 Бібліотеки поступово трансформуються в навчальні та презентаційні просто-

ри для багатьох кам’янчан.  Зараз вони надають можливість художникам, письмен-

никам, фотографам, вишивальницям та багатьом іншим майстрам використовувати 

її як презентаційний  майданчик.  

                Сучасна бібліотека в умовах інформаційних технологій змушена доводити 

свою потрібність та життєздатність  

 



 

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ: КНИГА 

І БІБЛІОТЕКА В ЄДИНОМУ   

ІНФОРМАЦІЙНОМУ  ПРОСТОРІ 

  
Завідувачка відділом комплектування  
та обробки літератури Наталя Чуфещук 

  Бібліотечний фонд-це невід’ємна, рухома і активна складова «системи бібліотек», 

від складу якого залежить успіх роботи книгозбірні в цілому, виконання завдань, що сто-

ять перед нею. Адже саме фонд визначає зміст, повноту та якість задоволення і розвит-

ку інформаційних потреб користувачів. Чим краще сформовано фонд, тим якісніше біб-

ліотека може задовольнити запити користувачів. 

 В сучасних реаліях непросто сформувати якісний фонд з урахуванням потреб кори-

стувача. До особливостей формування та використання фондів бібліоте-

ки слід віднести тривалі терміни комплектування та накопичення ви-

дань, повільні темпи відновлення фондів, продовження термінів збері-

гання окремих документів, дбайливе ставлення до книг.  

 У силу цього їх фонди досить різноманітні, але це розмаїття досяга-

ється в основному за рахунок старих книг і матеріалів, які часто виявля-

ються непотрібними. Через відсутність регулярного і достатнього фінан-

сування, фонди бібліотеки постійно старіють і скорочуються, зношення і скорочення в 

останні роки перевищує надходження нової літератури. 

 
 

 Аналіз бібліотечних фондів у галузевому аспекті показує, що ядром нашого фонду є гума-

нітарна література. 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ЦБС 

258471 

примірників 



     Процес формування БФ включає в себе такі етапи: створення, постійний розвиток і 

підтримку в працездатному стані. Він не припиняється до тих пір поки існує бібліотека і 

складає основу змісту діяльності багатьох її працівників: від адміністрації до працівників 

відділу комплектування. 

  Завдання бібліотеки щодо формування фонду : 

комплектування фонду бібліотеки документами, облік документів, що надходять і 

вибувають з фонду бібліотеки 

каталогізація документів (формування та ведення каталогів; редагування системи 

каталогів 

розвиток бібліотечного фонду, що відповідає сучасним та стратегічним потребам 

 розвиток та впровадження сучасних інформаційних технологій та ресурсів у про-

цес комплектування. 

зосередження уваги на очікуваннях та потребах користувачів щодо 

 бібліотечного сервісу та ресурсів (оперативність надання інформації       про книги, 

їх замовлення, придбання )                       

співпраця з структурними підрозділами ЦБС у справі оптимізації та     використанні 

спільних інформаційних ресурсів. 

прогнозування розвитку бібліотечної колекції 

поповнення бази даних електронного каталогу 

переведення фонду на УДК 

  В  2017році бібліотекою було отримано 5269 примірників. З них 3520 книг, 1749 

примірників періодичних видань.  

 

 Основні джерела поповнення бібліотечного фонду 

 Державні програми – 1123 примірників на суму 150320,73 

 В дарунок –2037 примірників на суму 52466,47 

 Міський бюджет – 290 примірників на суму 30201,00 

 Обмінно-резервний – 70 примірників на суму 7493,50 

 



  Комплектування книжкового фонду – одна з основних ланок створення інформа-

ційно-бібліографічної системи.  

 Розвиток інформаційної інфраструктури на базі бібліотек із застосуванням нових 

технологій включає вдосконалення системи поповнення бібліотечних фондів. Тради-

ційні процеси комплектування мають на меті забезпечення повноти відбору і операти-

вного придбання творів друку та інших документів. Нині підхід до моделювання бібліо-

течних фондів набувають нових вимог і напрямів. 

  Для формування бібліотечного фонду необхідне одержання оперативної та різ-

номанітної інформації про нову літературу. Таким чином, слід зазначити, що за останні 

два роки відбулося адаптування до нових умов, утвердились нові шляхи виживання в 

сучасних умовах.  

 Формування бібліотечного фонду – це сукупність цілого ряду процесів, спрямова-

них на створення та розвиток цього ресурсу. 

 

В рамках проєкту «Приваблива бібліотека», який став одним з переможців 

«Бюджету участі» бібліотечний фонд поповнився на 236 нових книг. 

 

 До вибору нових книг ми також підійшли дуже вимогливо.  

   

 Вже сьогодні можна сказати про те, що 2019 рік порадував читачів безліччю ціка-

вих книг на різні тематики. На останніх книжкових форумах презентували новинки та 

анонсували вихід творів, які варто прочитати кожному з нас.  

 Ми дуже тішимось, що читачі Центральної бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка отримали 

можливість познайомитись з книгами, що здобули світове визнання. Кожен знайде, що 

почитати!  

 

Серед перекладних видань досі спостерігається роз-

маїття бестселерів. І це попри те, що українські читачі 

вже неодноразово довели: те, що успішно продалося 

за кордоном, не обов’язково так само вибухне тут. 

Якщо видавці й зважуються на експерименти, вони 

мають бути підкріплені бодай якоюсь премією. Кам’я-

нчани мають можливість відкрити для себе Еріка Рікс-

теда, Марію Семпел, Федеріка Бакмана, Амелі Но-

томб, Джесіку Нолл … 

 

 Популярність нон-фікшн літератури доводить, що чита-

чі не втратили довіри до книжки як до джерела корис-

них знань. Цього року ми придбали справжні історії про 

справжніх людей, розбиралися у причинах занепаду 

імперій, дізнавалися про маловідомі куточки нашої кра-

їни та пізнавали глибини науки й новітніх технології.’ 

Бібліотеки м. Кам’янського поповнились книжками у 

рамках державної програми «Українська книга». Про-

граму поповнення фондів публічних бібліотек вперше 

реалізував Український інститут книги. 



  “Із моменту створення Інституту книги все з закупівлями налагодилося й заспоко-
їлося. Добре, що відбір книжок проводиться централізовано фахівцями державного 
масштабу. Ми бачимо, що мало критики, нарікань і великих скандалів, значить все 
пройшло добре. Головне, щоб   держава не забувала про бібліотеки та щороку виді-
ляла кошти” 
 

                                                                                                                                                   Іван Малкович 

 
 Серед відібраних книжок — "#Наші на карті світу", де зібрані історії про людей, 
якими захоплюється світ і які мають українське коріння. Також  книга «65 українських 
шедеврів. Визнані й неявні», яку видавництво ArtHuss презентувало на цьогорічному 
Книжковому Арсеналі . 
 
 Молодшій аудиторії буде цікава яскраво ілюстрована, написана доступною мо-
вою “Я і КонституціЯ” та “Книжка про сміття” Галини Ткачук. Окрім того, завдяки заку-
півлі став ширшим і жанровий асортимент — наприклад, цьогоріч у бібліотеках з’яви-
лись комікси.  
 Частка  літератури для дітей і підлітків, яку отримала бібліотечна система м. Ка-
м’янського становить близько 50%, природничої 10,11 %, технічної 1,10%, суспільної 27-
,69%, гуманітарної 61,10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В світі електронних інформаційних ресурсів відбуваються певні зміни: змінюють-
ся функції бібліотек – від локальних друкованих ресурсів до електронних, змінюються 
пріоритети видавництв – від створення ресурсів до створення сервісів, змінюються 
потреби користувачів – від отримання інформації до її систематизації і аналізу. 
 
 Сьогодні підросло покоління цифрових медіа, для якого те, що колись називало-
ся технологіями майбутнього, є реаліями сьогодення.   Існують різні читацькі сервіси, 
які дозволяють переглядати улюблені книжки он-лайн чи завантажувати їх на мобільні 
пристрої. І це, безумовно, перевага. 
 
 Розумна, зважена інтеграція електронних книг в бібліотечне середовище, в об-
слуговування наших користувачів забезпечить новий рівень доступності до освітніх 
інформаційних ресурсів, особливо книг, які відсутні в бібліотеці у друкованому вигляді. 

 
В 2019 році КЗ «ЦБС» КМР реалізувала проєкт «Мобільна бібліо-
тека». Усі книги в «Мобільній бібліотеці» – це електронні файли, 
які зберігаються на сайті бібліотеки  
 
 
 



  

 Для користувачів створені віртуальні книжкові полиці, скорис-

татися якими зможе будь-хто, у кого є смартфон або планшет. За 

допомогою QR-кодів книги можна безкоштовно завантажити в 

електронних форматах через публічну мережу Wi-Fi. «Мобільна 

бібліотека» на сьогодні містить близько 100 книг  

 

 

 Велику допомогу в інформаційному забезпеченні користувачів відіграє наявний 

фонд періодичних видань ЦБC. Формування даного фонду здійснюється шляхом перед-

плати за бюджетні кошти. Репертуар періодики кожного року коригується з урахуван-

ням інтересів користувачі. Щороку готується зведений комплексний каталог періодич-

них видань, який дозволяє аналізувати координацію передплати періодичних видань 

серед бібліотек міста. 

   В 2019 році КЗ «ЦБС» КМР отримало 100 000 на придбання періодики. 

 В 2019 році ЦБС м. Кам’янського передплатила 130 назв періодики. З них 53 назв 

газет і 77 назв журналів. 

 Основним принципом політики формування бібліотечного фонду стали його опти-

мізація на основі поетапного кількісного скорочення шляхом систематичного очищення 

фондів від зношеної, морально застарілої, непрофільної, дублетної літератури та якісно-

го поповнення літературою. Тривалий час наші бібліотекарі вважали найбільш правиль-

ним підхід, коли кількість літератури, що списується, дорівнює новим надходженням. 

  Оскільки асигнування на поповнення фондів скорочувалися, а бібліотечні докумен-

ти невпинно старіли та зношувалися, катастрофічно зросли обсяги пасивної частини фо-

нду. І хоча проблема зі списанням не знята остаточно, і списану літературу ми й досі роз-

ставляємо за алфавітом, але останні 4 роки ЦБС активно позбавлялась від пасивної час-

тини фонду. В 2019 році велику роботу з фондом провела Центральна міська бібліотека 

ім. Т.Г. Шевченка, було списано 18790 примірників. 

 

“Гарний бібліотечний фонд не обов'язково має бути великим, особливо в новому 

світі цифрової інформації. Відповідність фондів потребам місцевої громади важли-

віша, ніж обсяг фонду” 

 

Динаміка списання 
 



 Загальнодоступність нашої бібліотеки забезпечується перш за все відкритим дос-
тупом до її фонду, для цього в бібліотеці використовуються різні засоби розкриття фо-
нду: 

вільний доступ користувачів до фонду бібліотеки,  
перегляди біля книжкових полиць,  
списки нових надходжень літератури, періодичних видань, 
публікація нових надходжень на сайті бібліотеки.  
віртуальні виставки та ролики 
 

         Бібліотечний працівник є посередником між користувачем й інформацією, а бібліо-
тека – комунікаційний канал, який забезпечує рух документної інформації у часі і прос-
торі. Саме електронний каталог відкриває швидкий і якісний доступ до інформаційних 
ресурсів бібліотеки. Електронні каталоги є одним із найважливіших бібліотечних ресур-
сів. В 2016 році ЦБС м. Кам’янського стала учасником регіонального проєкту 
«Електронний каталог». На сьогоднішній день електронний каталог містить 3182 записів 
(926 записів за 2019 рік). 
 
 З 2018 року вся бібліотечна спільнота опановує складний процес впровадження 
Універсальної десяткової класифікації згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
«Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впрова-
дження Універсальної десяткової класифікації» (від 22 берез. 2017 р. № 177).  
 
 Аналізуючи здійснену роботу, ми робимо висновок, що переводити одночасно 
фонди і каталоги на іншу схему класифікації, не припиняючи при цьому обслуговування 
читачів, дуже складна справа. Перехід на іншу схему класифікації потребує належного 
кадрового і фінансового забезпечення. Нині бібліотеки, як і країна загалом, пережива-
ють не найкращі часи. Існують суперечності у галузевій нормативній базі, у чинних дер-
жавних стандартах. На сьогоднішній день існує проблема придбання друкованих таб-
лиць для всіх бібліотек-філіалів. 
 
  Але, не зважаючи на все, ЦБС м. Кам’янського активно працювала в цьому напря-
мку, отримавши кваліфіковану методичну допомогу від ДОУНБ.    
Більшість співробітників стали учасниками групи «УДК Дніпро» у соціальній мережі Fa-
cebook, опанували онлайн таблиці УДК. 
 

Результати за 2019 рік 
 

  систематизації  нових документів за таблицями УДК; 
 складання робочих таблиць класифікації за УДК (таблиць відповідності ББК і 

УДК) для бібліотеки. Внесення змін до організаційних і облікових документів 
бібліотеки з урахуванням індексів УДК. 

 забезпечення матеріально-технічної бази переходу на УДК (придбання класи-
фікаційних таблиць, бібліотечної техніки, канцелярських товарів тощо). 

 організація й проведення заходів з підвищення кваліфікації (навчання, пере-
навчання) працівників бібліотеки для переходу на УДК. 

 розстановка фондів за новими поличними індексами 
 повна пересистематизація фондів у відкритому доступі 
 

 В 2020 році бібліотеки м. Кам’янського будуть і надалі працювати в цьому напря-
мку. В планах перегрупування та пересистематизація фондів у книгосховищах, робота 
з каталогами ЦБС. 



 
 На дворі 21 століття, а бібліотекарки м. Кам'янське опановують мистецтво рестав-
рації книжок. Повернути книзі друге життя — щастя. 
 Надихав майстер — реставратор Геннадій Темнишев  

 

 
 Минулий рік був складним, але успішним, ми не зупиняємося на досягнутому і шу-
каємо нові шляхи і рішення.  
 
 Поки видавці ще не встигли випустити свої перші видання нового десятиріччя, ра-
димо прочитати книжки, які отримали схвальні відгуки та нагороди у 2019 і потрапили на 
наші книжкові полиці.  
 

Гарного книжкового року! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



КЛУБИ ЗА ІНТЕРЕСАМИ 

  Аматорські об'єднання - це можливість неформального спілкування, обмін  

думками про прочитане, побачене. 

  У бібліотеках діє 16 клубів за інтересами: школа виживання, тінейджерський 

клуб «Вибір» (ю/в), клуб документального кіно про права людини Docudays ua Про-

метей (ю/в), клуб інтелектуального кіно (ю\в), жіночий клуб «Позитив+»(ф.4), “За 

покликом душі” (ф.9), “Золотий ієрогліф життя”(ф.6) , клуб садівників і квітникарів 

“Маєток” (ЦМБ), курси жестової мови

(ЦМБ), відео лекторії (ЦМБ), краєзнавче то-

вариство «Кам’янське- Дніпродзер-

жинськ» (ЦМБ) тощо. 
 

 

ШКОЛИ: 

Школа виживання(ю/в) 

Школа маленького ерудита “розумна Крихітка”(ф.8) 

Школа маленького читача “Бібліознайки”(ЦДБ) 
 

КОНКУРСИ: 

Всеукраїнський літературний конкурс «Віварт» 

 Конкурс проводився молодіжним арт-проектом «VivArt» спільно з 

Центральною міською бібліотекою ім. Т. Г. Шевченка за підтримки Дніпро-

петровської обласної організації Національної спілки письменників Украї-

ни.  

 У конкурсі взяли участь понад 100 учасників з усієї України. За підсум-

ками конкурсу  виданий літературно-художній альманах VivArt №4, який є 

цікавим поєднанням творчості молодих сучасних літераторів. 

 

Завідувачка читальним за-

лом Катерина Молчанова 

СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Завідувачка відділу  

абонемента Кристина  Чуйкова 

Завідувачка юнацького  

відділу Валентина Суха 

1135 бібліотечних активностей 

22 098 відвідувань 



ЧИТАЦЬКЕ БІНГО. ГРА—КОНКУРС 

 За умовами гри учаснику  потрібно було за 30 днів прочитати 10 книг (хтось про-
читає й більше) за 10-ма різними темами, опублікувати відгук на прочитану книжку 
#приходьчитай на сторінці Бібліотека на Шевченка у Facebook . 
Непросте завдання, але дуже цікаве. 

 

 

 КУРСИ: 

 Курс з медійної грамотності для бібліотекарів  

 Бібліотека ім. Т.Г.Шевченка впровадила курс з медіаграмотності для   бібліотека-

рів шкільних і публічних бібліотек «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», ро-

зроблений міжнародною організацією IREX у партнерстві зі студією онлайн - освіти Ed-

Era, який впроваджується IREX за підтримки Посольства США та Посольства Великої 

Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти та науки України. 

 Курс базується на новітніх розробках онлайн-навчання: мобільне навчання, мікро

-навчання та змішане навчання. Бібліотекарки вивчали курс за допомогою відео, ста-

тей, анімацій та коротких текстів.  

 Програма змішаного навчання передбачає проведення 5 сесій, що мають на меті 

заглиблення в зміст курсу та практичне засвоєння навичок критичного мислення та ме-

діаграмотності за допомогою інноваційних методик та ресурсів. 

  Курси з медіаграмотності відвідало понад 100 кам’янчан 

 Психологічна підтримка підлітків 

 Керівниця тінейджерського клубу "Вибір", завідувачка юнацького відділу 

бібліотеки на Шевченка Валентина Суха та волонтер бібліотеки, психолог Вікто-

рія Лобенок розробили новий курс психологічної підтримки підлітків. 

 Чому саме в бібліотеці? Досвід показує, що усі бібліотечні заходи  сприй-

маються найкраще поза школою. Бібліотекарки приділяють більше часу зану-

ренню в тему, використовують  більше ігрових елементів, одночасно з групою 

працюють від двох до п'яти дорослих. Вчителі охоче самі беруть участь у захо-

дах разом з дітьми. Діти, вчителі, бібліотекарки є однією дружньою командою. 



 Курс складається з 10 тематичних занять по 1,5 години кожна: 

«Співпрацюватимемо» 
«Познайомимось ближче» 
«Я тебе розумію» 
«Мої проблеми» 
«Конфлікт» 
«Ефективні способи спілкування» 
«Полюбити себе» 
«Мої слабкості» 
«Будь собою, але у найкращому вигляді» 
«До побачення…»  

  

  Курси жестової мови Ольги Шкурко 
 
  Курс розрахований на людей будь якого віку, віросповідання та національності. 
Не вимагає наявності попередніх знань з життя та побуту людей з порушеннями слуху. 
Спрямований на осіб з свідомою, та не дуже, громадською позицією. Матеріал курсу 
дає пояснення, як активна громадська позиція впливатиме на покращення якості жит-
тя людей з порушеннями слуху та соціуму в цілому. 
Cаме ті люди, які  пройшли цей  курс, стануть каталізаторами великих змін в суспільст-
ві! 
 

  Чому це важливо? 
 

  «Ми хочемо показати людям, які чують, інший бік життя, до якого вони не дотич-
ні: світ тих для кого звуки недосяжні, відкрити свій прекрасний світ!» 
 

 Обговорювали: 

 Що таке глухота? Який відбиток накладає на особистість. 

 Жестова мова як єдиний спосіб комунікації. 

 Соціальна обмеженість людей з порушеннями слуху. 

 Поняття інклюзивного суспільства. Принцип рівності. 

 Навчилися: 

 Говорити жестовою мовою  

 Бути ще більш людяними. 

 

 Чарівний світ презентацій Дмитра Калініна 

 Сучасного веб-дизайну може навчитися кожен. Причому, для цього не потрібно 
вивчати тонни професійної літератури або відвідувати дорогі курси. Досить завчити 
основні правила і запастися великою кількістю вдалих прикладів, дивлячись на які, ви 
будете черпати натхнення. Так, завдяки цим діям професійним дизайнером, можли-
во, ви не станете, але створювати стильні картинки і презентації зможете легко. 

 Отже, які правила потрібно дотримуватися, щоб наша презентація вийшла мод-
ною й ефективною?  

 За допомогою експерта з візуальних комунікацій волонтера Дмитра Калініна 22 
курсантки занурилися у світ презентацій та створили власні проекти. 

 У нас все вийшло! 



 У світ громад через гру 

 Проєкт юнацького відділу центральної міської бібліотеки імені Т.Г.Шевченка «Світ 
громад через гру: ігрофікація та освітні ігри для розвитку молоді» представлений у ка-
талозі у напрямі «Розвиток механізмів забезпечення участі молоді в житті громади». 
Цей проєкт було впроваджено з метою шляхом цікавого дозвілля навчити молодь пра-
цювати в команді, ухвалювати рішення, нести відповідальність за власні дії. 

 Бібліотека пропонує ігри за низкою напрямів: соціальні, фінансові, історичні, еконо-
мічні. Протягом року проведено 17 ігор для майже 1000 студентів, учнів, жителів тери-
торіальної громади. 

 Цей проєкт увійшов до каталогу кращих практик молодіжної роботи в Україні 2019 
року. У  кейсі юнацького відділу  інтелектуальні ігри «Світ громад», “Життєвий капітал”, 
“Знайди свій безпечний маршрут”, “Каркасон”, Медіаграмотна місія, “Українська ре-
волюція 1917-1921 рр” тошо. 

 Всеукраїнський турнір дебатів DRI debates 

 Команда юнацького відділу  у всеукраїнському турнірі дебатів DRI debates на тему 
«Вирішуй для міста виборола бронзу. 

 У дебатах взяли участь команди, які представляли вищі навчальні заклади своїх 
міст, серед яких команди Кам'янського, Бродів, Острога, Харкова, Одеси, Запоріжжя, 
Києва, що перемогли у першому турі дебатів. 

 У першому турі команда з Кам'янського презентувала громадський проект 
"РівноЦінні":інклюзивний простір бібліотеки і вибороли перемогу. За 7 презентаційних 
хвилин кам'янчани представили програму реального включення осіб з інвалідністю в 
активне соціальне життя громади. Й здобули перемогу. 

 У другому турі дебатів команди учасниці отримали завдання створити статут гро-
мади умовного міста Булав.  

Т урнір складався з декількох турів, в яких команди презентували власні напрацю-
вання, отримуючи від команд суперниць висновок та відгуки, відповідали на запитання 
журі, які оцінювали конструктивність відповідей команди. В останньому турі команди 
повинні були скласти та представити стратегію розвитку міста.  
 

 Фестиваль живих історій 

 Центральна міська бібліотека ім.Т.Г.Шевченка пройшла конкурс на участь у 
“Фестивалі живих історій”, що відбувся 28-29 вересня у Києві.  

 Окрім бібліотеки на Шевченка, участь у мережуванні та обміні практичним досві-
дом, взяли ще біля 25 представниць та представників музеїв, архівів та бібліотек з усієї 
території України.  

 Фестиваль запропонував  учасникам шукати відповіді на такі питання: 

 Чи існує альтернатива поширеним нині наративам пам’яті?  

 Як суспільство та влада можуть створювати інклюзивні та партисипативні про-
стори пам’яті?  

 Якою може бути історична політика держави в сучасній Україні?  

 Яка роль культури та мистецтва у цьому процесі? 

  



 Клуб квітникарів та садоводів «Маєток»  

 Відразу два бібліотекаря відділу абонемента бібліотеки на Шевченка м. Кам’янське 
опікуються зеленим клубом: Алла Бєлєнко - завзята квітникарка та Андрій Енбулатов – 
біолог за фахом, орхідеїст і кактусист.  

 Засідання проходять у двох паралельних формаціях. Бібліотекар Беленко А.Г. в ху-
дожній формі проводить відео – лекцію, а біолог Енбулатов  А.Е. на практиці вчить, як 
рослину доглядати.  

 Дуже важливо, що Андрій долучив до клубу своїх друзів – студію квітів «Аліандр». 
Разом виходить дуже цікаво. Відвідувачів регулярних засідань клубу стало у 3 рази біль-
ше!  

 Минулого року пройшло 8 засідань, які відвідало 242 користувачі. Періодичність 
зустрічей – 1 раз у місяць. У 2019 році обговорювалися такі теми:  

«Камелії у твоєму саду. Чайна плантація в Мукачево. Спілкування рослин»; 

«Магнолії. Гортензії. Сексуальність рослин»; 

«Фіалка на підвіконні» (виставка фіалок); 

«Ботанічна екскурсія парком»; 

«Дама у пурпуровому: все про бузок»;  

«Спогади про літо»;  

«Королівна осені – хризантема»,; 

«Королівські іграшки. Ферма Марії Антуанетти. Звабники рослинного світу». 

Клуб квітникарів і садівників бібліотеки на Шевченка «Маєток» презентував ви-
ставку – продаж фіалок з колекції Раїси Нікільової «Райські квіти». Вона проходила з 4 
до 8 червня на базі відділу абонемента та збирала довкола себе не тільки членів клубу 
та шанувальників квітів, а й усіх читачів відділу, які з задоволення зупинялися коло фіа-
лок, аби насолодитися ними. Засідання, яке проходило під час виставки, зібрало рекор-
дну кількість присутніх. 

Успішність і життєздатність таких об’єднань визначається не якоюсь особливою 
темою або надзавданням, а, головним чином, атмосферою вільного, невимушеного, 
неформального спілкування. Крім розкоші людського спілкування, учасники клубів 
отримують можливість знайти коло однодумців, задовольнити пізнавальні інтереси, ці-
каво організувати своє дозвілля, розкрити свої творчі здібності. Атмосфера душевного 
комфорту робить наші зустрічі надзвичайно привабливими.  

http://bibliopazlu.blogspot.com/2017/10/blog-post_23.html


ЖИВА КНИГА 

 "Живі книги" - це унікальні життєві історії. В них “книгами” виступають люди читан-
ня" відбувається в формі спілкування. Живими книгами" були викладачі металургійного 
коледжу: електрик Віталій Хоменко, помічник машиніста потягу Антон Шаров, механік 
Ганна Кравченко, будівельник Наталя Мішуріна, адвокат Ніна Євсєєва. Це люди, які ма-
ють унікальний життєвий і професійний досвід. Читачами були учні ЗЩШ №31, гімназії 
№12,6.  
 
 Живі книги розповідали  учням випускних класів про сутність їхніх професій, позитив-
ні та негативні сторони. 
 Читачі "живої книги" були щирі та відкриті до діалогу, нових знань і руйнації стерео-
типного мислення.  

 Ще є й третя учасниця читання — бібліотекарка Лариса Лощенкова. Її завдання - ор-
ганізувати комфортні умови для спілкування, піклуватись про “книги” та залучати аудито-

рію до процесу “читання”.  

 

 

 

 

 

 

   ТИЖДЕНЬ ПРАВА 

 У тиждень права в клубі документального кіно з прав людини Docudays ua Прометей 
юнацького відділу бібліотеки на Шевченка   презентували студентам медичного коледжу 
фільм  американського режисера Лі Гірша "Булер. 

 Перегляд і обговорення були не простими. Разом шукали відповіді на питання чому 
так сталося, як допомогти підліткам, як би вони діяли на місці батьків. 
Пропонували звернутися за допомогою до психолога, наводили приклади з власного жит-
тя, обговорювали шляхи подолання булінгу.  

 Наприкінці усім учасникам запропонували зробити маленький паперовий літачок.   

 Умови в усіх були однакові, а виявилося, що усі літачки були різними. "Це говорить 
про те, що й ми усі різні",- наголосила пані Наталія, що  треба із розумінням відноситися 
один до одного, намагатися бути толерантними, вчитися захищати себе, а якщо треба й 
інших.  

 10 грудня юнацький відділ бібліотеки на Шевченка завершив акцію до всесвітнього 
Марафону написання листів – найбільш масштабної та однієї з найефективніших правоза-
хисних акцій у світі до Міжнародного дня захисту прав людини.  



  Щороку вона проходить одночасно у понад 200 країнах. 

 Люди з усього світу пишуть листи підтримки та підписують петиції  на захист тих, 
чиї права були порушені.  

 Кординаторці Марафону, завідувачці юнацьким відділом Валентині Сухій вдалося 
зібрати у Кам'янському  800 підписів.  

 У бібліотеці на Шевченка студенти медичного коледжу, учні Гімназії 11, ЗЩШ №44, 
36 взяли участь у  правовому брейн — ринзі. “Права й обов'язки треба знати” 

 Партнери:  

 Інспектор ювенальної превенції Кам’янського відділу поліції Альона Рудик.  

 Юрист Служби безоплатної правової допомоги Оксана Волох 

 Громадський радник Дмитро Калінін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Студенти медичного коледжу дізнавалися "Як не стати живим товаром". 
Модерували гру - тренінг бібліотекарі Лариса Лощенкова, Алла Гузовська, Людмила Ре-
вко, Тетяна Герасюта та громадський радник Дмитро Калінін  



                                                    СВІТ НАВКОЛО НАС 
 

 Дніпродим. Так мешканці міста називають наше Кам’янське. Образливо, але це 
дійсно так. 
 Бібліотекарі своїми бібліотечними активностями доводять, що і в нашому місті є 
ботанічні перлини, нам є чим пишатися та є що берегти. У бібліотеці на Шевченка бага-
то років працює Клуб квітникарів і садівників. 
  Про чаклунство на власних ділянках і лоджіях діляться  бібліотекарка відділу або-
немента Алла Беленко й біолог Андрій Енбулатов, вони щомісяця  готують для кам’ян-
ських квітникарів й садівників  сюрпризи. 
 
 На бібліотечному блозі  “Бібліопазли” є постійні рубрики “ Рослини в бібліотечно-
му інтерєрі”, де розповідається про найцікавіші бібліотечні рослини: кавове дерево, 
вашингтонію, дифенбахію, грошове дерево тощо. А в рубриці “Квіточки в моєму садо-
чку” йде мова про квіткові уподобання бібіліотекарів. 
 

 Ботанічний екскурсії містом 
 

 Член краєзнавчого товариства “Кам’янське-Дніпродзержинськ” Любов Алексієв-
ська є ініціатором розробки й проведення авторських пішохідних екскурсій містом. Це 
дуже подобається містянам. Майже не залишилось містечка де б ми не були. 
 Бібліотекарі відділу абонемента бібліотеки на Шевченка, керівники клубу квітни-
карів і садівників “Маєток” запропонували новий вид подорожей  та знайомства з міс-
том: ботанічні екскурсії. Понад 200 кам’янчан відвідали Розарій, познайомились з рос-
линами нашого парку, були вражені “Рослинами бібліотечної клумби”. 
Упевнені, що такої мандрівки нашим парком ще не було! 
Скільки там всього цікавого й новенького: сакура, слива червонолиста декоративна, 
гінкго-білоба, найстаріше дерево нашого міста, корковий дуб, тощо.  
 
 Бібліотекарі центральної бібліотеки для дітей вдало використовують  можливості 
свого місцезнаходження: центр міста, поряд оновлений  парк культури та відпочинку. 
Тому вони постійно проводять заходи просто неба. Запрошують на  екологічні читання 
"Бережіть природу, діти" за книгою  Тетяни Горицвіт "Міські пригоди лісової шишки", 
на ЕКО-стежку «Дерева нашого парку», EKOурок «За життя без сміття».  
 
 Бібліотека –філія №4 пропонує своїм читачам екогодини: Майстер маскування – 
хамелеон, Руда красуня – лисиця ,Руда бешкетниця – білка, Пухнасті хитрюги – єноти, 
Равлики – гіганти, Наші вірні друзі – коні . 
 Цікаві факти, незвичайні порівняння із розповідей бібліотекарів були доповнені 
відео із інтернету та книжковими викладками за темами. 
 За свої екологічні активності в конкурсі  БФ «Бібліотечна країна» наша ЦБС отри-
мала в подарунок 5 книг Галини Ткачук «Книжка про сміття».   
 

 День здоров’я у бібліотеці щодня 
 

 Бібліотеки влаштували  цикл бібліотечних активностей до Всесвітнього дня здо-
ров'я "Будьте здорові, або як не померти передчасно!"  
 
 Інклюзія у бібліотеці на Шевченка. Де можна набратися позитиву, поспілкуватися 
один з одним, порадитися з психологом, отримати моральну і матеріальну підтримку, 
та просто побути у комфортному й дуже естетичному середовищі? То це до нас... 
 Щоп’ятниці наші відвідувачі  з інклюзією заряджаються позитивом: грають, малюють, 
виконують цікаві  вправи разом з батьками.  



 Як врятуватися від інформаційного свавілля?  Чи є порятунок від інформаційного 
передозування? Як поводитися у великому скупченні народу, як зберегти психологічне 
здоров’я? Вихід є - говорили  експерти Школи виживання під час виїзного засідання 
у  Кам'янському  центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів. Школа виживан-
ня працює в юнацькому відділі майже чотири роки і спрямована на залучення підлітків у 
правове поле суспільного життя, на вміння виживати у будь-якій ситуації. 
У цьому кам'янчанам  допомагають досвідчений юрист, веселий журналіст, цинічний реа-
ліст, завжди усміхнений і позитивний бібліотекар.  
 
 Як не померти передчасно? Так, так. Книга всесвітньовідомого популяризатора 
здорового харчування, доктора медицини Майкла Грегера "Як не померти передчасно" 
докладно розповідає, як можна не лише запобігти більшості поширених недуг, а й побо-
роти їх, якщо людина вже захворіла. Ця книга  привернула увагу відвідувачів черго-
вої  суботньої зустрічі БібліоБранчу з Андрієм Енбулатовим.  
 
 Книжкові новинки відділу абонемента "Книги на будь-який настрій" допоможуть 
витримати тижневе напруження. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 У бібліотеці—філії №7 відбулося “Весняне перезавантаження”. Основна частина 
учасниць—молоді жінки, які працюють, мають сім'ї та зовсім обмаль часу на себе. Разом 
з ними розбиралися як просто, швидко та не витрачаючи великі кошти піклуватися про 
своє здоров'я. 
 А допомагали бібліотекаркам у цьому тренер з йоги Людмила Карапець  та активіс-
тки спілки скандинавської ходьби Лариса Долина та Ірина Муравей.  
 
 



 Найактивніші навіть вийшли потренуватися 

з трекінговими палицями надвір. Також 

тренер нам розповіла, які побутові речі 

здатні замінити професійне знаряддя для 

тренувань. Навесні нам всім гостро не 

вистачає вітамінів, тому бібліотекарі підго-

тували виставку та коментовану презента-

цію "Зелена комора", з якої присутні дові-

далися про поживні рослини, що ростуть в 

лісі та полі. Деякі з них та способи їх приго-

тування здивували всіх, а смажені квіти ку-

льбаби, пастушої сумки та суріпиці викли-

кали справжній фурор.  

 Наприкінці пили чай, але не звичайний, а 

фруктово-трав'яний зі спеціями. Це, без 

перебільшень, вітамінна "бомба", що до-

поможе організму зустріти весну.   

День моркви у бібліотеці. Бібліотекарі 
бібліотеки-філії №7  разом з малятами 
дитсадка «Незабудка» похрумтіли  цим 
життєрадісно помаранчевим овочем. Ро-
зповіли про корисність моркви для нашо-
го зору, печінки, шкіри, волосся, на-
строю, сприянню швидкому росту…   
З малятами розгадували загадки, прочи-
тали оповідання С. Козлова « У солодко-
му морквяному лісі», дарували комплі-
менти моркві , переглянули мультфільм « 
Кто украл морковку».  Але все ж таки 
найкращий спосіб відсвяткувати цей день 
- задуматися над тим, як додати побіль-
ше моркви до свого щоденного раціо-
ну...  

 
  Що можна придбати у бібліотеці? Зви-

чайно, нові знання, корисні поради, чу-
довий настрій. Як це зробити? Завітати 
до бібліотечної крамнички "На варті 
здоров'я", яка розпочала свою роботу у 
центральній бібліотеці для дітей  напе-
редодні Всесвітнього дня здоров'я.  

 

 А щоб отримати книжкові скарби, потрі-
бно "заплатити": виконати ранкову за-
рядку, пострибати через скакалку, пок-
рутити хулахуп, відповісти на питання 
вікторини, відгадати загадки тощо. А 
потім - читати, реготати, ділитися пора-
дами і радіти життю.  



 Виставка у вікні юнацького відділу завжди актуальна: «Книги —антидепресанти» 

 
БІБЛІОТЕЧНІ ВІТАННЯ У ДЕНЬ КОХАННЯ 

 
 День святого Валентина здавна оповитий різними таємницями та легендами його 
походження. Одні надають романтичного значення цьому дню, інші  – розцінюють його 
лише з комерційних поглядів. Проте все ж варто дізнатись, звідки ми можемо брати ви-
токи та історію всім відомої дати. І ми вже постаралися. 
 
 В читальному залі віталися віршами Юлії Купіч. Майже вікна дихали коханням . 
 І вікна юнацького відділу спокушали теплими історіями про кохання. Учні 9-го кла-
су СЗШ №6 разом з бібліотекарями згадували Ромео і Джульєтту, царя Соломона, Купрі-
на, Шоу, Данте, вчилися робити дівчатам компліменти, складати вірші, змагалися за їхні 
серця, що зовсім не просто. За святкуванням - чаюванням провели час у дружній компа-
нії.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На етикет - змагання "В день святого Валентина чемний, навіть, Буратіно" бібліотекарі 
центральної бібліотеки для дітей запросили учнів 2-в класу колегіуму#16. Вчилися гово-
рити компліменти, малювати сердечка парами  зав'язаними руками, складати 
"розбите" серце. Уважно слухали казку про снігура, який соромився познайомитися з 
синичкою.  
 
У бібліотеці - філії № 9  у сімейній вітальні на "Таємне побачення з улюбленою книгою" 
зібралися члени клубу сімейного читання та цікавого дозвілля " Сім’Я".  Для улюблених 
читачів, закоханих у життя, книгу, читання бібліотекарі  влаштували книжкове бієнале 
«Валентинка читацьких симпатій»  



 Дружній колектив бібліотеки-філії №3 разом з читачами під пильним наглядом улю-
блениці кішки Соні старанно робили листівки для матусь, бабусь, друзів.  
 

 Бібліотекарі бібліотеки-філії №2   продовжили марафон "Тиждень кольорової книж-
ки". 
  Навіть, краєзнавче товариство "Кам'янське-Дніпродзержинськ не лишилося осто-
ронь". Кохання панувало й на їхньому засіданні. Краєзнавці влаштувавши фотоквест - 
презентацію світлин із сімейних архівів  на тему "Кохання".  
 

ТИЖДЕНЬ КИТАЮ 

 Бібліотекарі підготували цикл культурно — просвітницьких заходів про побут, куль-

туру, природу, економіку третьої за розміром території країни. 

 Китай є батьківщиною величезної кількості винаходів, що вплинули на історію світо-

вої цивілізації: таких як папір, компас, шовк, друк, фарфор, парашут, механічний годин-

ник, природний газ, як паливо, вперше почали використовувати саме китайці. 

 Першими з книжковою виставкою "Китай", що підготував юнацький відділ бібліоте-

ки на Шевченка  познайомилися студенти індустріального коледжу. 

 Студенти зустрілися з мандрівниками — трьома земляками, які свого часу відвідали 

Китай: журналістами Віктором Куленком і Леонідом Бройтманом, чемпіоном області з 

шашок Кирилом Івановим. 

   Але якщо Віктор Куленко і Кирило Іванов відвідали Китай тільки один раз, то Лео-

нід Бройтман побував там шість разів. Причому в останній візит він брав участь в змаган-

нях по запуску повітряних зміїв і виборов перше місце.  

 Тиждень обіцяв ще кілька зустрічей з історією та культурою Китаю, перегляд доку-

ментального фільму «Цвіт крізь сльози», майстер — клас Ольги Громової "Вузлик щастя", 

знайомство з поезією.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Учням дитячої художньої школи (клас Фуштей А.І. ) бібліотекарі  бібліотеки—філії №4 

читали китайську народну казку «Пензлик Маляна», перед цим подумки здійснивши не-

велику подорож до Китаю і оглядово познайомившись з його культурою. Пофантазували, 

щоб діти намалювали, якби до їх рук потрапив чарівний пензлик. 

  Творче завдання : розмалювати білі паперові квіти.  І суха вишнева гілочка розквітла. 

Ось які дива може творити людська праця і чарівна сила мистецтва! 



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР 

 Одним із напрямів нашої діяльності є європейське інформування.  Працівники чи-

тального залу бібліотеки на Шевченка для студентів економічного коледжу влаштували 

квест  «Культурні столиці Європи-2019».  

 

Переглянули відео й прослухали розпо-

відь про італійське місто Матера і болгар-

ське Плодів.  

Запросили у віртуальну подорож 

«Європейський слід в історії Кам’янсько-

го».  

Учні слухали про історію будування інозе-

мними спеціалістами заводу, міста, роль 

І. Ясюковича в перетворенні села Кам’ян-

ського в європейське місто, дивились 

презентацію про видатних кам’янчан. 

У центральній  бібліотеці для дітей ство-

рений куточок «ЄС на книжковій полиці» 

завдяки проекту «Інформаційна підтрим-

ка ЄС – бібліотекам для дітей та юнацтва 

в Україні»», що підтримало Представницт-

во Європейського Союзу в Україні. 

 

Такі куточки викликають у дитини інтерес 

до Європейсько Союзу, його країн, видат-

них осіб і місць. А ще тут можна пограти, 

у нас, навіть, є свій Тремоло. Завдяки цьо-

му проєкту в нашій бібліотеці з’явилось 9 

назв і 39 брошур та ігор по темі ЄС. Поді-

лилися ними з іншими бібліотеками нашої 

ЦБС. 

 

В юнацькому відділу  вісім років працює 

клуб інтелектуального кіно. Найкращі кі-

нострічки європейських режисерів об’єд-

нали шанувальників кіно. Десятки кам’ян-

чан довірили своє кіно - дозвілля бібліоте-

карю юнацького відділу Наталії Бохан, яка 

є його керівником усі вісім років.  



101 ПРИЧИНА ЛЮБИТИ УКРАЇНУ 
 

ДУМАЄМО, ЧИТАЄМО, РОЗМОВЛЯЄМО УКРАЇНСЬКОЮ 
 

 Бібліотеки Кам'янського розпочали реалізацію нового бібліотечного проекту "У-
мовний рефлекс: думаємо, читаємо, розмовляємо українською".  
 
 Мета проекту - залучити кам'янчан до користування українською мовою на рівні мо-
вного рефлексу за допомогою різноманітних активностей: мовних акцій, квестів, презен-
тацій книжок, зустрічей з авторами, конкурсів, авторських бібліотечних проектів: 
"Українська література: перезавантаження", "Літературні вибори", "#101 точка читання" 
тощо.  
 Вікна бібліотеки на Шевченка приваблюють різноманітними цікавинками: 
Українські письменники про кохання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Два рази на місяць бібліотекар відділу абонемента Андрій Енбулатов запрошує на 
БібліоБранч: дослідження текстів, логічні ігри, психологічні вправи, зустрічі з авторами. 
Спеціальний гість - поетка з Полтави Світлана "Aira" Оленець. 
 
 У бібліотеці-філії №2  читачам пропонують тижні кольорової книги.  
 
 На творчих зустрічах з письменницями з Дніпра Еліною Заржицькою та Ольгою Рєпі-
ною побували учні СЗШ№6, НВК "Гармонія", студенти медичного коледжу. 
 
 На літературно-музичне свято "Мови рідної краса", що відбулося у центральній біб-
ліотеці для дітей, завітала малеча з дитячого садочку #13.  
В день рідної мови говорили про багатство, красу і можливості української мови. З'ясува-
ли, що гумор в нашій мові займає провідне місце.  
 
 А оповідання на "П" показує багатство мови - "Павучок Пилипко поліз по павутинці 
привітати подругу. Підповз, привітався, приязно поспілкувався...  
 
 У бібліотеці-філії №7 розумники й розумниці  6-В класу КЗ СЗШ№25 зустрілися на мо-
вознавчих сходинках «Пароль – українська мова».  



 Нелегкими виявилися сходинки: морфологічні шаради, ігри «Розкодування», 
"Мозковий штурм" та «Будиночки літери - мандрівниці». Але з усіма завданнями діти 
впоралися. Перемогла дружба. 

 

 

 

 

 

 

 Завідувачка бібліотеки-філії №8 Тетяна Гончар розпочала другий сезон проекту 
«Бібліо-гейм від читача до волонтера»  бенефісом учня 7 класу СЗШ №42 Єгора Обухо-
ва.  Єгор ділився враженнями від детективних історій українських письменників Андрія 
Кокотюхи, Богдана Жолдака, Олеся Ільченко, Наталки та Олександра Шевченко.  

 Бібліотекарі бібліотеки-філії №4 запросили учнів 4б класі НВК№13 на скоромовний 
батл. Спочатку була розминка - всі охочі взяли участь в іграх: «Впіймай звуки», «Визнач 
слово» і «Скажи лагідно». 

 У бібліотеці-філії №2 знайомилися з українською літературою минулих ро-
ків:творами Карпенко-Карого, Квітки-Основ'яненка, Коломійця, Кочерги, Нечуя-
Левицького, Уласа Самчука, історичними романами Павла Загребельного. І хоча ці книги 
не нові й не вбрані в яскраву обкладинку, та на забуття не заслуговують, бо це наша кла-
сика, яка не має строку давності. 

 "Не все яскраве — краще"- говорили читачі. Цього дня одні читачі згадали давно 
знайомі книги, а інші відкрили для себе нові. 

 Для того, щоб збагатити свій словниковий запас, потрібно багато читати. Ця пропи-
сна істина не новина для тих хто багато читає.  

 Учасники клубу «За покликом душі», що в бібліотеці-філії №9 давні знавці та шану-
вальники української літератури. Протягом життя, у кожного свої спогади про прочитане 
та своє відношення до української книги. Але всі єдині в одному, що без книги гарною 
українською мовою життя не було б таким яскравим та різноманітним.  

УКРАЇНСЬКА ЛТЕРАТУРА  ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ 

 Бібліотекарі Кам'янського готують різноманітні активності: квести, мовні змагання, 
презентації  новинок сучасної української літератури, зустрічі з письменниками  

 Задіяні майже всі бібліотечні ресурси. 



 Книжкові виставки у вікні відділу абонемента “Модні класики: особливі прикмети” 
та у вікні юнацького відділу “Жінки в сучасній українській літературі” 

 

 

 

 

 

 

 

 Книжкові закладки “Модні класики: особливі прикмети” 

 

 

 

 

 

 

 

 Бібліотечні активності центральної бібліотеки для дітей завжди захоплюючі  й акту-
альні: літературний мікс "Сучасні дитячі письменники України", літературний подіум 
«Пані письменниці”,  поетична майстерня "Повна жменька віршів" , фан-клуб «Квітка сон-
ця» , бібліомікс "Дивовижні пригоди незвичайних принцес" ,книжкове кафе "Українські 
страви" , бібліомікс "Поетичний зорепад" , Нестайко-Fest  тощо.  

 Українська література має особливе розташування у відділі абонемента бібліотеки 
на Шевченка “Читай ua”, центральній бібліотеці для дітей «Українська книга: слухай сер-
цем». 

 З метою популяризації творчості Тараса 
Шевченка учні колегіуму №16 познайоми-
ли з «Кам’янською Шевченкіаною». 
 Перед присутніми виступила Н. О Цига-
нок, яка розповіла про сімейні традиції 
вшанування творчості Т. Шевченка. Поди-
вились фільм про місця в місті, зв’язані з 
іменем Шевченка, презентували виставку 
у вікні "На тебе дивлюся, за тебе мо-
люсь:Тарас Шевченко - й одвічна жіноча 
тайна...  

 

Модні  класики 
Тарас Шевченко: 

особливі  прикмети 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статус: Український поет, 
письменник (драматург, прозаїк), 
художник (живописець, гравер), 
громадський та політичний діяч, 
фольклорист, етнограф 
  
Прізвище Шевченка походить 
від його прадіда Андрія 
Грушівського, що походив з 
козаків і звідкись прийшов у 
Кирилівку. Андрій Грушівський 
одружився із Єфросинією 
Шевчихою (її батько був шевцем) 
і взяв прізвище дружини. Так 
виник рід Шевченків. 
 
Освіта: Основна освіта митця 
тривала лише два роки. Її він 
здобув у церковно-парафіяльній 
школі. Шевченко багатьма своїми 
знаннями зобов’язаний баронесі 
Софії Григорівні Енгельгардт, яка 
навчила його польській та 
французькій мовам. Закінчив 
Академію мистецтв 
 

   Твір: Кобзар 
 

Гасло: Борітеся – поборете! 
 
Знак зодіака: Риби 
 
На момент смерті було - 47 
років 
 

Кохання:Найбільшим 

коханням письменниці був 

 

Модні  класики 
Леся Украънка: 

особливі  прикмети 

 
 
Статус: Українська 

письменниця, перекладачка, 
культурна діячка. Писала у 
жанрах поезії, лірики, епосу, 
драми, прози, публіцистики. 
Також працювала в ділянці 
фольклористики і брала 
активну участь в українському 
національному русі. 
 
Мова: Вільно розмовляла 

українською, російською, 
польською, болгарською, 
німецькою, французькою та 
італійською мовами, добре 
знала латинь, перекладала з 
давньогрецької, німецької, 
англійської, французької, 
італійської та польської мов.  
 
Освіта: Не вчилася в школі. Її 

навчала мати (Олена Пчілка) і 
приватні вчителі. 
 
Музика:Леся дуже любила 
музику й мала великі здібності 
до гри на фортепіано. Мала 
дуже гарний слух і голос. 220 
народних мелодій записано з її 
голосу. 
 
 

Слова: Леся не лише писала 

 

Модні  класики 
Ольга 

Кобилянська 
 особливі  прикмети 

 

Статус: Українська 

письменниця, учасниця 
феміністичного руху на 
Буковині.  
 
Освіта: Закінчила чотири 
класи народної школи, багато 
займалася самоосвітою. 
 
Захоплення: Музика.Грала 

на фортепіано, цитрі, 
дримбі,непогано малювала і 
грала в театрі.  
 
Зовнішність:Жагуча 

брюнетка з оксамитовими 
очима 
 
Мова:  Українська,  польська, 
німецька 
 
Твори: «Земля». 

Реформатор прози.Її заслуга 
в тому, що змогла привернути 
увагу читачів «до теперішніх 
Марусь, Ганнусь і Катрусь, 
якіповинні стати жінками 
європейського характеру». 
 
 
Захоплення:Спів 
 

9.03.1814 – 

10.03.1861 

27.11.1863- 

21.03.1943 

25.02. 1871- 

1.08. 1913  



 Тут добре розкритий фонд, цікаве представлення авторів. Постійно оновлюються книж-
кові виставки “Модні класики: особливі  прикмети”, “Щойно з книжкового магазину”, 
“Не пропусти гарну книжку” , “Українська книга: слухай серцем” тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Популяризують українську книжку цікаві й креативні активності. 

 Сектор краєзнавства бібліотеки на Шевченка запросив на  бібліографічний 
квест "Українські письменники — ювіляри  2019 року" учнів 8-го класу гімназії №6, за 
допомогою якого вони відпрацьовували навички пошукової роботи. Дехто вперше по-
бачив алфавітний та електронні каталоги. З насторогою пробували свої сили у пошуках 
книг О. Слонєвського, П.Куліша, Т.Шевченка. Розбиралися в алгоритмі розміщення кни-
жок на бібліотечних полицях.  

 У читальному залі  центральної 
бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка була 
створена книжкова виставка навко-
ло однієї книги Віктора Веретенни-
кова «Гетьман».  

Для  стимуляції    інтересу розкрили 
спектр читацьких інтересів і тем, які 
присутні в романі: кохання, війна, 
Хмельницький, козацтво, гетьмани, 
родина.  



 Гравців підкорив відділ комплектування та обробки літератури. Вигляд та аромат 
новеньких книжок завжди чарує. Але часу на знайомство не було, треба бігти в Інтернет 
— центр перевіряти інформацію на правдивість. Важко, але цікаво й дуже хотілося пе-
ремогти.  

 Учні 4 класу колегіуму #16 разом з бібліотекарками центральної бібліотеки для ді-
тей мандрували "Літературною мапою України" .  

 На годину мовознавства "Плекатимеш мову — цвістимуть слова" до бібліотеки — 
філії № 9 завітали дві команди " Всезнайки " та "Ерудити".   

 они змагалися в конкурсах : "Відгадай слово", " Чи уважний ти?", "Мовні перлини 
",  " Закінчи прислів'я ", " Ловіть риму ", " Юний поліглот ".   

 Читали улюблені вірші Т. Шевченка, Л. Українки, Л.Костенко, П. Тичини, В. Симоне-
нка, А. Малишка.  

  листопаді в дитячих бібліотеках Кам'янського завершилось голосування за кращу 
книгу в номінації "Література для дітей" книжкової премії ЕСПРЕСО "Вибір читачів"2019. 

 Протягом двох місяців 42 користувачів-дітей читали та писали відгуки на 3 книги, 
що ввійшли в список: 

 Анастасія Нікуліна "Зграя"(видавництво "VIVAT") 

 олодимир Арєнєв "Дитя песиголовців"(видавництво "АССА") 

 Олександр Дерманський "Арктична пасіка"(видавництво "Ранок") 
 

 В оцінюванні взяли участь користувачі бібліотек-філій №5,8 і центральної бібліоте-
ки для дітей . 

 До Дня української писемності та мови в Центральній бібліотеці для дітей заверши-
лись літературні перегони "Читай.UA" в рамках проекту "Українська книга: перезаван-
таження". 
 Протягом 10 місяців користувачам пропонували читати книги українських авторів. 
Для цього на старшому абонементі, навіть, виділили окрему зону 

 Для дітей старшого шкільного віку бібліотекар  підготували інтелектуальний квест 

з розминкою і мовознавчим марафоном. 

 Бібліотекар запропонувала відкрити 15 конвертів з завданнями, де за правильну 

відповідь дівчата отримували одну літеру, щоб потім скласти слоган про читання. 



 Для дітей старшого шкільного віку бібліотекар  підготували інтелектуальний квест 
з розминкою і мовознавчим марафоном.  Бібліотекар запропонувала відкрити 15 конве-
ртів з завданнями, де за правильну відповідь дівчата отримували одну літеру, щоб потім 
скласти слоган про читання. Пограли з дівчатами в поетичні ворожіння за книгою Лі-
ни Костенко та познайомили з новими книгами українських авторів і перекладачів.  

 У бібліотеці на Шевченка журналістка, до речі кам'янчанка, Анастасія Федченко 
презентувала  документальну стрічку Лесі Воронюк "Соловей співає..." на підтримку 
української мови. 
 Модерував поет, громадський діяч, ініціатор показу Сергій Злючий!  

 Зустрічі з сучасними українськими письменниками—давня наша традиція й найкра-
щий спосіб популяризації української літератури.  Цього разу до нас завітали сучасні 
українські письменники : Міла Іванцова та Анатолій Дністровий.  

 

 

 

 

 

 Говорили про міста, які дозволяють робити променад і які пригнічують нормальні 
людські звички; про набуту безпорадність у постневільних суспільствах; про те, як із 
травм народжується найцікавіше; про те, чи можуть письменники у книжках вийти за ме-
жі власних моральних суджень і морально-етичних досвідів... Надзвичайно цікаво було 
як нам самим, так і слухачам, які потім підходили й дуже дякували.  

 Усе було так, як ми хотіли. Інтелігентно, інтелектуально, динамічно, лірично, істори-
чно, філософічно, націоналістично й з великим почуттям гумору.  

 Для промоції української книги «Українська книга: слухай серцем» бібліотекарі 
центральної бібліотеки для дітей створили рекламні фішки: «Бестселер України», 
«Загублені у часі», «От халепа!», «Кумедна історія», «Чоловіча позиція», «Про особливих 
дітей», «Проблеми підлітків», «Велич особистості», «Романтична історія». 

 Сторісек: із торбинки веселих історій від бібліотеки – філії №4 

 Бібліотекарі  бібліотеки –філії №4 знають як зацікавити українською книгою мале-

ньких читайликів. Вони запропонували користувачам молодшого і середнього шкільного 

віку знайомство з творами сучасних українських авторів невеличкими за об’ємом, куме-

дними і милими. Здійснили літературні вояжі за творами: Світлани Лінинської «Пан Сир-

ник і різдвяний пампушок», Мар’яни Нейметі «Мусі-пусі», Дмитра Ємця «Маскування» , 

Сашка Подоляки «Кар-р-рамба», Ніни Воскресенської «Життя п’яте. Нічне. Сни». 

 Із задоволенням читали, слухали й обговорювали оповідання 

 



 Театр книги «Маленька країна»  

 Театралізовані читання – один із способів популяризації художнього твору. Форма 
зручна, дітям подобається, достатньо творів, які хотілося б візуалізувати. Бібліотека—
філія  за допомогою Театру книги «Маленька країна» дуже успішно втілює свої задумки. 

  Цього року маленькі віршолюбики грали з віршами: Романа Скиби 
«Кольоровинки», Єви Нарубиної «Найдовша колискова”, Івана Андрусяка 
«Лякація» ,Василя Голобородька «Віршів повна рукавичка». 

 Веселі театралізації дарували хороший настрій всім ! 

 Скоромовний батл 

  Скоромовний батл сподобався усім. Під час розминки  охочі брали участь  в іграх : 
«Впіймай звуки», «Визнач слово» і «Скажи лагідно». Потім намагалися швидко і без зупи-
нки промовити скоромовки. Робили кумедні помилки, смішно перекручували слова і 
звуки, спотикалися.   Веселилися.  

 Книга у вишиванці 

 Бібліотекарі центральної бібліотеки для дітей підтримали загальноміське свято на-
ціональної єдності «День вишиванки єднає українців». Просто неба влаштували ігрову 
зону, де пропонували розмальовки в етностилі, локацію українських письменників  
«Книга у вишиванці». 
 

 День Захисника України в бібліотеках Камя’нського 
 

 Як зробити цей день незабутнім  знають Кам’янські  бібліотекарки. Ігри, конкурси, 
вікторини, випробування, читання, перегляд фільмів, фестивалі — лише маленька части-
на бібліотечних активностей, що запропонували бібліотеки в межах загальноміських за-
ходів. Кожна бібліотека презентувала щось особливе й цікаве. 

 В арт-галереї у вікні бібліотеки на Шевченка демонструвалася виставка світлин 
майданівця, учасника АТО Сергія Петренка "Точка відліку".  

 Бібліотеки — філії № 9 і №5 встигли взяти участь в етнофестивалі "Козацька Пок-
рова" влаштувавши Станцію № 8 - інтелектуальний маєток для молоді, яка брала участь 
у квесті. Тільки той, хто добре знав історію України, пройшов усі випробування. 

 

 Які ж незвичайні гості завітали до бібліотеки — філії №5! Молоді козаки наполегли-
во хотіли дізнатися про козацтво: як варили куліш на Січі справжні козаки, як одягалися 
та які звичи мали. А для цього хлопці на сам перед звернулися до каталогу і лише після 
цього шукали книги на полиці. І їм це вдалося!!! Можна навіть фільм знімати «Як козаки 
до бібліотеки ходили».  

 Центральна бібліотека для дітей розповіла про цих сміливих та вправних «вільних 
людей". Не забули згадати про чуприну, човни «чайки», шаровари, козаків з надзвичай-
ними здібностями — характерників та багато іншого. Свою вправність випробовували у 
змаганнях: переправа через річку; вправні рибалки; як козаки та козачки фортецю буду-
вали. Козачки в змаганнях не поступалися хлопцям, але вітання та чудові енциклопедії 
дісталися саме нашим майбутнім козакам — захисникам.  

 Учні 4 - Б класу колегіуму №16 переглянули про життя козаків уривок фільму 
«Тарас Бульба» й самі захотіли стати козаками та козачками. Для цього треба було прой-
ти інтелектуальну вікторину, показати свою вправність та силу у змаганнях на швидкість. 

 Бібліотекарки бібліотеці-філії №9 влаштовували новачкам різноманітні конкурси: 
"Мішень", Швидше та сильніше", "Перевізник", "Втеча з полону", конкурс козаків — лю-
бомудрів.  Форми бібліотечної роботи, що використовують бібліотекарки роблять істо-
рію живою та цікавою.  



 День Незалежності в бібліотеках Кам'янського 
 
 Бібліотекарі бібліотеки — філії №8 запросили найменших читачів на  патріотичну 
мозаїку «Моя Україна»: читали легенду «Звідки пішла назва Україна», вірші про Україну, 
відгадували загадки, складали мапу України. 
 
 Бібліотекарі бібліотеки — філії № 9  влаштували літературно — музичне свято 
"Хай в серці кожної дитини живе любов до України". Вони згадували державні та наці-
ональні символи, традиції, обряди та звичаї українського народу, слухали українські 
народні пісні, розповідали вірші про Україну.  
 
 Під час гри "Ми пишаємося ними"  називали  талановитих вчених, відомих політи-
ків, видатних митців та спортсменів, які прославили Україну в той чи інший час. 
Юні користувачі  взяли участь у літературному батлі на знання найбільшої кількості 
українських письменників та улюблених літературних героїв, українських народних 
прислів'їв. 
 
 Намалювали мапу патріотичних ідей "Я люблю Україну тому, що...". Надавали 
власні пропозиції, що конкретно може зробити кожен громадянин для України. Пропо-
нували свої варіанти: читати та розмовляти українською мовою, молитися за Україну, 
мандрувати своєю країною, гарно вчитися, берегти природу, не смітити на вулицях. 
 
 Навіть розбишаки бібліотеки- філії №3 перейнялися почуттям патріотизму й ра-
зом з бібліотекарями залюбки взялися прикрашати бібліотеку. Малювали символи 
України, розглядали старовинні та сучасні герби міст, розмірковували чому вони саме 
такі. Звісно, герб нашого міста був найкращим. 
 Привітали один одного власноруч виготовленими сувенірами й дуже пишалися 
собою, бо в них все вийшло.  
 

 До Конституції з повагою, до влади з надією 

 
 Бібліотеки Кам'янського разом з усією країною відзначали День Конституції Укра-
їни.  
 Поповнили бібліотечні фонди правовими документами. Закон є закон, його треба 
не тільки знати й виконувати . 
 Нагадали читачам, як створювалася Конституція Незалежної України. 
 Обговорювали болючі питання конституційного процесу, який відбувається в кра-
їні. Чи не будуть внесені зміни до Конституції при новому президентові? Чи захищає 
своїх громадян Конституція? Ділилися досвідом, як у поважному віці відстоювати кон-
ституційні права. Як скористатися правовою допомогою? 
 
 Бібліотекарі центральної бібліотеки для дітей вирішили наочно показати дітям, як 
працює положення Конституції про наше право на чисте довкілля, які в нас права й 
обов'язки?  
 Діти літнього табору школи №22 долучилися до обговорення проблеми нашого (і 
не тільки нашого) міста — сміття і сміттєзвалища. Слухали, відповідали на питання, 
збирали та сортували сміття. Також відгадували тварин які потерпають від дій людини. 
 
 Бібліотекарі центральної бібліотеки для дітей вирішили наочно показати дітям, як 
працює положення Конституції про наше право на чисте довкілля, які в нас права й 
обов'язки?  



 Діти літнього табору школи №22 долучилися до обговорення проблеми нашого (і 
не тільки нашого) міста — сміття і сміттєзвалища. Слухали, відповідали на питання, 
збирали та сортували сміття. Також відгадували тварин які потерпають від дій люди-
ни. 

 Бібліотекарі бібліотеки - філіалу № 5 запросили на правовий батл підлітків, які 
спочатку несміливо висловлювали свої думки про закони, які стосуються дитинст-
ва. Але, коли їм  запропонували певні життєві ситуації, в яких діти можуть опинитися, 
розмова пішла жвавіше.  

 Питання батлу були дуже серйозними, майже дорослими: «Чи потрібна криміна-
льна відповідальність в чотирнадцять років?»; «Як відстоювати свої права в школі?»; 
«Що робити, якщо ти відчуваєш несправедливість з боку вчителя?»; «Чи потрібно кара-
ти батьків за вчинки їхніх дітей?» тощо.  

 Учасники батлу погодилися з тим, що, яка б не була ситуація, потрібно діяти, 
перш за все, згідно з законом, навіть якщо він і не дуже досконалий. І сподіватися, що 
ці недоліки у змозі виправити влада  

 Життя, обірване війною  

 Понад 500 кам’янчан зібралось на презентацію колективної збірки «Життя, обір-
вані війною»: книга пам’яті полеглих кам’янчан 2014-2017. Це потужний приклад собор-
ності містян - єднання зусиль навколо ідеї, бажання вшанувати пам'ять загиблих за 
свободу України.  

 Робота над книгою об’єднала представників влади, журналістів, підприємців, чи-
новників, родини загиблих, діячів культури, громадських діячів, видавців, пересічних 
громадян, бібліотекарів, політиків, яка тривала майже рік. Створено книгу за рівнем 
до сьогодні нічого подібного в Україні про загиблих не видавалося. 

 Книга видана на благодійні кошти багатьох людей. Зібрано 145 000 грн, видано 
понад 500 примірників, які передані родинам загиблих, усім бібліотекам міста, музе-
ям, учбовим закладам. 

 Авторський колектив та міський осередок Народного Руху України в м. Кам’янсь-
ке висловлює глибоку і щиру подяку всім, хто долучився до створення цієї Книги па-
м’яті. 



 В єдності сила:бібліотечні заходи до дня Соборності України 
 

 100 років надій і відчаю, 100 років перемог і поразок, 100 років від дня проголошен-
ня єдиної, неподільної, соборної України. Свідчення очевидців, спогади учасників подій, 
дослідження істориків - все це у книгах для тих, хто хоче більше знати про історію своєї 
власної Батьківщини.  
 

 Бібліотекарі центральної бібліотеки для дітей для учнів колегіуму № 16 провели 
історичний урок "Соборність душ єднає Україну". Чому  така важлива для українців со-
борність, де і як був підписаний Акт про Злуку.  І символічний "Ланцюг єднання" - в 
пам'ять про давні і сучасні події.  
 

 Віртуальний ланцюг єднання утворився 22 січня   в юнацькому відділі бібліотеки на 
Шевченка між студентами медичних коледжів Нікополя і Кам’янського . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Знайомство з містом, з коледжами, обмін думками з приводу Дня Соборності та 
значення Соборності для нашої країни, міркування на тему власної особистості в Україні 
та в професії через п’ять-десять років – таким було неформальне спілкування молоді 
нашого міста та міста Кам’янське.   
 

 А підсумки зробили  експерти - історик з Нікополя Марина Костенко та   журналіст 
з Кам'янського Валентин Фіголь.  
 

 Україні соборною бути-вважають наші юні друзі!  
 

 Бібліотека-філія №2 на Менделеєва запропонувала своїм чиатчам мікс-перегляд 
літератури "100 років Єдності"-  книжки з історії України, її культури та художні твори 
класичної літератури та сучасних авторів.  
 

 Бібліотекарі бібліотеки-філії №7 разом з учнями 5-х класів СЗШ №25 з'ясували, що 
таке соборність і чому вона так важлива для України саме зараз, нагадали про етапи ста-
новлення України від Київської Русі до сьогодення, здивували кадрами кінохроніки 1919 
року та "живим ланцюгом" 1990 року.  Повторили назви міст-обласних центрів, коли 
розгадували кросворд та виправляли помилки в назвах міст.  Наостаннє разом зробили 
карту України з сердець, на яких діти написали побажання своїй Батьківщині. 
 Найбільше  сподобались слова одного з хлопчиків: "Щоб люди були добрі та 
щирі".  
 Історичний  екскурс "Соборність України: від ідеї до сьогодення" разом з бібліоте-
карями бібліотеки-філії №9  здійснили учні лівобережних шкіл.  
 
 Бібліотека-філія №8 для учнів 4-І класу СЗШ №37 провела виховну годину «Соборна 
мати Україна – одна для всіх, як оберіг».   



 Розповіли про боротьбу українського народу за соборність своїх земель, дізнались 
про значення слова «соборність», що включає в себе єдність і згуртованість. Діти перег-
лянули слайд-презентацію про проголошення Акту злуки та зложили пазл –карту Украї-
ни.  Бібліотекарі бібліотеки-філії №3 підготували  книжкову викладку "Соборність-
духовне гасло до єднання"   

 

 

 

 

 

 

 

 Для студентів та учнів старших класів працівники читального залу бібліотеки на Ше-
вченка провели: Урок історії до Дня Соборності «Віднині воєдино зливаються» , Година-
реквієм «Небесна сотня з нами».  

Шана за подвиг — подяка за мир! 
 

Для молодого покоління Друга світова війна це сторінки історії в підручнику. Як її 
оживити, зв’язати з сучасністю, з історією сім’ї, рідної вулиці, міста, Батьківщини!?   

Використовуючи різні форми й засоби роботи бібліотекарі Кам'янського намага-
лися достуткатися до сердець своїх читачів. 

 Як переплелись долі генерала Шепетова І.М.- родоначальника української гвардії, 
фашистського диверсанта Шило П., керівника «Цеппелина» Хенца Греффе, керівника 
«Смерша» Абакумова В. розповідали у бібліотеці-філії №7 під час  краєзнавчої години 
«Про мужність, героїзм та перемогу!» старшокласникам ЗОСШ №21.  

 Урок пам'яті  просто неба провела бібліотекар бібліотеки - філії № 9 Лариса Чуйко-
ва. Вона  призначила зустріч своїм читачам біля  пам'ятного знаку "Т - 34" і  розповіла 
про героїзм воїнів - переможців, які билися за кожний клаптик рідної землі, вистояли і 
перемогли. 

 У бібліотеці філіалі №6 відбулась поетична година "Перемога на всіх одна". Учні 8-б 
класу школи СЗОШ №22 разом з бібліотекарями та вчителями читали вірші воєнної пори. 

  Чудовий збіг, День Великої Перемоги припадає на День народження (95 років) Бу-
лата Окуджави. У бібліотеці-філії №4 на травневому засіданні клубу "Позитив +"поета, 
фронтовика згадували з любов'ю і повагою.  

 У клубі документального кіно Docudays.ua Прометей  студенти металургійного ко-
леджу переглядали та обговорювали  фільм Елісон Клеймен 2013 р.(США) "Нічна відьма" 
про 19-річну льотчицю Надію Попову. Надія під час Другої світової війни вступила до 558 - 
жіночого нічного бомбардувального полку Радянської армії й стала однією з перших у 
світі жінок-бойових пілотів.   



101 ПРИЧИНА ЛЮБИТИ КАМ’ЯНСЬКЕ 

 Краєзнавча діяльність - це та діяльність, яка надає нашим бібліотекам місцевого 

колориту, регіональної специфіки, самобутності. 

 Плідно працює краєзнавче товариство «Кам’янське - Дніпродзержинск», головною 

метою якого є – дослідження та популяризація  маловідомих або зовсім невідомих сто-

рінок історії нашого міста.  

 Щомісяця кожного вівторка збираються краєзнавці на свої засідання, підготовле-

но 12  доповідей О. Слонєвським, В. Ольгашко, Г. Кричко, В. Куленко тощо 

 На фейсбуці понад чотири роки існує сторінка “Моє Камя’нське: місто, яке варто 

відвідати”, підписниками якої є близько 3 000 осіб. Постійно  оновлюються рубрики 

“Цей день в історії Кам’янського”,  “Знай наших”. Понад 400 інформаційних матеріалів 

опубліковано на сторінці 

 Сектором краєзнавства видається покажчик “Календар знаменних та пам’ятних 

дат Кам’янського”, проводяться авторські пішохідні екскурсії, презентації книг тощо. 

 КНИЖКОВО—ІЛЮСТРАТИВНІ ВИСТАВКИ, ІНФОРМАЦІЙНІ СТЕНДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНІ ПОЛИЦІ 

       

                          

 

 



ТВОРЧІ ВИСТАВКИ 

 Виставка світлин "Дух минулої епохи"  краєзнавця Олександра Слонєвського, худо-

жників І.Харитонова, А. Бедичева тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС КНИЖКОВИХ ІНСТАЛЯЦІЙ 

 У конкурсі взяли участь 8 бібліотек, які довели, що книга  може розмовляти з чита-

чем не лише мовою слів, а й мовою образів. Інсталяції – це спосіб оживити історії з кни-

жок за допомогою предметів матеріальної культури. 

 Бібліотекарки читального залу бібліотеки на Шевченка  презентували книжкову 

виставку - інсталяцію "Подорож із Кам'янського до Дніпродзержинська та назад", яка 

символізує історичний рух Кам'янського від 1750 року до сьогодення.   

 



 Бібліотека-філія №2 презентувала інсталяцію "Зачарований словом". Це спроба 

реконструкції життєвого та творчого шляху відомого літератора, перекладача, колек-

ціонера, культурно-громадського діяча Придніпровського краю першої половини ХХ 

ст., лікаря-терапевта за фахом Олексія Коваленка (1881-1962 рр.) . 

 

 Бібліотекарі центральної міської бібліотеки для дітей підготували експозицію 

"Незламна Ельна" за книгою краєзнавця Олександра Слоневського "Ельна". Це розпо-

відь про жінку, життя якої розділилось на "до" і "після". Їхня інсталяція визнана найці-

кавішою та найзмістовнішою.  

ПОДОРОЖІ У ЧАСІ "СІМ ЧУДЕС КАМ'ЯНСЬКОГО"  

 

 Бібліотекарі центральної бібліотеки для дітей запропонували цикл краєзнавчих 

заходів у День науки учням Гімназії №11 "Історія однієї вулиці" , у День міста досліди-

ли теми, які ніхто не досліджував і  розповіли учням про сучасників—кам`янчан, які 

вплинули  на сьогоднішній день і зробили місто таким, яким зараз воно є "Ті, що тво-

рять історію сьогодні" ,  дослідили арт-об`єкти в сучасному Кам’янському, що роб-

лять його привабливим для туристів і містян "Сучасне Кам'янське в АРТоб'єктах" . 



КАНІКУЛИ  ПІД ОПІКОЮ 

 Бібліотекарі підготували різноманітну програму літніх читань, яка допоможе дітям 

спілкуватись, розкривати свої можливості та приховані таланти, відпочивати та розвива-

тись.  

  Літо настало, а разом із ним до нас завітало чудове дитяче свято.  

 Бібліотеки стали майданчикими для різноманітних активностей. На прилеглої тери-

торії бібліотеки-філії №2 бібліотекарі об'єднавши зусилля усіх закладів культури  влашту-

вали для дітей Соцміста фестиваль. Впродовж всього свята працювали  авторські виста-

вки майстрів з "хенд-мейду" та Петриківського розпису. Черга з охочих стояла біля май-

стра Полонської Єлизавети, яка створювала святковий настрій на обличчях дітей за до-

помогою аквагриму. Діти малювали до тих пір поки на асфальті   не залишилося вільного 

місця. Увесь день лунала музика. Справжньою насолодою були чудові виступи бандурис-

тів, акордеоністів, гітаристів, вокалістів  ДМШ №3. 

 У Лівобережному парку працювали бібліотекарі бібліотеки-філії №5. Спочатку вони 

дізнавалися у дітей  «Що відзначають 1 червня?» Звичайно, діти як діти, відповідали, що 1 

червня – це початок літа та літніх канікул. І лише деякі  згадали, що 1 червня – це Міжна-

родний день захисту дітей. І тому, щоб краще пам’ятати про це свято, кожна дитина, яка 

взяла участь в опитуванні, отримала яскраву листівочку-пам’ятку з основними правами 

дітей. 

 В ігровій формі, на прикладі героїв казок та шкільних ситуацій, знйомилась з права-

ми дитини малеча з табору №44 разом з бібліотекарями бібліотеки-філії №7 . А потім 

вчилися розрізняти права та обов'язки. Допомогли їм в цьому презентація, інтерактивна 

гра та книжка "Знай свої права, дитино !” 

 Свято просто неба #деньзахистудітей#граємо#конкурсмалюнків# розважальнака-

русель#дитинствасвітказковий#приємназустріч# влаштували бібліотекарі бібліотеки-

філії №3. 

 Бібліотека - філія № 9  провела вуличну акцію " Читаюча дитина - майбутнє Украї-

ни".  Малювали на асфальті свої мрії . Мрії наших дітей різні: море, цікава подорож, но-

вий телефон, морозиво, цікава книжка, скейт, дід Мороз влітку, мир у нашій країні.  

Цікава грайлива вікторина додала всім гарного настрою та підкорила навіть дорослих. 

 Центральна бібліотека для дітей працювала у центральному парку культури та від-

починку. Літературну мапу України складали разом. Дізнавались місце народження дитя-

чих письменників.  Трішки знань не завадить, навіть, в такий святковий день. 

 Ні дітям,  ні бібліотекарям байдикувати ніколи.... 

 До центральної бібліотеки для дітей завітали дітлахи шкільного літнього табору КЗ 

СЗШ № 35. Охочі  послухати цікавинки про дитинство видатних людей, побувати у ролі 

футболіста Пеле та Астрід Ліндгрен, літературної мами Пеппі Довгоїпанчохи, подорожу-

вати з піраткою Мері Рід, відвідати Діснейленд залишилися в стінах бібліотеки. 



 На локації "Безпечне місто" нагадували про поведінку під час канікул. Гру  "Хто я?" 
пропонували старшим дітям. Розгадували речі, якими користуємось влітку. Вона затя-
гує.. Свято вдалося! 

 

 

 

 

 

 

 

 Кожна дитина мріє про подорожі та пригоди.  У бібліотеці –філії №7  зібралися діти 
літнього шкільного табору СШ№30 «Планета дитинства», взяли з собою посмішки, жар-
ти, сміх, чудовий настрій і здійснили подорож «Веселим експресом».  Зупинялися на різ-
номанітних станціях»: «Казковій», «Зоологічній», Квітковій», станції «Мудрої Сови», 
«Чистоти», «Лабіринтів та головоломок»…  
 Пасажири  «Веселого експресу» провели час в ігрових конкурсах, завданнях , спіл-
куванні один з одним.  

 СЗШ №35 знаходиться досить далеко від центральної бібліотеки для дітей, але це 
не заважає  їм зустрічатися під час канікул.  На вихованців літнього табору відпочинку 
чекала зустріч з чарівним світом квітів України, яким присвячено безліч легенд, пісень, 
віршів, приказок, загадок, картин. 

 Шоколадні річки, шоколадні будівлі і диво-жуйки ... Захоплюючу подорож  вигада-
ним світом всередині нескінченної фантазії письменника Роальда Дала разом з добрим, 
ввічливим, позитивним хлопчиком на ім'я Чарлі  здійснили читачі бібліотеки-філії №3.  

 Незвичайними розвідниками стали діти літнього табору відпочинку СШ №30 
«Планета дитинства» під час відвідування бібліотеки –філії №7. Завдання складалися з 
цілої низки вправ, що виховують в дитині кмітливість, витривалість, уважність, вміння 
працювати в групі, майстерність маскування: перегони, шифрувальник, пам’ять розвід-
ника, знайди розвідника, заміноване поле, головоломка, влучна стрільба.  

 Надзвичайно швидко виконувалися усі завдання. Але на те вони й розвідники: ро-
зумні, вправні та сильні. А дівчата допомагали на «Польовій кухні» готувати борщ . 

 Читачі бібліотеки-філії №6 знайомилися з творчістю письменників з Кам'янського . 

 Дітки з Центру соціально-психологічної реабілітації разом з біліотекарями бібліо-
теки-філії №8 читали чарівні співучі казки Олександра  Пушкіна.  

 Обговорювали «Казку про рибака і рибку». Бібліотекар Тетяна Гончар запитала 
дітей, а щоб вони хотіли попросити у золотої рибки?  



 Бажання були різними: хтось хотів телефон, солодку цукерочку, новеньку сукню…

Але Тетяна  точно знає, що ці діти бажають жити в справжніх сім’ях.  

Ми всі дуже хочемо, щоб всі їхні мрії здійснились!  

 ідпочивальники табору "Усмішка" СЗШ№18 вчилися долати страхи за допомогою 

пізнавальної гри "Страхологія". Згадували українських страхопудів із казок та легенд: 

Вовкулаків, Водяних, Злиднів, Русалок, Лісовиків, Зміїв.  Слухали кумедне "жахасте" опо-

відання Ніни Воскресенської "Життя п'яте. Нічне. Сни". 

 З'ясували, що зовсім безстрашних людей не буває. Кожен чогось боїться. Але страх 

можна перемогти: його можна розсмішити, знищити, заговорити. Потрібно навчитися 

боротися зі своїми страхами.  

 Літо триває… Подорожі, загадки з чарівної скриньки, мультики й багато книжок,  

Ігри з м'ячем на дачі, виїзні табори, сімейна відпустка на морі — все що завгодно, аби 

тільки не Ютюб 24/7 (хоча він і не такий страшний: подивіться, наприклад, підбірку незви-

чайних мультфільмів). 

 У центральній бібліотеці для дітей діти СЗШ №18 зібралися на народознавчі оповід-

ки "Квіткові символи України". Гадаєте, це нудно? А ось і ні! Квіти України - це обереги, 

таємниці, загадки, легенди, картини, пісні, мультики, ліки, їжа і ще безліч всього. Розгаду-

вали кросворди, співали, танцювали. А ще кожен дізнався, що віщує йому квітковий го-

роскоп.  

 Екогойдалки  країною довкілля «Будь природі другом. Будь природі сином» здійс-

нили бібліотекарі бібліотеки - філії №7  разом з дітьми пришкільного літнього табору СШ 

№30.  

 Як чудово послухати про пригоди дітей в спекотний день. Цікаві історії з життя ви-

датних дітей допомогла розказати серія книг "Життя видатних дітей". Поміркувати, пом-

ріяти та подумати про своє майбутнє. Літні табори НВК № 26 та СЗШ № 12 долучились до 

цього чудового дійства.  

 Вихованці літнього табору СЗШ№34 у бібліотеці-філії №3 бавилися у літературні 

гойдалки та переглядали мультфільми серіалу «Команда Познавалова», "Таємниця їдко-

го диму" та «Небезпечне занурення».  

 У бібліотеці на Шевченка відбулася дуже серйозна розмова. Робота письменника 

— це дуже серйозно, розмірковували наші маленькі розумники з бібліографом Людми-

лою Ревко.  

 Пані Людмила презентувала дружній команді літнього табору СЗШ №5 творчість 

Кам'янського дитячого письменника Олега Майбороди. 

 Не всім письменникам вдається про серйозне говорити цікаво, легко й з гумором. 

Олегові це вдається. Ось як ви гадаєте "Чому у зайця вуха довгі?"...Оповідки, нариси, за-

гадки, тести, загадки з продовженням надихнули дітей на бажання самим творити. Чита-

ли вірші, байки, співали. 



 У бібліотечний динопарк запросили вихованців табору "Вітамін" бібліотекарі 
бібліотеки—філії №7. 
 
 Квест "Приборкати динозавра" пройшов на "Ура"! Кожна з 6 команд отримала 
свої назву та маршрут й почались веселі перегони.  
 
 Кінцевим пунктом було гніздо головного динозавра, який пильно охороняв при-
зи для тих, хто виконав усі завдання. Найбільше дітям сподобались станції 
"Пластиліновий стегозавр" та "Якого кольору тиранозавр". Дуже вдячні вчителям та 
вожатим, що долучилися до проведення квесту. 

 
 

 Два дні поспіль діти з таборів "Вітамін" та "Веселкова країна" вивчали "Абетку 
літа" з бібліотекою на бульварі Героїв. Літо - це час подорожей. Про цікавинки різних 
міст нам розповіла книжка "Мандруємо Україною". З її допомогою з'ясували, що на-
віть в близькому Дніпрі дуже багато невідомого.  
 
 Презентація "Комашня атакує" навчила розрізняти комах, що так дошкуляють 
нам влітку та як захистити себе від них. Веселий кросворд допоміг вивчити назви ко-
мах українською мовою. Бо навіть такі назви, як бабка та коник знає не вся малеча. А 
ще літо - це час фруктів та ягід. Розбиралися чим відрізняється суниця від полуниці, а 
малина від ожини, де росте обліпиха та чи можна їсти паслін. А потім вигадували на-
зви для нових сортів яблунь. 

 
 



ЧАРИ ВЕЛЕСОВОЇ НОЧІ  

HELLOWEEN ЧИ ВЕЛЕСОВА НІЧ? СВЯТА НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК 

 Восени у наших читачів настрій такий же бадьорий і радісний та трохи ЖАХЛИВИЙ!  
Багато хто говорить, що helloween не наше свято, що це чортівня і взагалі дурниці ... А 
як на мене, привід побешкетувати й повеселіться з друзями. Приходьте всі!   

                    Якщо на helloween-вечірку тоді вам до відділу абонемента  

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо на Велесову ніч то це до читального залу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Бібліотека - філія № 9  запросила читачів на жахливо веселе  Хеловін - паті 
"Монстри на канікулах". Бібліотеку заполонили кажани  й павуки, чорні кішки та коти, 
відьми, привиди, вампіри, що повилазили з книжок "Жахів". 

 Діти прийшли в костюмах героїв жахливо цікавих книжок, мультиків, комп'ютер-
них ігор. Тут були чарівні відьмаки, загадкові вампіри, Джокер, чортеня, привиди, монст-
ри. Учасникам вечірки було не страшно, а дуже весело та цікаво.  

 Учасникам вечірки було не страшно, а дуже весело та цікаво. Вони поринули у магі-
чну історію сестер - вампірш, мандрували разом з Іркою Хортицею - наддніпрянською 
відьмою магічним квестом , подорожували чарівними стежками з Тхнусею - відьмою з 
брудними звичками та іншими героями "жахів". 

 Свою швидкість, фантазію, логіку, уважність, розум присутні продемонстрували, 
взявши участь у різних конкурсах та забавах. 



  Капості чи солодощі??? Так, звичайно, солодощі. "Нечисть"  пригощалася со-
лоденьким. 
 А почути з вуст самої Відьмочки  про те, що сьогодні відвідувати бібліотеку та чи-
тати - це модно та круто, багато значить.  
 Хеловін у бібліотеці - це ще одна чудова нагода весело та цікаво провести час на 
осінніх канікулах та дізнатися багато корисного та незвичайного 

 Жодна бібліотека у Кам'янському не має такої кількості читачів, які щодня відвіду-
ють це улюблене місце мікрорайону. Це бібліотека-філія№3. 
 На Хеловін чекали з нетерпінням не тільки читачі, навіть кішка Соня. Волонтерка й 
читачка, викладачка музики, майстриня Лілія Заславська разом з дітьми створила неза-
бутню, просто феєричну вечірку.  

   

 Той, кого Ліля не встигла розмалювати, скористалися заздалегідь виготовленими 
масками. 

 Після фотосесії влаштували гру — пошук "Знайди монстра". 
У головній ролі бібліотечна кішка Соня! 

 

 

 
 
. 

 

 

 
 

 У бібліотеці –філії №3 шукали монстрів! Так, так! Бібліотекарки влаштували для 
відвідувачів пошук - гру "Знайди монстра". Гравців дуже захопила драйлива гра. Їм зна-
добились: кмітливисть, увага, пам'ять, логіка, швидкість та знання книг.  

 

 Для самих хоробрих хлопчиків і дівчаток жахливі, хвилюючі і веселі книги, які ці-
каво читати під ковдрою, увімкнувши ліхтарик бібліотекарки бібліотеки-філії №8  пре-
зентували нову книжкову виставку. Мені дуже подобається. А вам?  

  



 Чи доводилось вам коли-небудь чаклувати? Завідувачка бібілотеки - філії №8 Тетя-
на Гончар спробувала й у неї вийшло. Маленький привід і маленька Баба-Яга Отфріда 
Пройслера, мумі-тролі Туве Янссон, Тхнусія Кей Уманські, відьми Роальда Дала, чудове 
Чудовисько Сашка Дерманського – ось неповний перелік страшнючих істот, які їй допо-
магали. 

  

  

 Під час осінніх канікул приємно відвідати своїх друзів - бібліотеку на Шевченка. 
Згадували літо, майстрували паперові яблука та вигадували історії про веселого хроба-
ка. 

 



 
АДВЕНТ – КАЛЕНДАР МІСЯЦЬ РОЗВАГ В ОЧІКУВАННІ СВЯТА 

 
 Всі ми віримо, що в новорічні свята трапляються наймагічніші дива і дуже чекаємо 
свята, особливо діти. Незамінним помічником у створенні передсвяткового настрою є 
адвент-календар, який з`явився в центральній бібліотеці для дітей 1 грудня.   
 
 Бібліотекарі  створили бібліотечний адвент-календар, щоб подарувати кожній ди-
тині місяць розваг в очікуванні свята. Залишилося лише покласти всередину кожної ки-
шеньки або конвертика якесь завдання. Фантазії наших бібліотекарів безмежні, але бага-
то з них пов`язані з книгою і літературою.  
 
 Адвент-календар допоможе зробити час матеріальним. А якщо ви відгадаєте зимо-
ві завдання на кожен день, ви встигнете підготуватися до свята і, найголовніше, відчуєте 

різдвяний дух. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Бібліотекарки  бібліотеки - філії №9  вітали переможців конкурсу  "Кращий читач 
2019". 
 У номінації "Книгоковтач" перемогла  Крайнова Вікторія ( середня школа № 40 7-а 
клас).  "Книжковим шукачем  пригод" став  наймолодший читач  - учень 1 - а  класу  лі-
цею  № 2  - Коробський Ваня ( він прочитав за рік 25 книжок). 
 Номінацію "Книжковий гурман" забрав  Шульга Георгій. А номінацію "Прем'єр  чи-
тач" (любить читати новинки) Вовченко Настя.  
 
 Свято завершилося акцією "Прочитай! Мені сподобалось", на якій юні користувачі 
рекомендували  один  одному свої улюблені книги. Бліц - опитування "Book -симпатія" 
визначило лідерів читацьких уподобань. Ними стали книги: Стронг Д. "Мій тато-
алігатор"; Нестайко В., "Дивовижні пригоди надзвичайної Принцеси";  Кідрук М. 
"Навіжені в Мексиці"; Даррелл Д. "Балакучий згорток";  Абеді І . " Сенсаційний репортаж  
Лоли". 
 

 КОНКУРС УЛЮБЛЕНИХ ІГРАШОК 
 

 У бібліотеці-філії №3 завжди повно читачів. На зимових канікулах тут  влаштували 
конкурс улюблених іграшек. Обирали найбільшу та найменшу іграшку, найстарішу та 
наймолодшу, і навіть наймоднішу.   



 Конкурс улюблених іграшок 

 Зимові канікули продовжуються. Бібліотекарі Кам'янського для своїх читачів під-
готували безліч сюрпризів і подарунків . 

У бібліотеці-філії №3 завжди повно 
читачів. Днями тут влаштували кон-
курс улюблених іграшек. Обирали 
найбільшу та найменшу іграшку, най-
старішу та наймолодшу, і навіть най-
моднішу.    

Літературне конфеті  "Сніговик з га-
рячим серцем" розсипали перед уч-
нями 5- а і 7- б СЗШ#9 у центральній 
бібліотеці для дітей на Калнишевсь-
кого,1-а.  

Зустріли їх зимовими казками й ляль-
ковою виставою про те, як небайду-
жий сніговик врятував поросятко-
символ 2019 року.  

У бібліотеці-філії №7 на Бульварі Ге-
роїв,6 зібралися семикласники 
ЗСОШ №21, цікавилися "Як відсвятку-
вали новий рік в різних країнах ", зіг-
рали в зимове "Поле чудес". У ново-
річній майстерні дізнались як за 10 
хвилин зробити маску свинки, а по-
тім швиденько влаштува-
ли   фотосесію.  Вибрали найкращі 
колядки і звичайно ж пограли - в 
Примерзли","Твістер".   

Новий рік для бібліотеки№3 почався 
з приємних подарунків!!! Не тільки  ж 
читачам  приймати  подарунки.–
Книги!!! Їх останнім часом так не ви-
стачає. І як приємно, що в такий тяж-
кий і суворий для нашої країни час 
знаходяться люди, які не забувають 
про дитячі мрії і роблять їм, хоч і не-
величкі, але все-таки подарун-
ки….Молодий автор. Наталія Клев-
цова(Шуляк) була маленькою дівчи-
нкою , коли вперше переступила по-
ріг нашої бібліотеки…..Пролетів час і 
ось вона вже сама пише книжечки 
для діточок. 



Літературний новорічний карнавал 

 Для мільйонів людей новорічні свята - це час, який вони проводять разом з роди-
ною  та близькими людьми. Тому на літературний новорічний карнавал "Вас вітають лі-
тературні герої" зібралися члени клубу сімейного читання та дозвілля "СУПЕР 7-Я"  біблі-
отеці - філії № 9 .  

 А який  карнавал без карнавального костюму?  Домашнім завданням було підгото-
вити   та презентувати костюм літературного героя . До бібліотеки завітали: Білосніжка, 
Гномик, Піратка, Лола, 2 Діда Мороза, Снігова Королева, Снігуронька, Киця, Ялинка, 
Ельф, Герміона, Сніжинка. 

 

 

 

 

 

Пані Книга в гостях у бібліознайок 

 "До цього свята, я думала, що бібліотекарі вже нічим не можуть здивувати... Але 

такого видовища я не очікувала!!!!"- пише у коментарях відвідувачка "Новорічної феєрії" 
Ліна Косенко .  

 У стінах чарівної бібліотеки для дітей відбулося свято не звичне, а карнавальне, но-
ворічне. До бібліознайок завітала Пані Книга. Зимонька-Зима запросила дітлахів до свят-
кової подорожі на "чарівних санчатах" . 

 Казковими станціями допомагав мандрувати Олень Санти. Дітлахи гралися в ігри 
"Кішки-мишеняти" та "Велике прибирання", відгадували загадки для дорослих та ма-
лих. Розгадували новорічний кросворд. Дивились мультик про Санту та робили поробку 
- символ прийдешнього року....  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008966622405


 У бібліотеках відкрилися Новорічні майстерні: святковий настрій забезпечено!  
Що треба для того, щоб ялинка мала святковий вигляд? Так, її потрібно старанно прик-
расити. А що може бути краще за новорічну іграшку, створену власними руками. Для 
цього потрібні лише бажання, фантазія, гарний настрій і книги з нашої виставки!  

 
Бібліотека –філія №8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Центральна бібліотека для дітей до свята готова 

 
 

Вікна бібліотеки на Шевченка 

 



ЛАБІРИНТИ ТВОРЧОСТІ 
 
 Кам’янське має давні культурні традиції, гідне покоління митців, яке знає чим вра-
зити публіку. Саме тому мешканці і гості нашого міста періодично збираються бібліоте-
ці, щоб у дружньому колі творчих особистостей  та оточенні книг представити одноду-
мцям свої напрацювання. 
 

  Атмосфера книги, поезії та музики спонукає їх до подальших творчих звершень, а 
бібліотека завжди готова прийняти в своїх стінах цікавих людей, що прагнуть самореа-
лізації 
 У бібліотеці на Шевченка відкрита власна арт-галерея з постійною експозицією 
місцевого художника Євгена Лебедєва, багато років функціонує дуже цікавий мистець-
кий лекторій «Світова художня культура», майже шість  років існує при бібліотеці фо-
льклорний гурт «Калина», який у 2017 року став лауреатом Всеукраїнського фестивалю 
народної творчості «Червона Калина» (м. Кривій Ріг). 
 

 Щомісяця творчі кам’янчани презентуюь свою творчість Арт-майданчику 
“Співзвучність”. 
 У бібліотеці на Шевченка працює клуб “Кам’янська фотографічна ініціатива”, мо-
лодіжний літературно-мистецький клуб “ВІварт”, який виховав двох членів Національ-
ної спілки письменників України, має власний конкурс, альманах, фестиваль. 
  

 На свій третій день народження фотомитці Кам’янського влаштували вернісаж 
просто неба . Ця перша масштабна виставка має дуже символічну назву «Пошук». Дійс-
но фотографи завжди знаходяться у пошуку, навіть формат виставки - вікна бібліотеки 
на Шевченка. 
 Фотографи жадібні: їм мало просто побачити, їм потрібно зафіксувати(взяти), що 
відбувається. Фотографи – терплячі спостерігачі, архітектори реальності. Вони готові 
чекати, коли в кадр увійде життя!    Фотографи – дурисвіти?! Фотографи поети?! 
 

 На день народження заведено отримувати подарунки. І наші фотографи не ви-
ключення. Саме для них лунала музика, сюрприз від японського фотохудожника Хіросі 
Сугімото, чаювання, кавування, спілкування. 
 Юнацький відділ бібліотеки на Шевченка  відкритий для будь-якої ідеї. 
 Вони вже планують наступну виставку! 
 

 На базі бібліотеки на Шевченка працює міське літературне об'єднання “Факел”, 
проводиться Всеукраїнський фестиваль сучасної української поєзії “Материк” 
 

 У бібліотеці-філії №2 експонуються роботи  майстринь з рукоділля Полонської 
Єлизавети та Ганни Голубовської 
 Виставка — яскраве продовження циклу творчих заходів: "Лабіринти творчості 
запрошують друзів", які протягом декількох років проводяться бібліотекою. 
 

 Бажання творити приходить майже до кожного з нас.  Засідання клубу сімейного 
читання та дозвілля "Супер7Я", який працює у бібліотеці - філії № 9 , було присвячене 
темі "Моє хобі".  
 Захоплення у вільний час членів клубу різні: малювання, плетіння з бісеру, виши-
вання, ляльки мотанки, в'язання, спорт. Але всіх їх об'єднує любов до читання. Саканян 
Микита малює з дитинства, відвідує художню школу. Його малюнки викликали шквал 
позитивних вражень. Визир Марина та Немазана Ліза відвідують гурток "Ляльки - мота-
нки". Коробський Ванічка свій вільний час проводить з електроним та 
електромагнітним конструктором. Він сам склав радіоприймач. 



 

 

 

 

 

 

 На творчу годину Дяченко Наталі "Пташки несуть весну на крилах" у бібліотеці-
філії №7 м. зібралися читачі від 5 до 80 років. Що дивовижно — всі робили птахів за одні-
єю схемою, а вийшли всі дуже різними. У бібліотеці оселилися жайворонки, горобці, лас-
тівки, шпаки й навіть каченя. Яскрава зграйка наче додала світла в невеличкому читаль-
ному залі.  Насправді таку ляльку може зробити кожен, для цього потрібно бажання, час 
і трошки фантазії. Лялька зроблена своїми руками значно добріша і тепліша, ніж куплена 
пластмасова.  

 

 

 

 

 

 

 

 Тому, хто хоче, мріє  бібліотека допоможе: знайти однодумців, реалізуватися як 
творча особистість, навитися новому, отримати PR-підтримку, презентувати свій талант, 
реалізувати власну ідею (проект). 

 Арт-майданчик «Співзвучність» – місце, де зустрічаються люди, ідеї, мистецтво, де 
всі мають гарний настрій. 

 

На «Поезію весни»  арт-майданчик зібрав 
шанувальників поетичного слова й авторсь-
кої пісні. Своїми творчими доробками діли-
лися Олексій Радівілін, Олександр Кокурін, 
Юрій Філіппов, Валентина Тімофеєва, Мари-
на Коваленко, Валентина Коверза, Андрій 
Енбулатов, Вадим Обушенко. 

 
 



 Разом з циганкою – пані Юлією угадували чи будуть нові книжки у бібліотеці, чи збі-
льшиться пенсія, коли прийде весна, ворожили один одному на кавовій гущі, хизувалися 
бабусиними й власними вишивками, запаслися ляльками – оберегами. Оплесками зустрі-
чали барда Юрія Філіппова й балерину Галину Афанасієву. Колір настрою був таємничий і 
книжково спокусливий! 

   

 10 травня фестиваль авторської пісні «Я хочу, щоб був мир!» перемістився на арт-
майданчик «Співзвучність». Пісенну творчість кам'янчанам презентував харків'янин, по-
ет, бард Юрій Чайка — автор понад 100 пісень, метр української авторської пісні, один з 
організаторів найстарішого в Україні фестивалю «Есхар», перекладач українською відо-
мих пісень. 

 Роботи майстрині Лариси Лосенко завжди 
прикрашають вікна бібліотеки на Шевченка. 
24 квітня в адміністративній будівлі центра-
льного парку культури та відпочинку відкри-
лася її авторська виставка «Великдень». 
В  колекції Лариси Семенівни понад 1000 
яєць, що  виконані в різних техніках. Неймо-
вірно красиво та вишукано. 

  

Взимку наших читачів спокусила завітати 
до бібліотеки авторська виставка молодо-
го митця Богдани Бевз.  

 

Дівчина презентувала декоративні свічки 
ручної роботи, а також різдвяні віночки з 
гілочок живої ялинки та з підручних матері-
алів.  

 

Завдяки цим фантастичним роботам у від-
ділу абонементу одразу відчувався святко-
вий новорічний настрій, а затишок і ком-
форт згортували кожного, хто завітав у гос-
ті. 

 



 Проект «Бібліобранч» пропонував користувачам не тільки послуги дослідження 

літератури, а й літературні ігри, логічні загадки, психологічні вправи. Обговорення та обіг-

равання ґрунтовних проблем, що розглядаються у документах абонементу, як вид куль-

турно-інформаційних послуг, є рушієм  маркетингу у зростаючій галузі розваг. 

 Проект передбачав щоквартальну книжкову виставку, котра складалася як з літера-

тури абонемента  ЦБС, так і з книжок внутрішнього обігу проекту. 

 Зустрічі непомітно перейшли за чашками чаю до бранчу, котрий поступово переро-

став в обідню перерву.  

 Незважаючи на примхи природи, що суттєво затримали гостей взимку, двадцять 

шосте січня було відзначене дружньою атмосферою, сміливістю молодої авторки Вікторії 

познайомити нас з її творчістю у цей суботній ранок. 

 На одну с перших зустрічей була запрошена неймовірна письменниця з Полтави 

Svitlana Aira Olenets. Вона не тільки дуже яскраво читає свої вірші, але і заворожує своїм 

співом. Вона продекламувала декілька своїх творів та любо поспілкувалася з читачами, 

завітавшими на зустріч . 

 Початок весни був відзначений камерним, але теплим бранчем-презентацією книги 

«Спалах» авторства Екатерини Кравченко. Було розглянуто ряд морально-етичних пи-

тань сучасної української малої прози, розпито зелений чай зі смаколиками, а потім, піс-

ля читання по колу, присутні трохи пограли у настільну гру.  

 Дружня атмосфера, відкрите спілкування з авторкою, а також наявність молодих 

письменників зробили той день відділу абонемента незабутнім. 

 Проект функціонував в унікальний проміжок часу – з десятої тридцять (10:30) до 

дванадцятої (12:00) години ранку неділі, що створило простір для популяризації контенту 

бібліотеки у вільний час, без накладень. 

 Цільова аудиторія віком з двадцяти одного (21) до тридцяти п’яти (35) років з боку 

вільного, ігрового проводження часу, слабко охоплюється іншими проектами та клубами 

відділу, що сприяло залученню нових користувачів та підігріванню цікавості існуючих. 

 Невеликі заохочення у вигляді карти учасника проекту або клубних значків, щоквар-

тальні конкурси з невеликими винагородами підтримали та посилили цікавість користу-

вачів до контенту проекту та послуг бібліотеки. 

 

 

 

 

 



На концерти учнів Школи естетичного виховання зібралася велика кількість прихильни-
ків.  Твори Чайковського  звучали круто. Хвилювались дарма. У них все вийшло. Мабуть 
бібліотеці вже рояль потрібний...Білий...  

 Бібліотека на Шевченка має свій маленький виставковий зал, світлини часто експо-
нуються у вікна. Але цього недостатньо. Об'єднавши зусилля з партнерами Парк культу-
ри та відпочинку, БФ “Доброта” організували декілька творчих виставок “Дух минулої 
епохи”, де були представлені 120 світлин з фотоархівів кам’янських краєзнавців Олекса-
ндра Слонєвського , Віктора Куленка, Ольги Таланкіної. 

 Потім містянам були представлені світлини із зображенням дореволюційного Ка-
мянського й сучасного. На виставці  презентовані роботи краєзнавця О.Слонєвського, 
художників В.Лаушкіної та Івана Харітонова. 

 

ЧИТАННЯ – СПРАВА СІМЕЙНА 
 

 Четвертий рік поспіль у бібліотеці –філії №9 працює клуб сімейного читання та до-
звілля «Супер 7я», яким опікується бібліотекарка Лариса Чуйкова. 
  Засідання цього клубу завжди вдалі й  та яскраві:  

 «Таємне побачення з улюбленою книгою» 
 Бенефіс читаючої родини "Читання для гарного настрою" 
 На бібліопосиденьки до бібліотеки  "Нехай батьки готуються до Великодня, 

а ми до бібліотеки!»  
 Родинне свято «Сім'я розумна - сім'я читаюча…» 
 Бібліотечний вернісаж 
 «Світ моїх захоплень» 
 Картопляний бум у бібліотеці «У смачного овоча» 
 Літературна вечірка в бібліотеці 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВЯТО РОДИНИ 
 

  Тато і мама-найближчі люди, які нас народили і виростили, проте бабусі з дідусями 
дають нам широкий духовний світ, об'єднують родину, люблять і зігрівають всіх домів-
ників. На Свято родини в травні до бібліотеки-філії №4 прийшли учасниці клубу 
"Позитив+" зі своїми онучками. Свято мало назву: "Я люблю свою бабусю". Наші онуч-
ки дуже люблять своїх бабусь і визнають, що бабусі знають про них більше, ніж мами . 
Бабусі розуміють своїх дівчаток, підтримують і дають мудру пораду. 

 
  Бібліотекарі підготували до свята путівник для бабусь «Для барвистих снів – казоч-
ка на добраніч». Гості на «Золотих поличках родини» представили найулюбленіші книж-
ки своїх домівників. 

 

  Понад десять років існує при дитячій бібліотеці-філії №5 читацький родинний клуб 
“Джерело” метою якого є : відновлення традицій сімейного читання та культури сімей-
них відносин. 

 

  Бібліотекарі дарують можливість відчути  себе іншою людиною, вони для кожного 
знайдуть правильну книжку, допоможуть реалізувати творчі здібності, познайомлять з 
сімейними традиціями. 

  Тут можна читати, грати, спілкуватися, творити, навчатися, мріяти, міркувати. Тут 
проводяться клубні вечірки, конкурси, дискусії, свята, екскурсії, паті. 

 

  Бібліотека-філія № 9 для членів клубу сімейного читання та цікавого дозвілля 
"Сім’Я" влаштувала родинне свято "Сім'я розумна - сім'я читаюча..."  Змагалися  у кон-
курсі "Улюблений вірш моєї родини". Сім'я Шульгів (мама Марина, син Георгій та донь-
ка Кароліна) перемогли у цьому конкурсі з байками І. Крилова та веселими дитячими 
віршиками.  

 

 Взяли участь у бліц - опитування "Я люблю свою матусю за те, що...". А відповіді 
які!!! 
- вона для мене усе; 
- дала мені  життя; 
- вона гарна, добра, розумна та дуже мене любить; 
- вона піклується завжди про мене. 
 

 Познайомилися з цікавинками сучасної художньої літератури "Гарні книги для всі-
єї родини". Смаку бібліотекаря Лариси Чуйкової і діти й батьки довіряють безмежно. А 
конкурс малюнків "Моя мама - найкраща!" захопив усіх присутніх. Портрети вийшли чу-
дові!  
 



  Як залучити дитину до читання? Знають у бібліотеці Як залучити дитину до читання? Знають у бібліотеці ––філії філії №8.№8.   
Чи читаєте ви книги своїм дітям?Чи читаєте ви книги своїм дітям?   
Чи бувають сімейні читання у вихідні або вечорами?Чи бувають сімейні читання у вихідні або вечорами?   
Як викликати у дітей інтерес до читання?Як викликати у дітей інтерес до читання?   
Як обговорювати з дітьми прочитане?Як обговорювати з дітьми прочитане?     

  Ці питання стали темою для  обговорення з батьками в дитячому садочку Ці питання стали темою для  обговорення з батьками в дитячому садочку 
№23 №23 ««ДзвіночокДзвіночок».».     Наприкінці зустрічі кожен з батьків отримав від своєї дитини Наприкінці зустрічі кожен з батьків отримав від своєї дитини 
листівкулистівку --прохання прохання ««Запиши мене до бібліотекиЗапиши мене до бібліотеки ». ».   

  

  П'ять сімей П'ять сімей --   членів клубу сімейного читання та цікавогочленів клубу сімейного читання та цікавого   дозвілля ""Сімдозвілля ""Сім’’Я" Я" 
бібліотеки бібліотеки --   філії філії № № 99   зібралися на бенефіс читаючої родини зібралися на бенефіс читаючої родини "Читання для гарно-"Читання для гарно-
го настрою" .го настрою" .   

  У конкурсі "У конкурсі "Улюблена книга моєї родини" Улюблена книга моєї родини" перемогла сім'яперемогла сім'я   Ярушко з книгою Ярушко з книгою 
М.Ріда "Вершник без голови".М.Ріда "Вершник без голови".   

  Дітям було весело та цікаво разом. Вони довго спілкувалися, згадува-Дітям було весело та цікаво разом. Вони довго спілкувалися, згадува-
лили   прочитане, ділилися враженнями.прочитане, ділилися враженнями.     

  

  
Погана погода не дала цього року Погана погода не дала цього року 
вийти на бібліопікнік, але не змогла вийти на бібліопікнік, але не змогла 
зіпсувати гарний настрій всім, хто зіпсувати гарний настрій всім, хто 
зібрався у бібліотецізібрався у бібліотеці --філіалі, щоб ві-філіалі, щоб ві-
ддссввяяттккууввааттии  ММііжжннаарроодднниийй  ддеенньь  ссі-і-
мм’’ ї. ї.   

  
Діти та батьки, члени родинного клу-Діти та батьки, члени родинного клу-
бу бу ««ДжерелоДжерело», », та працівники бібліо-та працівники бібліо-
текитеки——філії філії № 5 № 5 цей часцей час     провелипровели     у у 
бібліотеці. бібліотеці.   

  
Літературні конкурси, вікторини та Літературні конкурси, вікторини та 
рухливі ігри не давали сумувати.  рухливі ігри не давали сумувати.    

  
Треба було відгадати героя казки, Треба було відгадати героя казки, 
від імені якого ведеться розповідь, і від імені якого ведеться розповідь, і 
назвати саму казку  у вікторині назвати саму казку  у вікторині ««Ви Ви 
точно знаєте цю казку точно знаєте цю казку “.“.   

  
А  ще треба було випити воду з чаш-А  ще треба було випити воду з чаш-
ки чайною ложкою ки чайною ложкою ––  умова змагання умова змагання 
««Хто швидшийХто швидший»  »    

  
Скинути з носа порожню сірникову Скинути з носа порожню сірникову 
коробку тільки за допомогою міміки коробку тільки за допомогою міміки 

––  завдання конкурсу завдання конкурсу ««Нервовий тікНервовий тік» »   

  
  

Влаштувати  бомбардировку супер-Влаштувати  бомбардировку супер-
ників повітряними кульками під час  ників повітряними кульками під час  
гри гри ««Повітряний бійПовітряний бій». ».   

  



АДАПТИВНА КУЛЬТУРА. ІНКЛЮЗІЯ 

 Упродовж 19-21 листопада у м. Пустомити провідна бібліотекарка юнацького відді-

лу бібліотеки на Шевченка Лариса Лощенкова брала участь у всеукраїнському тренінгу 

за навчальною програмою "Молодіжний працівник" на тему "Інклюзивність та відкрита 

молодіжна робота в молодіжних центрах».  

 Завдання тренінгу:  

Надати  необхідні знання та розуміння інклюзивності в молодіжній роботі. 

Визначити виміри інклюзивності у молодіжних центрах учасників та напрацювати 

шляхи для покращення роботи у цій сфері. 

Розвинути компетенції, необхідні для роботи з групами включення та залучення не-

організованої молоді до діяльності молодіжних центрів та просторів; 

Напрацювати спільні ініціативи з запровадження практик інклюзивної роботи та на-

лагодити комунікацію між молодіжними центрами, які працюють або прагнуть пра-

цювати у сфері інклюзії.  

 КУРСИ ЖЕСТВОЇ МОВИ ОЛЬГИ ШКУРКО 

 Курс розрахований на людей будь якого віку, віросповідання та національності. Не 
вимагає наявності попередніх знань з життя та побуту людей з порушеннями слуху. Спря-
мований на осіб з свідомою, та не дуже, громадською позицією. Матеріал курсу дає по-
яснення, як активна громадська позиція впливатиме на покращення якості життя людей 
з порушеннями слуху та соціуму в цілому. 

 Cаме ті люди, які  пройшли цей  курс, стануть каталізаторами великих змін в суспіль-
стві! 

 Чому це важливо? 

 «Ми хочемо показати людям, які чують, інший бік життя, до якого вони не дотичні: 
світ тих для кого звуки недосяжні, відкрити свій прекрасний світ!» 

 Обговорювали: 

 Що таке глухота? Який відбиток накладає на особистість. 

 Жестова мова як єдиний спосіб комунікації. 

 Соціальна обмеженість людей з порушеннями слуху. 

 Поняття інклюзивного суспільства. Принцип рівності. 
 

 Навчилися: 

 Говорити жестовою мовою  

 Бути ще більш людяними. 

 

 Всеукраїнський турнір дебатів DRI debates 

 Команда юнацького відділу  взяла участь у Всеукраїнському турнірі дебатів DRI de-
bates. 

 У дебатах взяли участь команди, які представляли вищі навчальні заклади своїх 
міст, серед яких команди Кам'янського, Бродів, Острога, Харкова, Одеси, Запоріжжя, 
Києва, що перемогли у першому турі дебатів. 



 У першому турі команда з Кам'янського презентувала громадський проект 
"РівноЦінні": інклюзивний простір бібліотеки і вибороли перемогу. За 7 презентаційних 
хвилин кам'янчани представили програму реального включення осіб з інвалідністю в ак-
тивне соціальне життя громади. Й здобули перемогу. 

 ІНКЛЮЗИВНА ВЕЧІРКА 

 Спробували власні сили й можливості. Йо-хо!  У нас все вийшло. 

 Співали, малювали, грали, танцювали, читали й лялькову виставу поставили. Ріпка 
вийшла не гірше ніж у професійному театрі. Актори й режисерки задоволені! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Щоп’ятниці художник  Ірини Потапової для осіб з інклюзією проводить уроки 
малювання, психолог Ірина Василенко працює з багатодітними родинами, бібліотекар 
Катерина Молчанова проводить майстер—класи з елементами арт-терапії. 

 Особи з інклюзією мають можливість пограти у шахи, шашки, боччє, взяти участь в 
усіх бібліотечних активностях. 

  

 Гра  Боччє стала доступною членам  мі-
ського центру фізичної культури і спор-
ту Інваспорт з яким бібліотека активно 
співпрацює. 

 Не раз чули від деяких мешканців Ка-
м'янського, що це не справа бібліоте-
ки!? А ми радіємо від того, що можемо 
допомогти людям. Гра дуже цікава.  

       У нас вже чемпіони України!!! 

 



 

ІНФОРМАЦІЙНО- 

БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Завідувачка відділом бібліографічної  

та електронної інформації Людмила 

РОБОТА З ФОНДОМ, КАТАЛОГАМИ ТА КАРТОТЕКАМИ 

 У 2019 році було завершено переведення краєзнавчого фонду згідно таблиць УДК. 

 Систематична картотека статей поповнювалась новими матеріалами з періодич-

них видань: 

Газет  та журналів – 37 найменувань 

Міська преса – 5 найменувань 

 Кількість розписаних матеріалів (карток) – 510 

 Були виділені у СКС нові рубрики: 

100 років з дня проголошення Акту возз’єднання УНР та ЗНР (22 січня 1919 року) 

250 років від дня народження І.П. Котляревського(1769-1838) 

205 років від дня народження Т. Г. Шевченка (1814-1861)  

200 років від дня народження П.О. Куліша (1819-1897) 

 

 Систематичний краєзнавчий каталог поповнювався матеріалами з місцевих газет: 

«Событие», «ДМК», «Город 5692», «Любимый город» ,«Событие сегодня» 

Розписано всього карток - 637 

З них до фактографічної картотеки -31 

 У СКК були виділені нові рубрики: 

205 років від дня народження О.А. Ган (1814-1842) 

70 років від дня народження М.П. Семенюка (17.06.1949) 

55 років від дня народження В.М. Собчука (4.08.1964) 

65 років від дня народження художника С.П. Лаушкіна (4.12.1954) 

           Презентації книг: 

«Це потрібно живим» Т.Шульга (ЦМБ) 

«Нескорена» В.Коверза (ЦМБ) 

«Життя, обірвані війною» (ЦМБ) 

“Бути людиною” (ЦЬБ) 
 

 Віртуальні мандрівки:  

«Люби та знай, свій рідний край»(ф.№3) 

 «По рідному краю за 60 хв.» (ф.№4) 

"Сім чудес Кам'янського" (ЦДБ) 

"Історія однієї вулиці" (ЦДБ) 



Електронний краєзнавчий каталог «Дніпропетровщина» 

Розписано та надіслано  424 статті  з міських періодичних видань  

 

Участь у проектах та конкурсах: 

Регіональний  проект «Читаємо разом» -«Віктор Веретенников: погляд на життя 

Обласний  конкурс  інтернет-публікацій «Моя мала Батьківщина. Історія»  

До обласного порталу «ДніпроКультура»: 

підготовлено 3 статті 

Бібліографічні покажчики :  

« Календар пам’ятних дат  Кам’янського на 2020 рік» 

«Віктор Веретенников: життя у злагоді з самим собою…» 

“Оксана Забужко” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедійні краєзнавчі знайомства-презентації : 

  

 

«Нові імена твоєї вулиці»: 

«Майдан П.І.  Калнишевського» 

«Вулиця І.Д.Сірка» 

«Вулиця Гетьмана Сагайдачного» 

«Вулиця Гетьмана Дорошенка»  

 

 



Літературні години: 

«Дитячі письменники Кам`янського» 

«Знайомство з творчістю О. Майбороди  

Книжкові виставки: 

«101 причина любити Кам`янське» 

«Поети та письменники Кам`янського – ювіляри 2019 року» 

«Фотохудожник – кам’янчанин А.Юрлов» 

 Інформ – вітрини: 

«Поезія весни»  

Кам`янське на порталі «ДніпроКультура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення та поповнення електронної папки: 

«Кам`янське: історія та сучасність»  

Створені нові рубрики на сайті бібліотеки:  

«Нові назви вулиць»  

 «Ювілейні дати Кам`янського 2019 р. 

Нова краєзнавча література відображається на сайті бібліотеки у розділі : 

«Нові надходження» 

 Інформаційно-бібліографічна діяльність 

Виконано бібліографічних довідок: 

Всього: 1025 

Із них: 

За допомогою Інтернет - 548 

Краєзнавчі - 214 

Абоненти групової інформації: 

Краєзнавче товариство «Кам’янське-Дніпрдзержинськ» 

Абоненти індивідуальної інформації : Скурідіна Н.Ю., Пономаренко В.І. 

 



Інформаційний супермаркет: 

Інформ- підвіконня: до свят та знаменних дат – 30 експозицій  

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотека в інтернеті: 

Оновлений сайт бібліотеки поповнюється актуальною інформацією 

Створені нові рубрики:  

Інтернет-ресурси для бібліотекарів, « Е – урядування» . 

На сторінці в Facebook «Бібліотека на Шевченка» велась рубрика #інформпідвіконня 

 

 Бібліотека – посередник між місцевою владою та громадськістю 

Суспільне життя міста відображається в обласному регіональному     електронному 
краєзнавчому каталозі  «Дніпропетровщина» , у систематичному краєзнавчому ката-
лозі  рубрика «Управління нашим містом»  

 

Бібліотека і правова інформація 

Формування баз даних правової інформації та надання у користування читачам копій 
нормативно-правових документів: 

Фонд законодавчих матеріалів на паперових носіях: закони, укази, постанови, норма-
тивні акти, постанови Кам`янської міської ради 

Спеціалізований фонд видань: довідкові та енциклопедичні видання юридичного ха-
рактеру, кодекси законів і коментарі до них 

 

Поповнення рубрик  з правової інформації у СКС 

«Вам допоможе юрист» на сайті бібліотеки 

Соціально-побутова інформація в бібліотеці 

Формування баз даних щодо питань соціального захисту, працевлаштування, медич-
ного обслуговування тощо, надання електронних послуг: 

Відображення  матеріалів  з періодичних видань за даною темою  у СКС 

Поповнення  електронної папки «Інформація для кожного дня» адресно-довідковою 
інформацією по місту 



Створена вебліографічна пам’ятка «Електронні послуги для громади  у публічних бібліо-

теках Кам`янського»  

 

 На допомогу самоосвітнім та освітнім програмам 

Година реквієм «Небесня сотня з нами» 

Біографічний етюд «Жива історія Є.Лебедєва» (до дня визволення міста) 

День бібліографії : 

Книжково—ілюстративна виставка «Українські письменники – ювіляри 2019 року» 

Бібліографічний квест  “Українські письменники – ювіляри 2019 року» 

 

Навчаємось, розвиваємось ділимось досвідом    

Бібліограф Ревко Л. пройшла у березні 2019 р. обласні курси підвищення кваліфікації та 
у травні отримала посаду Завідуючої відділом  «Електронно-бібліографічної інформа-
ції».                                                                                                                                          

Зав. відділом у 2019 р. брала  участь: 

Обласний семінар-тренінг «Регіональний корпоративний бібліотечний про-
ект  «Дніпрокультура»…» 

Міські курси з медіаграмотності 

Курси «Текстовий процесор MS Word» 

Тренінг «Чарівний світ презентацій» 

Проведення тренінгу для бібліотекарів  за темою «Електронні послуги у бібліотеці» 



 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА 

 РОБОТА 

Завідувачка  організаційно-методичним  

відділом  Лілія Шушура 

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, моніто-

ринг розвитку ресурсного та творчого потенціалу бібліотек; консультативні послуги; ви-

дання методичних матеріалів; проектно-програмна та інноваційні діяльності  

 

ДОСТУП ДО МЕТОДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ: ШВИДКО, ЗРУЧНО 
ТА КОРИСНО 
 

  Відділ продовжує вести сформований фонд документів з різних напрямків бібліоте-
чної діяльності, але матеріали у паперовому вигляді зараз відчутно користуються мен-
шою 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»)  

 
ПРОФЕСЙНІ КОНКУРСИ Є МОТИВУЮЧИМ ФАКТОРОМ  ТА  ШЛЯХОМ ДО СПРАВЖНЬОГО 
ПРОФЕСІАНАЛІЗМУ  
 

 В 2019 році в Кам’янської ЦБС проведено конкурс «Креативність + тради-
ція=виставка-інсталяція!»  
 У конкурсі взяли участь 8 бібліотек, які довели, що книга  може розмовляти з чита-
чем не лише мовою слів, а й мовою образів. Інсталяції – це спосіб оживити історії з кни-
жок за допомогою предметів матеріальної культури. 
 

 Переможець конкурсу – колектив бібліотеки філіалу №2. Гран-прі вони отримали за 
свою інсталяцію "Зачарований словом". Це спроба реконструкції життєвого та творчого 
шляху відомого літератора, перекладача, колекціонера, культурно-громадського діяча 
Придніпровського краю першої половини ХХ ст., лікаря-терапевта за фахом Олексія Ко-
валенка (1881-1962 рр.) 



СТАБІЛЬНОЮ І ЕФЕКТИВНОЮ ФОРМОЮ ПІДВИЩЕННЯ   КВАЛІФІКАЦІЇ  
 ЗАЛИШАЮТЬСЯ СЕМІНАРИ Й ТРЕНІНГИ 
 

 
 
 
 

Зміст роботи Результати виконання Термін 

Тренінг «Зростаємо професійно: 
реклама власними руками» 

В програмі заходу «Азбука 
реклами» від заступника ди-
ректора Т. Герасюти та тре-
нінг зав. Інтернет центром С. 
Заїко «Інструменти програми 
«Word», які можна викорис-
товувати для створення рек-
ламної продукції» 

  

27 люто-
го 

Обласна школа методиста 

«Сучасна публічна бібліотека у 
новій парадигмі бібліотечного 
простору: методичні аспекти» 

Щодня бібліотекарі замислю-
ються над питаннями: чи по-
винні бібліотеки доводити 
свою значущість? Чи відпові-
дають вони потребам грома-
ди, вимогам сьогодення? Чи 
готова громада сприймати 
зміни у бібліотеках?  
Цього року методисти Дніп-
ропетровщини зібралися на 
щорічну обласну школу в 

 м. Кам’янське де шукали від-
повіді на ці непрості питання 
на прикладі та досвіді роботи 
публічних бібліотек міста. 

17-19 квіт-
ня 

Тренінг «Бібліотека в цифрово-
му середовищі. Електронна біб-
ліографія» 

Учасники тренінгу на практиці 
навчились  можливості ефек-
тивного використання елект-
ронного каталогу та створен-
ню електронної бібліографіч-
ної продукції у віртуальному 
просторі 
  

21 травня 

«Елементи ігрофікації в роботі з 
дітьми»: лабораторія творчих 
ідей 

Бібліотекарі, що працюють з 
дітьми зустрілись за круглим 
столом «Ігрофікація – це не 
іграшки» де обговорили ігро-
ві технології які використову-
ють у роботі з дітьми та підлі-
тками. А ще почули, як їх ко-
леги перетворюють традицій-
ні заходу на пригоду 

 (квести) та чому можна на-
вчитися з ігор. 

12 червня 



5. WERIFIED: онлайн – курс з медіа-
грамотності 

Медіаосвітній проект  

"Розрізняй та перевіряй: 
інфомедійна грамотність"  

за підтримки IREX. Два курси 
медіаграмотності, 
один - для бібліотекарів ЦБС, 
другий – для бібліотекарів 
шкільних бібліотек провела 
заступник директора з рекла-
ми та маркетингу Тетяна Ге-
расюта. Всі відвідувачі отри-
мали сертифікати. 
  

26.09 –  
23.10 

6. «Чарівний світ презентацій»: 
тренінги 

Яких правил потрібно дотри-
муватися щоб презентація 
вийшла модною та ефектив-
ною? Протягом 

місяця  правилам сучасного 
веб-дизайну навчав бібліоте-
карів ЦБС експерт з візуаль-
них комунікацій волонтер 
Дмитро Калінін. 
 

06.11 - 
04.12 

7. «Текстовий редактор MS Word»: 
курси 

Курси з основ комп’ютерної 
грамотності для бібліотека-
рів. 
Їх мета -  вдосконалення на-
вичок  роботі з текстовим ре-
дактором MS Word та корис-
туванням Інтернет. 
 

07.11 –  
28.11 



УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА ОБЛАСНИХ ЗАХОДАХ   ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІ-
ФІКАЦІЇ    
 

№ 
п/п 

Дата Форма участі Тема 

1 лютий 
Чуфещук Н.Г.                                   

участь 

Межрегіональний тренінг з адвокації та ко-
мунікації з владою 

2 лютий 
Чуфещук Н.Г.                                   

участь 

Тренінг «Залучення громади та побудова 
мереж. Інституційна та проектна діяльність» 

3 березень 

Герасюта Т.І.,             
Дорофеєва Т.В.    

участь 

Семінар « Покращення системи зворотньо-
го зв’язку в установах- партнерах GIZ» 

4 березень 
Ревко Л.А.                             
навчання 

Курси підвищення кваліфікації 

5 березень 
Лощенкова Л.В.    

участь 
Тренінг-семінар «Молодіжний працівник» 

6 березень 
Бохан Н.В.                                

участь 

Конференція «Документальні фільми як ін-
струмент медіапросвіти з прав людини» 

7 березень 
Денисюк Л.А.         

участь 

Обласний семінар «Бібліотеки та громада: 
динамічний розвиток і пошук нових форма-

тів взаємодії» 

8 квітень 

Коломоєць А.О., 
М’ясоїд Н.М. 

навчання 

Курси підвищення кваліфікації 

9 квітень 

Молчанова К.Б.,   
Суха В.Л. 

участь 

Семінар «Інклюзивні програми для молоді» 

10 травень 

Гунчевська Ю.О.,   
Вороновська І.І. 

участь 

Семінар «Бібліотека для дітей-безмежний 
простір для ініціативи і творчості бібліотека-

рів» 

11 травень 
Денисюк Л.А.           

участь 

Обласна травнева школа керівника-
менеджера  «Публічні бібліотеки Дніпропет-
ровщини: партнерство і розвиток у процесі 

реформи децентралізації» 

12 травень 
Ревко Л.А. 

участь 

Обласний семінар-тренінг «Регіональний ко-
рпоративний бібліотечний проект 

«ДніпроКультура»: підготовка матер. та на-
повнення контенту» 

13 травень 

Дорофеєва Т.В.,   
Какуша Г.Б. 

участь 

Обласний Клуб ділового спілкування праців-
ників бібліотек для дітей «Професіонал»: 

«Сучасна бібліотека для дітей:  
формула успіху» 

14 червень 
Герасюта Т.І. 

участь 

Обласний семінар «Соціально-орієнтовані 
практики  з протидії насильству- в роботу 

бібліотек» 

15 червень 
Чуфещук Н.Г. 

участь 

Установчі збори громадської спілки 
«Культурна Ліга Сходу»: «Підтримка україн-
ських громад у зв’язку зі збільшенням кіль-

кості внутрішньо переміщених осіб» 



14 червень 
Герасюта Т.І. 

участь 

Обласний семінар «Соціально-
орієнтовані практики  з протидії наси-

льству- в роботу бібліотек» 

м. Дніпро 

15 червень 
Чуфещук Н.Г. 

участь 

Установчі збори громадської спілки 
«Культурна Ліга Сходу»: «Підтримка 
українських громад у зв’язку зі збіль-
шенням кількості внутрішньо перемі-

щених осіб» 

м. Дніпро 

16 серпень 
Гузовська А.Л. 

участь 

Обласний семінар-тренінг Регіональ-
ний корпоративний бібліотечний про-

ект «Електронний каталог: можли-
вості ефективного використання» 

смт. Кринич-
ки 

17 вересень 
Чуфещук Н.Г. 

участь 

Стратегічна сесія ГС «Культурна Ліга 
Сходу»: «Підтримка українських гро-

мад у зв’язку зі збільшенням кількості 
внутрішньо переміщених осіб» 

м. Харків 

18 вересень 

Денисюк Л.А.,                            
Ревко Л.А. 

участь 

Всеукраїнський Форум 

«Золоті роки 2019р.»: «Стратегія підт-
римки та особистого розвитку людей 

поважного віку» 

м. Львів 

19 жовтень 

Дорофеєва 
Т.В.,   Какуша 

Г.Б. 
участь 

Нагородження за участь у конкурсі 
«Бібліокреатив» «Дніпропетровської 
обласної дитячої бібліотеки для ді-

тей» 

м. Дніпро 

20 жовтень 

Денисюк Л.А., 
Чуфещук Н.Г. 

участь 

Конференція «Перспективи розвитку 
східних регіонів України» 

м. Київ 

21 листопад 

Дорофеєва 
Т.В.,   Какуша 

Г.Б. 
участь 

Обласний семінар для заступників ди-
ректорів ЦБС по роботі з дітьми та 

завідуючих бібліотеками для дітей на 
тему:               «Сервісна діяльність біб-
ліотеки, орієнтована на задоволення 

потреб читачів-дітей» 

м. Дніпро 

22 листопад 
Таценко Г.Г. 

участь 

Обласний семінар для працівників пу-
блічних бібліотек 

«Читання як фактор соціалізації осо-
бистості» 

м. Новомос-
ковськ 

23 листопад 
Суха В.Л. 

участь 

Тренінг  офісу Amnesti International в 
Україні для координаторів Марафону 

написання листів, приурочений до 
Дня прав людини (10 грудня) 

м. Київ 

24 листопад 

Лощенкова 
Л.В. 

участь 

Всеукраїнський спеціалізований тре-
нінг програми «Молодіжний  праців-

ник» 

м. Пустоми-
ти, Львівсь-

ка обл.. 

25 листопад 

Денисюк Л.А., 
Шушура Л.А. 

участь 

Обласна нарада з питань планування 
роботи бібліотек на 2020 рік 

м. Дніпро 



 

РЕКЛАМА БІБЛІОТЕКИ. 

РЕКЛАМА В БІБЛІОТЕЦІ 

Заступник директора з питань реклами  

та маркетингу Тетяна Герасюта 

БІБЛІОТЕКИ  ТА  БІБЛІОТЕКАРІ  КАМ’ЯНСЬКОГО  

В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ 

 

ВЕБСАЙТ  LIB.KAM.GOV.UA 

 

Користувачів– 17 511 

Відвідувань - 18 504 

Кількість переглянутих сторінок – 33 571 

5 континентів  

61 країна 

593 міста  

 

БЛОГ КАМЯНСЬКОЇ ЦБС БІБЛІОПАЗЛИ 

 

Кількість постійних користувачів– 183 

Кількість статей  - 330 

Кількість переглядів – 84 271:  

Країни: Україна, Росія, США, Німеччина, Білорусь - Франція -Казахстан - Нідерланди - 

ОАЕ -Литва – Польща –Ізраїль-Перу тощо  

Навйідвідуваніша сторінка : Скарбничка методиста 

Постійні рубрики: Бібліотечний неформат, Скарбничка методиста, поради бібліоня-

ні, Кіно на вечір п’ятниці, #приходьчитай 

Найпопулярніші статті: “Тиждень Китаю”, “Бібліотекарі—провокатори ідей”, Доро-

жня карта бібліотекаря, Фестиваль вуличної їжі “Смаколикфест” 

 

Функіонують сторінки у ФБ “Піар—офіс Дніпропетрощини”, “Моє Кам’янське: міс-

то, яке варто відвідати” 

 

Опубліковано матеріалів на сторінках  ФБ—3200 

Інформацій на сторінках газет—35 

На міському телебаченні –14 

 

           

 



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 Бульварі Героїв,6- https://www.facebook.com/Бібліотека 
на-бульварі-Героїв-міста-Камянського 

 

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/ 

 

РЕКЛАМНІ АКЦІЇ 

 

 Х-книга під ялинку 
 

 Де можна опинитися о десятій ранку 2 січня? Правильно! В бібліотеці! Тут зранку 

розпочалася новорічна акція на підтримку нелінивих дітей, які вранці 2 січня відвіду-

ють центральну дитячу бібліотеку на Калнишевського,1-а . Перші відвідувачі отрима-

ли смаколики та  Х-книги для читання!  Рекламна новорічна акція "Х-книга під ялинку" 

буває тільки 2-6 січня, коли читач отримує загорнуту книгу-сюрприз, що можна відк-

рити лише вдома.   

 

 Тиха вечірка 

 Бібліотека на Шевченка продовжує руйнувати шаблони про занудність бібліоте-

ки.  

 7 грудня о 20:00 в юнацькому відділі відбулася Тиха вечірка в навушниках (Good 

Silent Party). 

Отож, що варто було зробити: 

- зapядити мобільний телефон; 

- завантажити на нього додаток Radio Skovoroda із офіційного сaйту; 

- мати зручний одяг та взуття; 

- прийти до юнацького відділу бібліотеки на Шевченка (пр. Тараса Шевче-

на,16) (lib.dndz@ukr.net ) 
 

 На платформі Інтернет-радіо «SKOVORODA» грав діджей, музика якого транслю-

валася  одночасно у 41 бібліотеці країни.  За допомогою смартфону до онлайн-

трансляції змогли приєднатися всі охочі.  

 Радіоефір підтримували  гості – хіп-хоп вокаліст гурту «Танок на Майдані Конґо», 

журналіст і письменник Фоззі, засновник та лідер рок-гурту «Фіолет», письменник, арт

-директор фестивалю Бандерштат Сергій Колос. 

 

https://www.facebook.com/bibliotekashevchenka/
https://www.facebook.com/bibliotekashevchenka/
https://www.facebook.com/Бібліотека-на-проспекті-Перемоги/
https://www.facebook.com/Бібліотека-на-проспекті-Перемоги/
https://www.facebook.com/Бібліотека-на-бульварі-Героїв-міста-Камянського
https://www.facebook.com/Бібліотека-на-бульварі-Героїв-міста-Камянського
https://www.facebook.com/kamyanskacdb/
https://www.facebook.com/biblioteka.matrosova
https://www.facebook.com/biblioteka.matrosova
https://www.facebook.com/AnnaBiblioteka/


 Захід організовано за підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови ми-
ру у співпраці з 13-ю партнерами за фінансової підтримки Європейського Союзу та уря-
дів Данії, Швеції та Швейцарії. 
 Організатор проєкту: Луганська обласна універсальна наукова бібліотека  
 Співорганізатор: публічний простір «Оціум 51. Бібліотека на Русанівці», соціально-
культурний проєкт «БезМеж». 

 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ БІБЛІОТЕК! :ФЛЕШМОБ 

 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бібліотеки Кам’янського долучилися 
до всеукраїнської акції «Бібліотека: 
час змін — час дій!» й влаштували 
просто неба 
#флешмоббібліотекачасзмінчасдій 

 
 У цей день погода нас завжди радує. 

Було тепло й сонячно, кам'янчани на-
лаштовані дружньо.  

  Майдан Калнишевського заповнився 
яскравими кольорами. 

 
Бібліотекарі бібліотек-філій працюва-
ли на власних локаціях 

                             
Ми вітали один одного й наших ка-
м'янчан з Всеукраїнським днем біблі-
отек. 

 
 

 
    Діти раділи кулькам, а дорослі дяку-

вали нам за те, що завжди поруч! 

 
 
 
 

Бібліотекарі – це 

теж супергерої! Вони 

кожного дня можуть 

робити світ кращим 



ОНОВЛЮЄМО ПРОСТІР БІБЛІОТЕКИ 
 
 Одяг бібліотеки, як і сценічний одяг — візитна картка будь-якої глядацької зали так 
і  бібліотечного простору.  
Одяг бібліотеки тісно пов'язаний з порами року та книжковою специфікою, і крім есте-
тичної складової виконує важливі функції. 
Одяг бібліотеки завжди індивідуальний і залежить від смаку співробітниць бібліотек, ба-
жання мати особливу привабливість бібліотечного простору. 

 
 Що робити якщо у вас старе приміщення, відсутній ремонт, не вистачає сучасних 
меблів та нових книжок, як в оновленій Тростянецькій публічній бібліотеці? 
П р а ц ю в а т и. Навіть коли залишаєшься один на один з проблемами… 
 

Ось деякі осінні знахідки та цікавинки бібліотек м. Кам'янське 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Золотаві кольори осені змінилися білими та синіми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Бібліотека - філія №8 суто дитяча бібліотека, де бібліотекарки завжди намагаються 
створити затишну атмосферу для своїх читачів.  
 Бібліотекарки — винахідниці створили маленьке диво тільки з кольорового папе-
ру, бо вони люблять своїх читачів й намагаються покращити їхній настрій та налаштува-
ти на читання. 
 



         Бібліотека—філія №3 вражає своїми знахідками 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна бібліотека для дітей  

 

 

 

.  

 

 

 

 

 



ВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА 

Вікна, що говорять. 
Маленьке, але дуже приємне оновлення за проектом "Приваблива бібліотека" 
Надихали Микола Белевцев та Ірина Кучер.  

 



ТИЖНІ КОЛЬОРОВОЇ КНИГИ 

 Бібліотекарі презентували своїм читачам цикл книжкових виставок "Тижні кольо-

рової книжки". Щопонеділка виставка має новий колір. Розпочали цикл виставкою бла-

китної книжки. Зміст "блакитних" книжок різноманітніший: від романів до історичних та 

наукових видань.  

 Сьогодні понеділок, отже колір змінюється на.. бузковий.  У бібліотеці на Менделе-

єва знайшлося багато книг у цьому кольорі, і найрізноманітнішого змісту. Останній тиж-

день зими. І саме тому, колір для книжкової виставки бібліотекарі бібліотеки-філії №2 

обрали БІЛИЙ. Зима - це чудова пора року, на яку чекають з нетерпінням і дорослі й малі 

 

 

 

 

 

 

 

 Червоний змінили на не менш яскравий колір — помаранчевий. Бібліотекарі запи-

тали своїх читачів "З чим асоціюється цей колір?". Відповіді були різними. У дітей пома-

ранчевий колір асоціюється з мандаринами та апельсинами, а у дорослих з сонцем, теп-

лом, відчуттям чогось приємного. 

 У День закоханих, отже і колір, що символізує кохання - червоний. Книжки у черво-

ному кольорі виглядають дуже яскраво й самі просяться до рук. Новий тиждень, нові 

ідеї, новий колір - рожевий! У бібліотечному фонді знайшлося дуже багато книжок у цьо-

му яскравому кольорі. Чи не хочете переконатися самі та щось вибрати рожевеньке по-

читати?  Дійшла черга й до фіолетових, зелених і жовтих книжкових виставок. Вісім тиж-

нів тривав  цей “кольоровий проєкт” у бібліоіотеці –філії №2. 

 

 



СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ 

 Бібліотека співпрацює з 1понад 100 соціальними партнерами: 

Кам’янська міська рада 

Департамент з гуманітарних питань 

Міське архівне управління 

Громадські організації “Патріот”, “Сила громади” 

Український фонд соціальних інвестицій «Сила позитивних змін» 

Міський територіальний соціальний центр 

БФ “КАРІТАС”, “Доброта” 

Міське відділення Української спілки в’язнів-жертв нацизму 

Училище перепідготовки пенітенціарної системи 

Міський центр фізичної культури і спорту інвалідів «Інва-спорт» КМР 

Центр безоплатної вторинної правової допомоги 

Економічний, медичний, металургійний коледжі 

СЗШ , гімназії, колегіум, ліцеї, НВК, ТУ, ДДТУ. 

Ювенальна превенція 

Квітковий магазин “Олеандр”  тощо. 
 

ПРОБЛЕМИ, ЩО НЕ ВДАЛОСЯ ВИРІШИТИ 

Оновлення бібліотечних фондів 

Ремонт приміщень 

Оновлення бібліотечних меблів 

Оновлення комп'ютерного обладнання 

Фінансування бібліотечних активностей 

Не вдалося зберегти пристосовані під бібліотеки приміщення   мікрорайонів Лі-
вобережжя та Черемушек 

 

ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ 

ПРІОРИТЕТИ 2020 

Неформальна освіта дорослих 
Підвищення цифрової грамотності кам'янчан  

Адаптивна культура. Інклюзія 

Дослідження та популяризація історії м. Кам’янське 

Профорієнтація 

 

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 

ПРОБЛЕМИ. ПЛАНИ 

ФАНДРЕЙЗИНГ 
 

                              Директор   Лариса Денисюк 



У НАШОМУ КЕЙСІ 2020 РОКУ 

"Now generation" новий клуб інтелектуального саморозвитку 
Фестиваль сучасної української поезії “Материк" 
Зустрічі з українськими митцями  
Майданчик інтелектуальних ігор 
Школа виживання 
Курси жестової мови та медіаграмотності 
Безкоштовні консультації юриста й психолога  

 

НОВІ БІБЛІОТЕЧНІ ПРОЄКТИ: 

Відкриття музейної кімнати "Жива історія Кам'янського"  

МерІя: діалоги з молоддю 

 

ФАНДРЕЙЗИНГ 

 Останнім часом все більше й більше організацій і приватних осіб в нашій країні сти-

каються з необхідністю писати заявки на гранти. Реалізація нових ідей потребує коштів.  

 Наша бібліотечна система  має в цьому напрямку неабиякі успіхі. Не все вдається. 

 У 2019 році вирішили спробувати свої сили й написали проект  для Бюджету участі.   

 Ми не очікували, що громада виведе наш проєкт на п'яте місце з 114 проєктів. 

 Проект  «ПРИВАБЛИВА БІБЛІОТЕКА»: створення стильного, комфортного, ергоно-

мічного бібліотечного простору та прилеглої території здобув перемогу у конкурсі прое-

ктів «Бюджет участі –2019 р.» на суму 199 000 грн. 

 Що отримала бібліотека: 

 Сучасний, стильний, комфортний  технічно модерновий бібліотечний простір для 

отримання знань, навичок, життєве важливої інформації, проведення змістовного до-

звілля. Нові книжкові стелажі, нові книжки, нові бібліотечні меблі,  реклама у вікнах. 

 Що отримало  місто: 

 Гідний майданчик для зустрічей населення з представниками міської влади, з гостя-

ми міста. 

 Що зроблено: 

 Демонтаж  застарілого та небезпечного вхідного ансамблю бібліотеки із заміною 

дверей, встановленням навісів, відновленням фасаду,  рекламним інформаційним табло 

та створення   стильного, комфортного, ергономічного, бібліотечного простору. 

 Так ми руйнуємо старі стереотипи про те, що бібліотека архаїчна, нецікава. Ми де-

монструємо громаді не просто те, що бібліотека є сучасною, а що вона може бути кори-

сним, привабливим, комфортним простором, який з радістю чекає на відвідувачів і дає 

їм нові можливості. 



 Бібліотека стала більш комфортнішою, привабливішою відкритою для всіх і більш 

відвідуваною. 

БУЛО 

                                                                         СТАЛО 

 

                              БУДЕ ЩЕ КРАЩЕ! 



  Чекаємо на результати  конкурсу House of Europe  й нашого проєкту “Бібліотека 
–центр неформальної освіти для доросли ” 

 У пошуках додаткового фінансування бібліотека на Шевченка звернулась до де-
путатів міської та обласної рад. 

 Депутат Кам’ янської міської ради Олександра Донця допоміг у придбані книжко-
вих стелажів для відділу абонемента 

 Надана  допомога  від директора благодійного фонду “Доброта” Ірини Кучер, 
депутата обласної ради Олега Захорольського на придбання книжок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бібліотекарі ЦДБ регулярно беруть участь у розігрування книг видавництвами 
України на сторінках Фейсбук. 

 Цього року їм  пощастило -14 січня центральна бібліотека для дітей стала перемо-
жцем розіграшу книг видавництва «Теза» і ми отримала 5 нових книг українських та  
європейських авторів. 

 Співпраця з видавництвом “Ранок” принесло свої плоди. На прохання   видавниц-
тва «Ранок»  бібліотекарі написали близько 15 відгуків на їхні книги й отримали в пода-
рунок дві дитячі книги. 

 Одним з джерел поповнення фонду є підписні серії «Скарби», «Класна літерату-
ра», «Американська бібліотека». Протягом року за цими серіями ми отримали  декіль-
ка десятків нових книг за благодійні внески наших читачів.  

 За свої екологічні активності в конкурсі  БФ «Бібліотечна країна» наша ЦБС отри-
мала в подарунок 5 книг Галини Ткачук «Книжка про сміття»  на суму 1 250 грн. 

 Участь в книжковій премії ЕСПРЕСО «Вибір читачів»2019 допомогла отримати  в 
подарунок ТРИ книги на загальну суму 275 грн. 

 



ДЕНЬ ДАРУВАННЯ КНИЖОК 
 

 Міжнародний день дарування книги – одне з наймолодших свят у календарі. Ідею 
створення свята підказав маленький син засновниці відомого сайту дитячої книги 
Deliqhtful Children’s Books у США Еммі Бродмур, запитавши її, чому не має особливого 
дня, коли люди дарують один одному книги.  
 
 У цей день бібліотека-філія №8 отримала в дарунок цікаві, яскраві книжечки від 
маленьких друзів з дитячого садочка №23.  
 
 Центральна бібліотека для дітей отримала в дарунок домашню бібліотеку Сальни-
ка Віталія Федоровича. Військова техніка і зброя зацікавить наших читачів - чоловіків і 
хлопців.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ще один дарунок! Майже королівський!  
 «Від серця до серця» під таким девізом пройшла зустріч читачів в бібліотеці на бу-
льварі Героїв в Міжнародний день дарування книг. Цей день об’єднав справжніх друзів 
бібліотеки, які від щирого серця дарували  книги  улюбленої бібліотеці.   
 
 Читачка бібліотеки-філії №9 пані Людмила  подарувала книги серії «Откровение» 
та «Домашнее вязание».   

 

  
 Дарунки для бібліотеки на Шевченка передали видавничий дом "Андрій" , пись-
менники Катерина Кравченко, Олена Ющук, вчені  О. Нікілєв, В. Галацька, М. Миронен-
ко. 

  Усього за 2019 рік бібліотеки ЦБС отримали в дар     2037     примірників    на суму 

на суму 52466,47 грн. 


