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 Відвідувачів за рік -24235 

Це - держслужбовці ,   технічні працівники, економісти, бухгалтера,  медичні 

працівники,    педагоги,   юристи,  працівники культури,   підприємці  

військовослужбовці. 

Основні категорії користувачів: 

Непрацюючі та пенсіонери .      Робітники.       Учні.       Фахівці 

________________________________________ 

Зареєстровано віддалених користувачів: 24060 

_______________________________________ 

Відвідування – 125657 

________________________________________ 

Самий відвідуваний місяць – грудень (14511 відвідувань) 

Відвідування по місяцях 

Січень 10561 

Лютий 12287 

Березень 11210 

Квітень 11184 

Травень 9948 

Червень  9033        

Липень  8646 

Серпень 8234 

Вересень 9048  

Жовтень 9731 

Листопад 11264 

Грудень 14511 
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Відвідування веб-сайту - 31278 

Виконано довідок та бібліографічних консультацій - 928 

Видача документів - 371046 

Середні показники: 

Відвідувань в день - 500 

Видача документів в день - 1478 

Видач на 1 користувача на рік -15,4 

Видач на 1 відвідування – 2,9 

________________________________________ 

Масові заходи 

Заходів - 1163 

Відвідувань - 16570 

______________________________________ 

Відвідування масових заходів за видами: 

Культурно-масові - 1102 

Заходи щодо підвищення інформаційної культури користувачів - 151 

Заходи науково-методичного характеру – 14 

Поступово з року в рік зменшується кількість користувачів у 

бібліотеках, Дніпродзержинської ЦБС, зменшується книговидача і 

відвідування бібліотек і навпаки  збільшуеться відвідування сайту і блогу 

бібліотеки. 

Тому є об’єктивні причини: 

 Наявність домашніх бібліотек; 

 добре укомплектовані фонди навчальних бібліотек;  

 відсутність повноцінного комплектування публічних бібліотек; 

 зменшення або відсутність назв періодичних видань; 

 швидкі темпи старіння, фізичного зносу  бібліотечного фонду; 
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 старіння бібліотечних приміщень, не сучасний вигляд, застарілі 

меблі, або їхня відсутність; 

 відсутність повноцінного освітлення, опалення, вільних місць для 

обособленої роботи читачів; 

 відсутність достатньої кількості комп’ютерів, доступу до 

Інтернет; 

 можливість з дому увійти через мережу Інтернет в повнотекстові 

бази даних; 

 Одержання віртуальної довідки (Інтернет-довідки); 

 Читач змінився. А ми? 

 

«Сьогодні  «Не можна бути  фіалкою, яка  в'яне і працювати в 

бібліотеці. Ми повинні мати харизму, вийти на світ Божий і заявити 

про себе » 

(Реймонд Сантьяго) 

 

Ці слова ми вважаємо своєрідною установкою для бібліотечних 

фахівців. 

Справити враження на сучасного читача і зробити його відвідування 

бібліотеки яскравою подією - завдання не з легких. Потрібно вміти показати 

нестандартний зміст і форму, нове бачення, нову лексику, нові способи 

комунікації, внести ауру новизни і працювати в випереджаючому режимі. 

 

Сенс і стиль, професіоналізм і креативність – 

 це своєрідна концепція успіху. 

 

Ресурси, послуги, якість - це своєрідний вектор розвитку бібліотек. 

 

В умовах мінливої інформації, тих функцій, які традиційно виконувала 

бібліотека в суспільстві, вже недостатньо. Все більше зростає роль бібліотеки 

як провідника в світі інформації, як установи, яка не тільки видасть книги на 

руки, але і може доставити їх безпосередньо до місця роботи, навчання, 

проживання, відпочинку, лікування. 

Наш бібліотечний сервіс направлений сьогодні на створення 

оптимальних форм і умов обслуговування, які забезпечують: 

• наближення їх до користувачів (внестаціонарні форми); 

• комфортність обслуговування, зручність користування бібліотекою 

(мультімедіасервіси, мобільне реагування на запити читачів, надання послуг, 

адекватних їх очікуванням і потребам); 
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• довідково-орієнтуючу функцію (довідки за телефоном, електронною 

поштою, віртуальні довідки для віддалених користувачів); 

• рекламу бібліотеки та бібліотечних послуг через мас-медіа (бібліотечні 

теле-радіопередачі, прямі ефіри, репортажі з місць і т.д). 

«Бібліотека розширює простір», «Бібліотека виходить на вулицю», 

«Бібліотека поза стінами бібліотеки», «Ви про нас ще не знаєте, тоді ми 

йдемо до вас!» Все частіше ці словосполучення звучать в професійних колах. 

І не тільки звучать. Експансія бібліотечних послуг за межі своїх стаціонарів 

стає нагальною необхідністю, яка змушує бібліотеки реформувати, 

оптимізувати свою структуру, створювати щось нове, мобільне й 

затребуване. Ця необхідність підштовхнула нас на посилену роботу над 

сайтом бібліотеки і створення власного блогу, які націлені, насамперед, на 

так званого «зовнішнього» користувача, що знаходиться поза числа 

постійних читачів. 
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     ФОРМУВАННЯ ФОНДУ 

Поточне комплектування. 

Бюджет 2012 року  на комплектування фонду: 

  

 

   2011 2012 Динаміка 

кількість 304 360 +54 

сума 10000 грн.  10 100 грн. +100 грн. 
 

  

За  програмою «Українська книга»: 

 

 2011 р. 2012 р. Динаміка 

кількість 136 443 +307 

сума 9095 22 119 грн. +13024 
 

 
 

Передплата на періодичні видання: 

 

 2011 р. 2012 р. Динаміка 

назв 53 71 +18 

сума 16000 27828 +11828 
 

  

Обмінно-резервний фонд: 

 

 2011 р. 2012р. Динаміка 

сума 5175 7 956 грн. +2781 

кількість 159 139 -20 

Позабюджетні кошти: 

 На заміну втрачених читачами 

 

 2011 р. 2012 р. Динаміка 

сума 2750 1 398 грн. - 1352 

кількість 909 145 - 764 
 

  

В дарунок бібліотеці 

 

 

 

 2011 р. 2012 р. Динаміка 

сума 12466 22 305 грн. +9839 

кількість 1161 1 255 +94 

За рахунок коштів від платних послуг 

  2011 р. 2012 р. Динаміка 

сума 18411 4 666 грн. -13745 

кількість 762 121 -641 
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  ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.ЕЛЕКТРОННІ    

  РЕСУРСИ ЦБС. ПОСЛУГИ ІНТЕРНЕТ 
 

 

 

 

 

 

1. Інформаційно-бібліографічна діяльність 

Виконання бібліографічних довідок: 

Всього: 565 

Краєзнавчих –187  

Фактографічних –46 

Тематичних – 112 

Уточнюючих – 13 

Правових – 109 

За допомогою Інтернет –198 

 

 

 наповнення Web–сторінок сайту ЦМБ ім. Т.Г. Шевченка 

інформаційними ресурсами: 

 «Нові надходження до бібліотеки» 

      Створення буктрейлерів:  (ЦМБ, відділ абонементу) 

 «У відпустку з книгою» 

 «Подих осені» 

 «Новинки кращої бібліотеки» 

 «10 книг для зимових вечорів» 

 «Про бібліотеку» 

 «Цікава інформація для освітян» 

 «Бібліотечні події «Відео»» 

 «Вам допоможе юрист» та ін. 

 Оновлення матеріалів постійно діючих стендів: 

 «Бібліотека інформує» (ЦМБ, ЦДБ, бібліотека-філія №2) 

 «Бібліотека для Вас» (бібліотека-філія №7) 

 «Бібліотека – книга – читач» (бібліотека-філія №8) 

  Рекомендаційний  список дитячих сайтів  

 «Я продвинутий ребенок» (бібліотека-філія №7) 

 

                  2.Бібліотека посередник між місцевою владою та громадськістю. 

 Систематизація документів про діяльність органів міської ради в СКК, 

розділ «Управління нашим містом» 

 Прес добірки тематичні папки матеріалів за актуальними темами: 

 «Суспільно-політичне життя нашого міста» (ЦМБ) 
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 «Моє місто Дніпродзержинськ» (ф. №5) 

 Відображення суспільного життя міста обласному корпоративному 

каталозі  «Дніпропетровщина» (розписано та відіслано 620 карток) 

3.Бібліотека і правова інформація 

 Інформаційна підтримка незахищених верств населення: взаємодія з 

Дніпродзержинським управлінням юстиції: надання допомоги в 

отриманні безкоштовної кваліфікованої юридичної консультації 

(щочетверга ЦМБ, ф.№9) 

  Надано – 83 консультації юристом 

 Виконано –62 тематичних довідки бібліографами. 

 Формування баз даних правової інформації, бібліотечне опрацювання, 

зберігання та надання у користування читачам копій нормативно-

правових актів: 

 Фонд законодавчих матеріалів на паперових носіях: закони, 

укази, постанови, нормативні акти, розпорядження голови 

Дніпропетровської ОДА, дніпродзержинського міського голови; 

 Офіційні видання правового характеру: Відомості Верховної Ради 

України, Відомості приватизації, зібрання законодавства України, 

Офіційний вісник України. 

 Спеціалізований фонд видань: довідкові та енциклопедичні 

видання юридичного характеру, кодекси законів і коментарі до 

них. 

 Надання інформаційних послуг: пошук нормативно-правових 

актів і документів за друкованими джерелами (безкоштовно); 

 Виконання всіх довідок з правових питань (безкоштовно) – 109 

довідок. 

 Надання сервісних послуг:  

- Сканування без корекції нормативних документів – понад 

85 документів 

- Запис правової інформації на електронні носії – понад 57 

разів. 

 Поповнення рубрик у систематичній картотеці «Ваш адвокат» 

(юридична допомога населенню)  

 Продовжувалась робота у Центрі правової інформації, який було 

створено у рамках програми сприяння Парламенту ІІ, а матеріали  

відображені на сайті ЦГБ ім.. Т.Г.Шевченка у розділі «Вам допоможе 

юрист». Довідкова правова допомога для громадян продовжувала 

розподілятися за такими актуальними  для населення  темами: 

 «Захист прав ветеранів Великої Вітчизняної війни»; 
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 «Соціальний захист жінок і дітей», 

  «Пільги чорнобильцям», 

  «Пенсійне забезпечення», 

 «Трудові правовідносини», 

  «Земельна реформа», 

  «Житлово-комунальне господарство», 

 «Інше». 

 

2. Соціально-побутова інформація в бібліотеці 

 Робота з блоком  соціальної інформації для користувачів 

 Традиційний книжковий фонд; 

 Бібліографічна база даних з періодичних видань щодо проблем 

соціального захисту і соціальної роботи; 

 Адресно-реквізитна інформація по м. Дніпродзержинську (номери 

телефонів, адреси соціальних служб); 

 Прес-добірки, тематичні папки матеріалів за актуальними темами: 

- «Правова допомога чорнобильцям»; 

- «Пенсійна реформа» 

- «Соціальний захист сім’ї та молоді» 

- «Екологічний стан Дніпродзержинська» 

- «Промислові підприємства міста» 

- «Історичне минуле Дніпродзержинська» 

 Консультації 

«Як знайти роботу» (ф.№2) 

 Надання інформаційних та сервісних послуг 

 Кількість наданих послуг – 92. 

 

4.Бібліотека на допомогу самоосвіті та освітніх програм 

 Створення web-сторінки на сайті ЦМБ ім. Т.Г. Шевченка: 

 «На допомогу вчителю української літератури» 

 «Берегиня української літератури» 

(Л.Костенко); 

 «Трагічний, величний і вічний»           

(В.     Стус); 

 «Світ ловив його та не спіймав» (В. 

Барка); 

 «Олександр Ірванець від «А» до «Я»»; 

 «Два кольори Дмитра Павличка»; 

 «Павло Загребельний»; 
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 «Улас Самчук - Гомер ХХ століття»; 

 «Духовний космос Валерія Шевчука»; 

 Поповнення матеріалами тематичних папок для учнів за темами: 

 «На допомогу шкільному навчанню» (бібліотека-філія№3) 

 «Маловідомі сторінки міста Дніпродзержинська» (бібліотека-філія 

№5) 

 Протягом 2012 року були складені бібліографічні покажчики  

Всього – 14 

 Із серії «Дніпродзержинські письменники та митці: ювіляри року 

2012»: 

 « І радостями й болями живу» (В.Бурхан); 

 «Олександр Стовба: поет - воїн»; 

 «Світло безмежного буття» (О. Чегорка); 

 «Грона щедрого слова» (Ф. Г. Ісаєва),  

 «Минуле з гірким присмаком» (М. І Кучера»,  

 «Природа, як смак життя» (А. М. Жежера). 

 Іінформаційні списки літератури: 

Всього: 18 

 «Школа доброти (ЦДБ)» 

 «Як підготуватися до екзаменів» (бібліотека-філія №8) 

 «Це читають ваші друзі» (бібліотека-філія №3) 

 Проведення бібліографічних оглядів, бібліотечних уроків, тижнів та днів 

інформації: 

 Бібліотечні уроки:  

     Всього 41 

 «Історія книги та бібліотеки» (ЦДБ) 

 «Бібліографія помічник у виборі книг» (бібліотека-філія 

№2) 

 «Мої перші словники» (бібліотека-філія №3) 

 Цикл уроків «З бібліотекою на  «ТИ»» (бібліотека філія №5) 

 «Автори ваших книг» (бібліотека-філія №7) 

 Бібліографічні огляди літератури: 

 «Що читають європейці» (бібліотека-філія №4) 

 «Виконай шкільне завдання влітку» (бібліотека-філія №8) 

 Тиждень  інформації 

                В програмі:  (бібліотека філія №7) 

 «Кінокамера дивиться в світ» (День c You tube)  

 «Моя мала Батьківщина» (знайомство з сайтами міста, 

новими книгами з краєзнавства).  
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  «Дивимося, вчимося, граємо» (День анімації-навчально-

пізнавальні програми з елементами ігри.Мультфільми)  

 «Нові книги для Вас» (День нової книги-презентація нових 

 книг. Перегляд буктрейлеров) . 

 «Щасливі миті творчості» (Дні умілих рук-майстер-класи 

 з орігамі, фуро Шики, мотанки, солоного тесту)  

 Давайте познайомимося (дні відкритих дверей-екскурсії в 

бібліотеку)  

 День інформації: 

 «На хвилинку зупинись на новинку подивись» (бібліотека-

філія №3) 

 День відкритих дверей: 

 «В стране Читалии» (бібліотека-філія №5) 

 Презентації: 

 «Vіvat, футбол!» (ЦДБ) 

 Цільова програма: 

 «Читай-місто і зустрічі в ньому» (бібліотека-філія №8) 

 

                                          2.Бібліотечне краєзнавство 

 Розпис періодичних видань 

Всього – 5 

Газет – 5 

 Редагування краєзнавчого каталогу 

- Розстановка карток – 1324 карток 

- Виділення рубрик – 8 

 80 років від дня створення Дніпропетровської області; 

 95 років від дня одержання с. Кам’янське статусу міста;  

 90 років пам’ятнику «Прометей»; 

 95 років від дня народження художника О. Т. Чегорки; 

 75 років від дня народження поета В. М. Бурхана; 

 90 років від дня народження поета Ф. Г. Ісаєва; 

 55 років від дня народження поета, воїна-інтернаціоналіста 

О. І. Стовби; 

 75 років від дня народження художника А. М. Жежера. 

 Продовжена робота по доповненню новими матеріалами картотеки 

«Фактографічні відомості про Дніпродзержинськ».  

 Картотека поповнилась 97 картками. 

 Була продовжена робота з електронним краєзнавчим корпоративним 

каталогом «Дніпропетровщина».  
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 Кількість розписаних матеріалів - 620 

 Комплексна цільова бібліотечна програма: 

 «Дніпродзержинськ - наш дім: для кожного свій, і для всіх один» 

(бібліотека-філія №7) 

В програмі: 

 «Таланти поряд» (проект) 

 Дні краєзнавства: 

 «Моя мала Батьківщина» (бібліотека-філія №7) 

 «Дніпропетровщина відома й невідома»  (ЦДБ) 

 Уроки історії: 

 «Неповторна Дніпропетровщина: до 80-річчя утворення області» 

(бібліотека-філія №7) 

 Мультимедійні презентації: 

 «Прометей міфологічний герой нашого міста: до 90-річчя 

пам’ятнику Прометею» (ЦМБ, бібліотека-філія №7) 

 «Дніпродзержинськ літературний» (ЦМБ ім. Т.Г. Шевченка) 

 «7 чудес Дніпропетровщини» (ЦМБ) 

 «Природні заповідники, заказники та пам’ятки природи 

Дніпропетровщини» (ЦДБ) 

 Краєзнавчі години: 

 «Маловідомі сторінки історії міста Дніпродзержинська» 

(бібліотека-філія №5) 

 «Кобзар і Придніпров’я»  (бібліотека-філія №7) 

 «Дніпропетровщина моя – перлина України» (бібліотека-філія 

№6) 

 

4.Робота з фондом та картотеками 

 Відображення  нових надходжень до бібліотеки здійснювалось у: 

 інформаційних списках нової літератури «Книги нової України» 

(2); 

 анотованому бібліографічному списку літератури, одержаної в 

рамках Державної програми «Українська книга» «Сучасна 

українська книга» (1); 

 анотованому списку нових надходжень літератури «На допомогу 

учбовому процесу» (1); 

 анотованому бібліографічному списку «Історичні постаті 

України» (на сайті бібліотеки у розділі «Нові надходження»). 

 Робота з систематичною картотекою статей 

 До СКС 
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- Було розписано та розставлено – 1841 карток; 

- Вилучено – 738 карток. 

Протягом року до СКС та СКК (ЦМБ ф.№2-9) були виділені та 

поповнені новими матеріалами рубрики до ювілейних дат письменників 

та видатних діячів: 

Всього  28  рубрик: 

 200 років з дня народження Є.П. Гребінки; 

 100 років з дня народження М.П. Стельмаха; 

 100 років з дня народження А.С. Малишка; 

 100 років з дня народження В.М. Собка; 

 120 років з дня народження М.Куліша; 

 185 років від дня народження Л.І. Глібова; 

 195 років від дня народження М.Костомарова; 

 135 років від дня народження М.Г. Хоткевича та ін. 

 

3. Діяльність Інтернет-центрів. 

 На сьогоднішній день Інтернет-центр це сучасна інформаційна установа, 

що сприяє професійному, та особистісному розвитку громадян. Кожний 

користувач бібліотеки має можливість впродовж 1 год. безкоштовно 

подорожувати Інтернетом. Одне з основних завдань Інтернет-центрів - 

забезпечення  оперативного доступу читачів до різносторонньої інформації. 

Інтернет-центри бібліотеки створюють рівні можливості для пошуку  

інформації  людей різних соціальних верств населення і допомагає 

становленню та розвитку їхньої загальної інформаційної та інтелектуальної 

культури. В Інтернет–центрах працює 15 комп’ютерів з наявністю веб камер,  

4 принтери, 4 сканера. У зв’язку зі зміненням правил та режиму роботи 

центру( ЦМБ ім. Т.Г. Шевченка), а саме: неділя теж стала робочим днем, та 

враховуючи ті обставини, що в минулому році Інтернет-центри відкрились 

майже наприкінці року, то кількість візитів до Інтернет-центрів  у порівнянні 

з минулим роком зросла майже у три рази:  
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Користувачами Інтернет - центрів є представники найрізноманітніших 

верств населення міста – студенти, учні, пенсіонери, вчителі, медичні 

працівники, безробітні. Інтернет-центри допомагають задовольнити 

найрізноманітніші запити читачів на інформацію, в тому числі і на ту що 

відсутня в бібліотеці. А питання з якими звертаються користувачі 

різноманітні, від типових, простих до найскладніших: це і перегляд 

політичних та економічних новин, автомобільні новації, застосування 

новітніх технологій у медицині, пошук текстів улюблених пісень тощо. 

На особливому контролі інформаційний супровід сайту ЦБС: 

http://lib.dndz.gov.ua . Робота над сайтом проводилась у таких напрямах:  

 розвиток структури WEB–сайту (поява нових сторінок) а саме; 

 «Буктрейлери» 

 «Довідкові служби бібліотек України» 

 «Митці Дніпродзержинська» 

 «Бібліопезли» (банер) 

 «Дніпродзержинськ: відеоархів» 

 «Афіша січня» 

 наповнення Web–сторінок сайту ЦМБ ім. Т.Г. Шевченка інформаційними 

ресурсами: 

 «Нові надходження до бібліотеки» 

 «Про бібліотеку» 

 «Цікава інформація для освітян» 

 «Бібліотечні події «Відео»» 

 «Вам допоможе юрист» та ін. 
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 анонсування  новин: 

  «До 80-річчя утворення Дніпропетровської області» 

 «Моя любов – футбол: конкурс буктрейлерів» 

 «Ярмарок бібліотечних інновацій «Сучасна бібліотека: розвиваємо 

місцеві громади»» 

 «Центральна бібліотека для дітей – переможець 9 раунду конкурсу 

співпраці бібліотек з місцевими громадами» 

 «До зустрічі в бібліотеці» 

 «Читай, Губерніє» 

 «Безкоштовні курси компютерної грамотності для літніх» 

 «Бібліотека ім. Т.Г. Шевченка – «Бібліотека року 2012» 

 

Статистика відвідувань сайту бібліотеки 

Кількість відвідувань нашого сайту склала – 31 228 разів. 

Кількість переглянутих сторінок -  60 666 разів. 

Найвідвідуваніший день року. 

Найвідвідуванішою сторінкою нашого сайту 

уже другий рік поспіль стає  рубрика «Цікава 

інформація для освітян». 

Вже традиційними стали навчальні курси 

комп’ютерної грамотності для літніх людей. Багато літніх людей продовжують 
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працювати на пенсії і їм, щоб йти в ногу з часом як мінімум необхідно знати, як 

друкувати текст, як відправити електронний лист. Інші цікавляться, як 

використовувати Skype і спілкуватися з родичами, які живуть за кордоном. 

Адже сьогодні в століття космічних швидкостей і небаченого прогресу 

комп'ютерні технології проникли в усі сфери життєдіяльності людства. Щоб 

допомогти людям похилого віку ознайомитись з віртуальним світом, 

працівники Інтернет-центру протягом 2012 року провели 32-годинні курси, і 

сертифікати про закінчення навчання отримали 15 учнів . В програмі навчання 

знайомство з Windows 7, MS Word 2010, 

Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотека-

філія №5 протягом 2012 

року розробили цикл міні-

тренінгів: 

  «Комп’ютер як 

інформаційна система» – для дітей з 

вадами здоров’я (ДДПС) та дітей з багатодітних родин: 

 взаємозв’язок апаратної та програмної складових; 

 засоби апаратної складової; 

 системне програмне забезпечення; 

 поняття про комп’ютерні мережі. 

  «Про всесвітню мережу Інтернет» – для матерів-одиначок: 

 навчиться працювати з браузером; 

 музика та відео в Інтернеті; 

 електронна пошта; 

 Інтернет і маленькі діти. 

  «Як Інтернет лікує людей похилого віку» – для бабусь та дідусів 

наших маленьких користувачів. 

 найголовніша кнопка; 

 що таке Інтернет; 
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 як знайти потрібну інформацію в Інтернеті; 

  Вам пошта! 

Впродовж року була проведена велика робота над підготовкою та  

створенням  мультимедійних презентацій: (ЦМБ) 

 «Дніпродзержинськ літературний»,  

 «7 чудес Дніпропетровщини», 

 «Прометей - міфологічний герой нашого міста»,  

 «Сім днів позитиву»,  

 «Бібліотека нашої громади: сучасне і майбутнє», 

  «Преміум-партнер бібліотеки», 

 «Громадські обговорення». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 рекламноно-просвітницькі заходи бібліотеки: (ЦМБ,ЦДБ,ф №2-9) 

 «Читай, губерніє» ; 

  «День міста Дніпродзержинська»  

 «Бібліотека нашої громади: сучасне і майбутнє» (соц. опитування) 

 Віртуальні екскурсії: 

 «Книга в сучасному інформаційному просторі» (ф. №9) 

 Інтернет-спілкування: 

 «Сторінка для друзів» (ф. №5) 

 Відеосалон: 

 «Країна Мультляндія» (ф.№5) 
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 БІБЛІОТЕКИ  ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОЇ  ЦБС 

У  СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ  ПРОСТОРІ  МІСТА. 

ПРОЕКТНА  ДІЯЛЬНІСТЬ. 

 

 

«БІБЛІОТЕКИ ЗГУРТОВУЮТЬ МІСЦЕВУ ГРОМАДУ» 

     Чому саме бібліотеки? 

 Звичайні користувачі, як і особи, котрі мають вплив на громадську 

думку та політику сприймають нашу бібліотеку і бібліотекарів як дуже 

важливий фактор впливу на особистий розвиток територіальної 

громади. 

 

 Мешканці міста  мають кращий доступ до нових засобів, заснованих на 

інформаційних та комунікаційних технологіях, які надає наша 

бібліотека. 

 

 Бібліотеки найкраще забезпечують потреби місцевих громад у знаннях 

та інформації, змістовному дозвіллі. 

 

: МИ ПРОПОНУЄМО

 Понад 300 тисяч  книг і періодичних видань за всіма галузями знань 

 4000 нових надходжень на рік 

 Швидку інформацію в комфортному форматі(безкоштовні послуги 

Інтернет з 10 00 до   18 00) 

 Найбільший фонд зберігання літератури про місто (Газети «Знамя 

Дзержинки», «Дзержинець» з 1953 року) 

 Понад 200 книжкових та творчих виставок  на рік 

 Комфортне читання (усі книги можна взяти додому) 

 

БІБЛІОТЕЧНІ ПОСЛУГИ. ВЛАСНІ РОЗРОБКИ 

 Ток – шоу  (обговорення  актуальних проблем громади  разом із  

експертами); 

 Пункт громадського  доступу до офіційної  інформації; 

 Громадська юридична приймальня, безкоштовні юридичні консультації 

;                              

 Бібліотечна он - лайн  мережа; 

 Віртуальні довідки та он - лайн     поради, безкоштовний Інтернет,WI – 

FI; 

 Клуби за інтересами(«Віварт», «Інше кіно», «Клуб 

інтелектуального кіно», об’єднання городників «Садиба», 
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книжковий клуб «На перехресті», тінейджерський клуб «Вибір», 

краєзнавче товариство «Кам’янське -Дніпродзержинськ»); 

 Відеолекторій(«Психологія  здоров’я», «Світова художня 

культура»); 

 Простір для молодих батьків, поради як доглядати за дитиною; 

 Тренинги  (Інтернет – технологій, рукоділля, мистецтв); 

 Літературні вечори,  художні виставки, творчі зустрічі, конкурси, 

концерти 

 «Жива книга»- читачами якої є учні та студенти, роль книг 

виконують люди:актори, юристи, фольклористи, бізнесмени, 

колишні наркозалежні а читання відбувається шляхом особистого 

діалогу читача та книги.  

 

При директорові ЦБС працює читацька рада, до якої належать 

бібліотекарі, підприємці, музейні та архівні працівники, представники 

громадських організацій, юристи, освітяни  тощо. За її допомогою та 

активної участі розроблена і впроваджується у життя комплексно-цільова 

програма «Дніпродзержинськ читає», яка розрахована  на 2011 -2014 

роки», за допомогою членів ради відбуваються майже всі бібліотечні  

заходи 

 

Ми намагаємося втілити три головні мети: 

 змінення традиційного формату бібліотеки; 

 створення  нових комунікативних каналів для просування книги, 

читання, бібліотеки; 

 позиціонування бібліотеки як одного із самих  підготовлених 

соціальних інститутів   підтримки   й розвитку читання в 

партнерстві   з громадськими  організаціями, місцевим   органами 

влади. 

 

Ми досягли головного: навколо бібліотеки згуртувалися і молоді і 

старі, політики і юристи, бізнесмени і освітяни, влада і громада.  

 

НАМ ПОТРІБНІ ВСІ, А МИ ВСІМ КОРИСНІ! 

 
Бібліотеки Дніпродзержінської ЦБС впроваджують 12 цільових 

програм і проектів а саме: 

 

 Програма підтримки книги і читання 

«Дитинство з книгою» (ЦДБ) 

Вона складається з 4 розділів: «Разом з книгою ми зростаємо», «Літо з 

книгою», «Книги учать нас добру», «Гармонія».  
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 В рамках ПЕРШОГО МУДУЛЯ відбулися заняття у «Школі радості»,  яка 

готує дітей до навчання у справжній школі. Та яке ж навчання без книжок? 

Вірними друзями у шкільні роки є не тільки підручники, а й хороші художні 

книги: казки, вірші, оповідання. Цікавим виявився цикл заходів «Сезон 

відкриттів», що складався з розділів «Відкриваємо себе», «Відкриваємо 

нове ім’я», «Відкриваємо прекрасне», «Відкриваємо рідний край».  

 

ДРУГИЙ МОДУЛЬ  «Літо з книгою» проходив під гаслом «Канікули у 

місті нудними не бувають!» Вихованці шкільних оздоровчих таборів 

відвідували бібліотеку протягом червня та липня.  

 

МОДУЛЬ ТРЕТІЙ «Книги учать нас добру» відкрився в січні бібліотечним 

кінозалом «Снігові казки», святково – розважальною програмою «Старий 

Новий рік», літературною годиною «Зимова казка, приходь до нас, будь 

ласка!». До Міжнародного дня рідної мови відбулася інтелектуальна гра 

«Коли граються букви». В квітні ЦДБ на один день перетворилася на 

таємничий Острів Доброти, на якому проживають племена «Посмішка» та 

«Орлине око» (команди 3а та 3в класів колегіуму № 16). Змагання між 

племенами проходили весело та бурхливо. Конкурси були різноманітними, і 

всі жителі острова брали в них участь.  

 

МОДУЛЬ ЧЕТВЕРТИЙ «Гармонія»  Галерею мистецьких творів «Не тільки 

поет..», присвячену художній спадщині Тараса Шевченка. Бібліотечний 

кінозал «Зі сторінок книги – на великий екран» був присвячений ювілеям 

екранізацій відомих літературних творів. 90-річчю з дня народження П. 

Глазового була присвячена літературна вітальня «Сміх, та й годі!» 

Всеукраїнський Тиждень дитячого читання відкрився  святом «В 

комп’ютері – новини, в книзі – життя». Протягом тижня відбулися 

конкурсна програма «Читаємо з задоволенням», поетична годинка «Веселі 

поети веселим дітям», літературна мандрівка «Планета казкарів».  

Традиційно перед Новим роком колектив Центральної бібліотеки для дітей 

проводить свята для своїх читачів.: 

 На гостей бібліотеки чекала лялькова вистава, свято «В Рік Новий веселе 

свято – буде радості багато» в якому капризна принцеса забажала в 

подарунок змію - символ 2013 року. Принцесі і дітям бібліотекар показала 

презентацію, під час перегляду якої всі присутні  дізналися багато цікавого 

про змій. Всього на новорічних святах бібліотеку відвідало 170 дітей.  

  

 Програма інтелектуального відпочинку дітей влітку: 

«Літо без нудьги!»  (ЦБС) 
За традицією, влітку  бібліотекарі працюють з дітьми, що відпочивають в 

пришкільних літніх таборах. 2012 рік не був винятковим. Працівники 

бібліотек плідно співпрацювали з  пришкільним табором відпочинку на базі 

ЗОШ : 
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№40,39,37,36,35,30,29,25,23,21,20,19,18,13,12,8,4,НІТ№2,НВК»Гармонія», 

НВК №5,санаторій, дитячий притулок. Весело та цікаво відбувались 

різноманітні масові заходи: 

 альбом народних свят на «Бібліотечній галявині» «Ой, на Івана, ой на 

Купала» (ф. №9); 

 літературний КВК «Хто до казок неохочий?»; 

 калейдоскоп казок «Казка відкривається, подорож починається»; 

 година дозвілля «В гості до Королеви книг». 

Влітку новими читачами бібліотек стали понад 400 дітей.  

 Програма просування бібліотечно-бібліографічних знань: 

«Читай-місто і зустрічі в ньому»   (ф.8) 

 
Розрахована на учнів молодшого шкільного віку і складається з таких 

розділів: 

- загальне знання про бібліотеку, культура роботи з книжкою; 

- знання про книжку; 

- уміння користуватися довідковою літературою, періодикою; 

- уміння користуватися бібліографією, каталогами та картотеками. 

   Бібліотекарі разом з вчителями початкової школи намагаЮТЬСЯ 

наполегливо і цілеспрямовано формувати у дітей навички користування 

книгою, фондами бібліотеки, її довідково-бібліографічним апаратом, 

виховувати бережливе ставлення до книги. Так було проведено 11 

бібліотечних годин, літературне свято «Цей дивний світ – бібліотека»( СЗШ 

№20, 3-А кл.), диспут «Що важливіше в житті сучасної людини: книги чи 

комп ютер?»( СЗШ №20, 7-А кл.),гра ерудитів «Ми обираємо шанс»(СЗШ 

№20, 5-А кл.)  бібліографічні огляди «Автори  та ілюстратори дитячих книг» 

і «Чудова преса на всі інтереси». 

Саме тому позитивними результатами програми ми вважаємо: 

-    збільшення кількості читачів; 

-    кількісні та якісні зміни у фонді та репертуарі періодичних видань для   

     молодших школярів; 

- створення активу з дітей – учасників програми та виявлення 

волонтерів, які не лише самі брали участь в заходах, а й залучали до них 

своїх друзів; 

- можливість колективу бібліотеки системно працювати над реалізацією 

поставлених завдань завдяки переходу від звичайного планування до 

створення перспективної програми. 

 Програма з популяризації сімейного читання в родинах: 

«Книга у спадщину» (ф.3) 

 
Мета програми: просування ідеї читання у свідомість учнів початкових 

класів НВК№3.         
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  Тісна співпраця бібліотекаря, вчителя та батьків допомагає залучити 

дітей до книги, сприяє засвоєнню та використанню інформації.  

За підтримки вчителя учні ведуть «Щоденник читача», де фіксують 

основні відомості про прочитану книжку. 

        В процесі спілкування з дітьми та батьками ми відмітили тенденцію  до 

неодноразового перечитування улюблених книжок. Діти намагаються 

прочитати більше, змагаються  один з одним. Найбільш популярними стали 

маленькі книжкові виставки (з 3-5-ти книжок): 

 «У місті читайків» 

 «Твої улюблені казки» 

 «Феєрверк пригод» 

 «До нас нова книга прийшла» 

 «Хочеш усе знати?» 

 «Етикет від А до Я» 

 

Бібліотека  за програмою проводить 

 екскурсії до бібліотеки "Знайомство з книгою"          

 уроки - подорожі «Прогулянка в  книжковий світ»   

 огляд дитячих книжок  «На хвилинку зупинись, нову книжку 

подивись»             

 голосне читання книжок «Скринька - веселинка» 

 коментоване читання кннижок «Абетка ввічливості»       

 голосне читання «Чарівний світ природи» 

 огляд літератури «Дивовижна Україна» 

 голосне читання  Горбатенко «Повчальні казки» 

 голосне читання  Сухомлинського В. «Чарівна квітка» 

 коментоване читання кн.. Гуріна В. «Абетка безпеки» 

 

 Програма з творів морально-етичного спрямування 

        «Добро починається з тебе» (ф.4) 

В 2012 році завершена  робота за цільовою  бібліотечною програмою  

«Добро починається з тебе» бібліотекаи-філіалу №4, яка допомагала 

бібліотекарям засобами слова  формувати моральні основи школярів, 

розвивати їх уявлення про те, що таке «красиві слова і красиві діла». 

Бібліотекарі запропонували сеанси читання оповідань і казок «Зростаймо 

справжніми людьми» (В. Скуратівський «Дідусева мудрість», Д. Угрешич 

«Про щастя», В.Чухліб «Радість», «Ввічливий кролик», В. Сухомлинський 

«Як метелик напився березового соку», В. Кава «Він живий», О. Буцень «Як 

Льоня чергував», Я. Стельмах «Нахаба»). Прочитані вголос ці невеличкі 

твори стали поштовхом до обговорень з учнями  2 – 4 класів НВК№13 і 

ЗОСШ№18. 
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Казкова подорож  за новою , чудовою книгою В. Ландсбергіса «Любов коня 

Домінікаса» відбулася для учнів 2А класу НВК№13 і 4 класу ЗОСШ№18.  

Казка допомогла дітям зрозуміти для чого існує краса і усвідомити, що все 

можна зрозуміти і без слів.(ф.4) 

Учням 3А класу ЗОСШ№18 представили  нову книжку Т. Мельниченко 

«Чим так солодко пахне дитинство». Своєю бесідою ми хотіли змусити 

дітей замислитись, що таке справжній скарб, чому лише  в дитинстві  небо 

буває таким синім і близьким.   

Кожного року бібліотека проводить 

уроки доброти, присвячені Дню 

інвалідів. «Вони можуть більше 

ніж здається!» - так ми назвали 

нашу зустріч з учнями 3Б і 4Б класів 

НВК№13, на якій обговорили з 

дітьми дуже непросту і болючу для 

нашого суспільства тему. 

 Переглянули відеосюжети : як 

реалізуються в творчості, спорті, 

громадській діяльності люди з 

обмеженими можливостями. Згадали героїв художніх творів , які мали якісь 

вади : В. Катаєв «Квіточка-семиквіточка» , Д. Мамин-Сибіряк «Сіра 

шийка», Г.-Х. Андерсен «Стійкий олов’яний солдатик», А.Ліханов 

«Сонячне затемнення», А. Маршалл «Я вмію стрибати через калюжі» тощо. 

             

 Програма інформаційній підтримки людей похилого віку: 

«Дружній Інтернет для літніх» (ЦМБ) 
 

Дніпродзержинськ - місто обласного підпорядкування, в якому проживає 246 

тис. чоловік, 80 тис. - Це люди старшого покоління. Реалізація подібного 

проекту в місті, де 30% населення складають люди похилого віку, вельми 

актуальна. Тільки бібліотеку щорічно відвідує 2814 чоловік у віці 55 років і 

старше. 

Метою проекту є не тільки навчання пенсіонерів комп'ютерної грамотності, 

але й налагодження взаємин між поколіннями шляхом спільної технічної 

діяльності. Літні люди, особливо самотні, дуже потребують не тільки в 

навчанні сучасним технологіям зв'язку, але і в спілкуванні, як живому, так і 

віртуальному. 



28 
 

У 2012 році ЦБС  провела 

маркетингове дослідження 

«Бібліотека нашої громади:сучасне 

і майбутнє». Респонденти від 55 

років і старше виявили бажання 

працювати на комп'ютері, 

скористатися послугами юриста, 

психолога, відвідувати 

бібліотечний кінозал, спілкуватися 

в клубах за інтересами, відзначали, 

що внуки не хочуть займатися з 

ними, а грошей на навчання не вистачає. Літні хочуть бути активними, 

соціально затребуваними, сприяти добробуту інших людей. Інформаційні 

технології повинні і можуть поліпшити якість життя літніх людей. Щороку 

курси комп’ютерної грамотності проходять 20 літніх людей. Найстаршому 

цього року виповнилось 92 роки. 

                   Для літньої категорії користувачів у бібліотеці працює 

бібліотечний кінотеатр «Слава». Так колись називався кінотеатр їхньої 

молодості у Дніпродзержинську. В цьому ми зустрічались 8 разів на 

перегляді фільмів радянських часів, а саме: «Вечори на хуторі близь 

Диканьки», «Сватання на Гончарівці», «Трембіта», «Весілля з приданим» та 

інші. Всього відвідали наш міні - кінотеатр фільми – 122 чол. Також для них 

були прочитані лекції «Важливість правильного харчування» та «Стрес та 

його подолання». Лекції прослухали 33 чол. 

Для тих, хто не має можливості відвідувати бібліотеку в  Заводському  центрі 

соціального обслуговування відкрито бібліотечний пункт видачі (ф.3), та  

виїзний читальний зал(ЦЬБ,чз).  

 

 Програма підтримки активного довголіття людей 

похилого віку: «Золотий ієрогліф життя» (ф.6) 

  
Три роки впроваджує програму для літніх людей бібліотека – філіал №6. 

Біля бібліотеки згуртувались самотні, одиноки люди, які велику частину 

вільного часу проводять у бібліотеці. Для них  бібліотекарі організують 

цікаве і дуже змістовне дозвіля:зустрічі з поетами, літературні 

вечори,патті,обговорення книг, курси комп’ютерної грамотності, свята. 
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 Програма інформування громадськості  

м. Дніпродзержинська щодо ЄС та європейської  інтеграції:  

«Стати Європою, щоб бути Україною»  (ЦБС) 
 Європейський рік має за мету змінити менталітет та сприяти розвитку нової 

культури активності людей похилого віку. Цьому була присвячена історична 

майстерня-тренінг «Діалог поколінь: пам’ять заради майбутнього» 

(ЦМБ,чз), яку провели разом з членами Євроклубів СШ № 29, СШ № 30 та 

гімназії № 39. Робота майстерні складалася з теоретичної та практичної 

частини. У ході обговорення теми учасники тренінгу дійшли до висновку: 

соціальна солідарність починається з поваги до минулого і відповідальності 

перед майбутнім. Ставлення до старшого і молодого поколінь – показник 

зрілості суспільства, а солідарність поколінь – умова виживання нашого 

суспільства. 

 

До Дня Європи був проведений комплекс заходів серед яких: 

 Відео подорож «Країнами Євросоюзу». Цього разу присутні здійснили 

подорож до Кіпру «Кіпр – країна сонця». Були присутні 32 чол. – члени      

Євроклубу «Дружба» СШ № 21, Євроклубів медичного училища та        

технічного училища № 15. 

 Слайдова презентація «Палаци та парки Франції» 

 Віртуальна подорож «Парки Європи» 

 Віртуальна подорож «Парки дозвілля та відпочинку у європейських 

столицях»  

Ці подорожі супроводжувалися інформаційними повідомленнями 

«Європейський вибір України» та «Важливі події у Євросоюзі». З нами 

подорожували 55 чол. – учні медичного училища та члени Євроклубу СШ № 

21. 

Також День Європи в Дніпродзержинську «Стати Європою, щоб бути 

Україною» був відзначений віртуальним знайомством «Що читають діти 

Європи» та бліц – грою «Європейські таємниці». 

 

 Програма популяризації творчості Т.Г.Шевченка: 

«Вічний для правнуків – безсмертний для нас»(ЦБС) 

Дніпродзержинська центральна міська бібліотека імені Т.Г. 

Шевченка до Шевченківських днів в рамках комплексно-

цільової програми «Живий для правнуків - безсмертний для 

нас» презентувала літературно-мистецький проект «Вогненне 

слово Кобзаря»: 

 унікальну книжково-ілюстративну виставку «Тарас Шевченко: 
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постать  творчість», на якої представлено фондове зібрання видань 

Тараса Шевченка і колекція видань «Кобзаря» з приватного зібрання жителя 

міста Віктора Рижих, яка містить 29 видань з 1929 року до наших днів. 

Представлені на виставці й екземпляри видання «Віршів Шевченка», 

виготовлені Дніпродзержинським видавничим домом «Андрій».  

Невиданий раніше рукописний «Кобзар», створений у 1844 році друзями 

Тараса Шевченка - художниками Михайлом Башиловим та Яковом 

Дебальманом (написаний латиницею), зберігався в Інституті літератури ім. 

Шевченко. З ініціативи відомого шевченкознавця, заступника директора 

Інституту літератури ім. Шевченко Сергія Гальченко, майстри інтролігації 

видавничого дому «Андрій» здійснили унікальне видання. 

 Книжково ілюстративну виставку доповнювала слайдова презентація 

«Скарби Шевченкового дому»: Мандрівки залами Державного музею Т.Г. 

Шевченка та  віконна виставка ілюстрацій Т.Г. Шевченка. 

 Цикл коментованих читань «Іду з дитинства до Тараса», 

присвячений 200 річчю  від дня народження Т.Г. Шевченка провела 

бібліотека-філіал №4. Бібліотекарі читали дітям твір Лесі Храпливої «Вірші 

про Тараса». оповідання  К. Гриневичевої «Калинова хатинка» (на Тижні 

української мови в школі) , цикл віршів В. Скомаровського «Тарасові птиці», 

вірш В. Зорік «Розмова про Тараса»,  вірш Г. Комарової «Тарас Шевченко». 

Їх прослухали учні 2, 3, 4 класів НВК№13 і ЗОСШ№18. 

   «Виставка однієї книги. Тарас Шевченко. «Кобзар» (ЦДБ). На 

виставці були представлені різні видання «Кобзаря», журнальні статті, 

присвячені цій книзі, репродукції портретів автора різних років, а також 

цікаві факти, пов’язані з цією великою книгою 

 

Програма підвищення компютерної грамотності 

 «Організація нових бібліотечних послуг з використанням  

вільного доступу до Інтернету»(ЦМБ, ЦДБ, ф№ 4, 5, 7, 8, 9, 

ю/в) 
 

З установкою ком’ютерів в бібліотекарі зрозуміли, що виникла 

необхідність організовувати заняття для дітей та дорослих з оволодіння 

елементарними навичками роботи на комп’ютері,Інтернет. Рзроблений цикл 

міні-тренінгів: 

  «Комп’ютер як інформаційна система» – для дітей з вадами 

здоров’я (ф.5) за темами: 

 « Всесвітня мережа Інтернет» – для матерів-одиначок: 

  «Як Інтернет лікує людей похилого віку» – для бабусь та дідусів 

 Розвиваюча комп’ютерна гра «Грамотійка» стала помічником дітям в 

оволодінні українською граматикою, 
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Під час літніх канікул організовувани  часи інтернет- спілкування 

«Сторінка для друзів» з родичами та друзями в контакті, в однокласниках.  

Влітку для самих маленьких відвідувачів (дворова малеча, діти з при-

шкільного табору, молодші групи дітей з ДДПС) бібліотека-філіал №65 

відкрила  відеосалон «Країна Мультляндія». Кожної середи та четверга з 15
00

 

до 16
30  

вони організовували перегляд улюблених мультфільмів. Оголошення 

вивішувалася кожного тижня. Після перегляду бібліотекарі пропонували 

дітям почитати цікаву дитячу літературу, журнали «Ухтышка», «Юная леди», 

«Пізнайко», «Країна саморобкіна», «Жасмін». 

В роботі з Інтернет – технологіями нам допомагають волонтери: Какуша 

Олександр та Задорожній Владислав,Скорік Олександр Васильович, студенти 

Дніпродзержинського Державного технічного університету тошо. 

 

 Прграма патриотичного виховання 

          «Неповторна Дніпропетровщина» (ЦБС) 

Див: Соціокультурна діяльність 

 

 Програма творчого розвитку особистості 

«Творчість наших читачів» (ЦБС) 
Щомісяця бібліотеки презентують громаді різноманітні творчі виставки 

фотографії, живопису, декоративно-прикладного мистецтва, майстер – 

класи. 

Багато  років активно  співпрацює бібліотека –філіал №7 з майстром 

прикладного рукоділля  Васильєвої О.А.   За її участі в бібліотеці 

проводяться майстер – класи  з різних видів рукоділля :українські  мотанки , 

японські ошиборі –орігамі, французький  бутіс тощо.  Разом з бібліотекою 

вона втілює літературно-мистецький проект                           «Французький 

бульвар».  Це подорож до  історії виникнення  тих чи інших видів 

рукоділля,історії країни , її традицій, звичаїв. Підготовлені мультимедійні 

презентації, виставки з французької літератури,  французького живопису. За 

допомогою викладача французької  мови і літератури, мандрівниці 

О.Смірнової  за  філіжанкою кави, здійснили віртуальну подорож до 

Парижу. Вразив всіх присутніх майстер клас О.Васил’євої «Французське 

рукоділля» 

Ось декілька прикладів творчих виставок читачів: 

  «Вироби декоративного мистецтва Оксани Сапеги та Олени 

Пузіної» (ЦМБ,чз) 

 «Вироби декоративного мистецтва Мірошніченко Валентини 

Семенівни» (ЦМБ,чз) 

  «Вироби декоративного мистецтва – техніка канзаші – 

Циганкової Ірини» (ЦМБ,чз) 

  «Вишукане дозвілля японців» (ф.7) 
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 «Французский бульвар» (ф.7) 

 «Краса та комфорт своїми руками» (ф.5) В’язані панчохи, 

шарфики, квітки, шиті хустинки, намиста, прикраси… 

                    Майстер-класи відвідали понад 250 чол. 

 

 Програма сімейного читання 

 «Діти і батьки читають залюбки» (ф.9) 

Батьки завжди мріють про те, щоб їх діти виросли освіченими, культурними, 

успішними, добрими  і щасливими. Для 

втілення цієї мрії існує доволі дієвий спосіб 

– це читання. Читання не тільки самотужки, 

але й гучні читання всією родиною, а також 

обговорення прочитаних книжок. Читанню 

всією родиною було присвячене свято «По 

книжковому морю під прапором сім’ї», 

що відбулось в березні. З нагоди свята в 

бібліотеці була оформлена книжкова 

виставка-консультація «Батькам про 

сімейне читання». Бібліотекарі провели анкетування серед батьків «Читацькі 

інтереси вашої дитини». І діти, і батьки брали активну участь в  ерудит-лото 

«Казок країна чарівна». З домашнім 

завданням «Книжка, прочитана разом з 

мамою» впорались всі учасники свята, але 

перемогу отримала родина Чернявських.В 

травні читаючі родини були учасниками 

читацького бенефісу «Родина, яка читає 

– талановита родина». Родини 

Даленкіних, Чернявських, Лобанових 

ознайомились з книжковою виставкою-

позитивом «Цікаві таємниці книжкової 

скарбниці». 

А в конкурсі сімейних легенд «Коли мої тато і мама були маленькими» 

переможницею стала родина 

Лобанових. 

 На святі була присутня дитячий 

психолог Розумна Лілія Миколаївна, яка в 

своїй консультації «Книжковий оберіг 

родини» звернула увагу на зв’зок читання 

з навчанням та про обов’язкове 
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читання вголос разом зі своїми дітьми. Свято закінчилось літературною 

грою-подорожжю «Що читали наші бабусі, матусі та що читаємо ми».  

У вересні для широкого кола користувачів був проведений День 

інформації «Дім, де зігріваються серця». Бібліотекар Мутовкіна С.О. 

організувала перегляд літератури «Нові книги». 

В бібліотеках  ЦБС працюють 8 клубів за інтересами та два лекторію 

КЛУБИ ЗА ІНТЕРЕСАМИ: 

 Клуб садоводів та городників «Садиба» (ЦМБ, аб) під 

керівництвом магістра агрономії Сергія Кравченка існує лише рік, але 

прийшовся до душі нашим користувачам. Бібліотекарі  абонементу  до 

кожного засідання клубу готують перегляди та огляди літератури. Відбулося 4 

засідання, які відвідало 338 читачів і мешканців міста. 

 Краєзнавче товариство «Кам’янське - Дніпродзержинськ» (ЦМБ, 

чз)працює чотири роки. Тільки в цьому році краєзнавці зустрічались 14 разів 

і в стінах бібліотеки, і на виїзних засіданнях і на пішохідних екскурсіях. На 

при кінці року відбулося дійсне історичне відкриття. Не кожен рік 

трапляються знахідки, які стосуються життя того чи іншого відомого людини, 

будь-то письменник, історик, спортсмен і т.п. Якщо і знаходять, то один-два, 

від сили кілька документів. А ось Дніпродзержинському краєзнавцю Юрію 

Антоновичу Пителю пощастило знайти цілий архів відомого лікаря, поета і 

перекладача "Слова о полку Ігоревім" на українську мову Олексія 

Васильовича Коваленка  

У день святкування чотириріччя товариства краєзнавців 

«Дніпродзержинськ-Кам'янське" в бібліотеці ім. Т.Г.Шевченка були 

виставлені кілька стендів з знахідками.  
 

  «Клуб інтелектуального кіно» (ю.в) користується 

великою популярністю у мешканців міста. Існує понад 2-х 

років. 

Мета  клубу: Духовне збагачення особистості, формування екранної 

культури, естетичного та емоційного задоволення. 

Були переглянуті кінострічки: 

 «Арізонська мрія» – Емір Кустуріца (Югославія); 

 «Три кольори.Синій.» – Кшистоф Кіслевський (Польша); 

 «Олена» – Андрій Звягінцєв (Росія); 

 «Золота куля» – Доминіко Доміані (Італія); 
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 «Життя прекрасно!» – Роберто Беніньо (Італія); 

 «Стрілочник» – Йос Стелінг (Нідерланди); 

 «Цей неясний об’єкт бажання» – Л.Бунюель(Франція); 

 «Меланхолія» – А.Ф Тріер (Данія); 

 «Учора,сьогодні,завтра» – Вітторіо де Сіка (Італія). 

 «Поговори з нею». Педро Альмадовар (Іспанія) 

За мінулий рік  клуб відвідали 264 мешканця міста. Це люди різніх професій: 

вчителі, перекладач, кореспондент, художники, працівники музею, архіву, 

банку, домогосподарки, пенсіонери тощо. 

 Всі вони - колектив однодумців, справжніх любителів кіно, які з 

нетерпінням чекають  кожної нової зустрічі. 

 Літературно-мистецький клуб «Віварт» (ю.в) 
 

Літературно-мистецький клуб творчообдарованої молоді «Віварт» 

плідно працює вже 7  років. Очолює клуб – член національної спілки 

письменників України Марія Дружко.  

Мета клубу: активізація творчих процесів у місті, згуртування 

талановитої молоді і популяризація їх творчості. 

Члени клубу «Віварт» брали участь в  обласних літературних 

конкурсах:  

«Молода муза» – І місце: Купіч Юлія,поезія; Яворська Женя, проза. 

«Літературна надія Дніпра» – Кравченко Катерина – фіналіст конкурсу. 

Публікувались в альманахах «Молода муза», «Україна Є». 

Взяли участь в аудіо проекті обласній Держадміністрації «Крок до 

читача» 

Провели  четвертий міський дитячо-юнацький літературно-мистецький 

конкурс «Віварт». Мета конкурсу-сприяння культурному і духовно-

естетичному розвитку мешканців нашого міста,популяризація творчості 

обдарованих юних дніпродзержинців. 

Провели творчу зустріч з Дніпропетровським Центром духовного 

розвитку «Рост», письменником м.Дніпропетровськ Дмитром Бондаренко. 

Взяли участь у 5 міському фестивалі «Мамай- фест»,ярмарки 

«Библіотечних іновацій» у м.Киів, акції «Читай,Губерніє!» у 

м.Дніпропетровськ. 

Клуб має власний сайт «Віварт» 

 Тінейджерський клуб «Вибір» (ю.в) 

 
Залишаються актуальними питання формування морально-етичного 

зростання молодої людини. Перша зустріч у клубі «Вибір» щорічно 
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відбувається за темою: «Десять моральних заповідей християнської віри». 

Десять заповідей стримують людину від злочинів. Десять заповідей 

покладені в основу законодавства у всіх країнах світу. На основі десяти 

заповідей написані усі Конституції країн світу. Десять заповідей оберігають 

людину від самознищення. 

Налагодженню стосунків з батьками та створенню психологічного 

комфорту у сім’ях було присвячене ще одне засідання у клубі «Вибір»: 

«Розуміння себе і оточуючих. Як поліпшити відносини з батьками, друзями». 

На засіданні за темою: «Шлях до любові. Особливости підлітковго кохання» 

підлітки дізнались про різні види любові, шляхи удосконалення любові.Всьго 

за рік проведено 6 засідань клубу. У 2012 році виповнилось 5 років 

тінейджерському клубу «Вибір», який діє за програмою «Шляхи збереження 

людської особистості». 

Гасло клубу: «За здоровий спосіб життя, здорові відносини!». 

Щорічні анкетування з учасниками клубу свідчать про те, як багато 

важливого для життя, спілкування, відносин з оточуючими, рідними надали 

зустрічі з кваліфікованими психологами, лікарями, робітниками 

правоохоронних підрозділів, соціальних служб міста, цікавими і успішними 

людьми.  

У минулому році відбулися засідання за темами:  

 «Десять моральних заповідей християнської віри» – протоієрей 

Костянтин Свідунович, Святомиколаївський Собор. 

 «Наркоманія у м. Дніпродзержинськ» відеофільм, лекція.-

благодійна організація «Новий час» 

 «Ігроманія»-психолог Юрій Ткач 

 «Зустріч з цікавою людиною».Тренер з айкідо Валерій Зінченко. 

 «Негативні наслідки дошлюбних відносин» – лікар центру 

планування сім’ї Аношкін Д. 

 «Таємничі краси закони» - перукар, візажист ПТУ№15 

 «Шлях до любові. Особливості підліткового кохання». Лекція. 

Тест. – психолог Маріанна Лапіна 

 «Те, що руйнує особистість. Тютюнопаління. Алкоголізм.» – 

психолог Трофімович Р.С. 

 «Діти та батьки. Права та обов’язки» – спеціаліст служби у 

справах дітей Максимів О.Ю. 

 «Ризикована поведінка. Причини та наслідки» – служба у справах 

дітей Максимів О.Ю 
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 Книжковий клуб «На перехресті» (ю.в) 

Має таку назву, тому, що він знаходиться в юнацькому відділі, який 

стоїть не перехресті трьох доріг.Дуже символична назва. Клуб має 

дискусійний характер. Члени клубу обирають книгу, яка цікавіть молодь, 

читають, дивляться фільм, знятий за книгою, обговорюють.Тому цю формулу 

роботи клубу можна визначити так: КНИГА+КІНО=ДИСКУСІЯ.  

Мета клубу: Просування іміджу успішної читаючої молоді, пізнання 

кращого зі світу художньої писемності. 

Книги, які обговорювалися в клубі  у 2012 році: 

 «Собака на сіні». Лопе де Вега  

 «Золоте теля». Ільф І., Петров Е. 

 «Гонихмарник». Дара Корній 

 «Гордість і упередження» Джейн Остин 

 «Драма на полюванні» Чехов А. 

 «Заметіль» Пушкін О.С. 

 «Три товариша» Ремарк Є.М. 

 «Страх і трепет» Амелі Нотомб 

 «Княжна Тараканова» Данилевський Г.П. 

 «Володар Мух» Голдінг В. 

 

 Батьківський клуб «Джерело» (ф.5) 
 

Родинний клуб «Джерело» став осередком з’єднання інтересів дуже різних 

Люди знайомилися, обмінювалися інформацією, яскраво і з користю 

проводили у нас свій вільний час. 

Теми засідань клубу: 

 «Нам слово «нудьга» не знайомо» 

             На засідання була запрошена  творча сім’я Лук’янішиних (мама – 

Ірина Вікторівна неоднеразово брала участь у міських конкурсах як фотограф 

, син Олексій брав  участь у IVконкурсі для творчої молоді «Віварт», донька 

Катерина майструє дивовижні саморобки) . 

Дуже привабливо виглядала виставка «Краса та комфорт своїми руками», 

фото-вітрина «Барвисте наше місто» (фото І. Лук’яні-шиної, М. Андрієнко, І 

Бурхана). Діти розповідали про свої хобі,демонстрували витвори свого 

мистецтва (Дугіна Уляна – намиста та сережки, Шевченко Настя – сроботи з 

петриківського розпису, Гамзин Андрій вразив присутніх своїми вив’язаними  

речами) 

 «Бути матір’ю – кращої долі немає» 

З привітаннями до мам, бабусь та дівчаток виступили хлопці – читачі 

нашої бібліотеки На засіданні сім’я Лук’янішиних продемонструвала слайд – 
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шоу «Сімейне фото». Уся взяли участь в конкурсі на кращого читця віршів – 

привітань. Заключним акордом засідання став «Коронний сімейний рецепт» – 

обговорення кращого сімейного рецепту за солодким столом. 

 «Читацька галявина»  

  «Сім чудес України». 

          В програмі слайд-шоу, «Мої враження про літній відпочинок 

діалог між дітьми та батьками,«Солодкі хвилинки» чаювання. 

 «Сімейна вітальня» -засідання присвячене проблемам дитячого 

травматизму на дорогах зараз дуже актуальна. На прохання батьків ми 

говорилипро правила дорожнього руху та правилах поведінки людини на 

дорозі і на тротуарі. Почуте  перевірів конкурс загадок «Перехрестя». Діти 

сперечалися та задавали каверзні питання у бесіді «Каверзний патруль 

 

 

 Клуб творчого розвитку «Мукосолька» (ф.7) 

 

             В останні роки велику популярність набуває «Хенд-Мейд»- творчість  

своїми руками, виготовлення предметів декору, подарунків, аксесуарів. Це 

стало завдяки поширенню Інтернет, де на чисельних сайтах можна 

ознайомитись с новими техніками, отримати детальний майстер-клас. 

В бібліотеці – філіалі №7   з  2010 року проводяться майстер-класи ліпки з 

солоного тіста для дітей 6-12 років. Проводить майстер –класи провідний 

бібліотекар читального залу Туркіна Н.І.   

Всі необхідні матеріали та інструменти для 

ліпки бібліотекар готує самостійно. Сюжет І 

техніка виконання відбирається з Інтернету.  

На початку роботи діти знайомляться з 

зображенням майбутнього виробу, бібліотекар 

показує основні елементи  та способи ліплення. 

Обговорюються колір та розмір. Після чого 

починають ліпить самостійно. Тривалість 

занять -2 години. Дітям так подобаються власні 

творіння, що вони відразу забирають їх до  дому.  

Тематика останніх занять: «Екзотичні риби»,«Підкова на щастя» ,« Ці 

кумедні коти…», « Новорічні прикраси», « Запасливий заєць», «Рамки» тощо 
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ЛЕКТОРІЇ 

 «Світова художня культура» (ЦМБ, аб) 

Лекторій    цікавий   насамперед  тим, що  дає  можливість  всім  бажаючим  

познайомитись  з  шедеврами  світовою і  української  культури,новим  

трактуванням  життя і  творчості знаменитих і  геніальних  людей.  Це  

прекрасна  можливість  для  популяризації  української історії, ії  видатних  

постатей, якщо  навіть  вони і  створювали  свої  шедеври  поза  межами  

своєї  батьківщини.   

Керівник лекторію Беленко Алла  намагалася  відібрати  і підготувати    

наїінтригуючі,  яскраві і  унікальні    теми, щоб  зацікавити  як мога більше 

коло користувачів: пенсіонерів, журналістів,  студентів  і  викладачів,  

медичних  робітників і  металургів. Кожна  з  цих  груп  вимагала  окремої 

подачі  матеріалу.  

У 2012  році  були проведені  лекції : 

Модуль1 «Генії  епохи  відродження»: 

 «Ботічеллі  та  його  вічна  весна» 

 «Видатний  син  видатної  епохи»: Леонардо да Вінчі 

 «Король  живопису»: Рафаель 

  «Той, хто  пізнав  душу  каменю». Мікеланджело 

 Модуль.2 Українська культура: 

 «Пейзажі  ріднокраю»  

  «Легенди  Софійського  парку» 

 «Генії  землі  української» 

 «Творчість  Левицького» 

 «Творчість  Боровиковського» 

 «Художники Дніпродзержинська» 

 

2012  рік  пройшов  в  тісному  співробітництві  з  викладачами   і  

студентами  медичного, комерційного  і   металургійного   коледжу, а  також  

читачами   бібліотеки 

Всього  було  проведено  23  лекції,  які відівдало 575 користувачів, 

записалось до бібліотеки 48 чол. 

 

 «Психологія здоровя» (ЦМБ, чз) 

 
За 2012 рік було проведено 6 засідань лекторію, слухачами якого стали  учні 

комерційного технікуму, технічного училища № 15, медичного училища, 
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відвідувачі Заводського центру соціального обслуговування. Психолог 

міжнародного центру здоров’я Мартинко Ольга Вікторівна розповідала про 

  «Фастфуд – великий і жахливий», 

 «Позитивне мислення», 

 «Стрес та його подолання», 

 «Важливість правильного харчування» 

  «Різні форми залежності» тощо  

Всього лекторій відвідало 131 чол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

«Бібліотека - показник культури народу,  

тому бібліотека повинна бути завжди» 

(Висловлювання респондента) 

  

Протягом червня   2012 року в Дніпродзержинську стартували 

громадські обговорення «Бібліотека нашої громади:сучасне і майбутнє». 

 Мета громадських обговорень: виявити думку громади про бібліотечні 

послуги та обговорити проблемні питання функціонування книгозбірень, 

різні точки зору громади на сучасний бібліотечний сервіс. 

Долучитися до обговорень можна було впродовж червня – вересня 

2012 року, подавши пропозиції та зауваження у кожну з публічних бібліотек 

нашого міста.  

Творча група розробила опитувальни листи, визначилася з формами і 

методами збору інформації. Крім вуличних опитувань використовувались  

наступні методи соціологічниїхдосліджень: 

 Анкетування 

 Відеоінтерв’ювання  з мешканцями міста 

 Інтерактивне спілкування через мережу Інтернет 

 Інтерв’ювання за телефоном 

 Робота у фокус групах 

  В бібліотеках  організовани інформаційні куточки, де було 

представлені матеріали про громадські обговорення на Дніпропетровщині, 

копії офіційних документів про законність проведення громадських 

обговорень в області, наказ начальника управління культури та туризму 

Дніпродзержинської міської ради щодо про проведення громадських 

обговорень, оголошення з відомостями про місця та ресурси, де громадяни 

можуть висловити свою позицію, місце з находженням скринь, адреси сайтів. 

На сайті Дніпродзержинської ЦМБ ім.Т.Г.Шевченка, блозі ЦБС, місцевих 

газетах, радіо, телевізійному  каналі МІС, інформаційних порталах було 

виставлено оголошення про проведення громадських обговорень.  
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В Дніпродзержинську проживає 249,6 тис. чоловік. Взяли участь в 

громадських обговореннях 3204 чоловік, різних за віком, освітою, професією, 

соціальним статусом громадяни: 

Молодь   

14 – 20 років  -       527 (17%) 

21 – 35років   -       724 (24%) 

 

Середній вік 

36 – 55 років  -       853 (28%) 

Зрілий вік 

понад 56 років -     920 (31%) 

За  гендерною ознакою: 

жінок –                     1710 (56%) 

чоловіків –               1314 (44%)  

За соціальним статусом: 

школярі -                  143  (5%) 

студенти -                 461 (15%) 

працюючі -               1746 (58%) 

безробітні -              141 (5%) 

домогосподарки -   156 (5%)  

пенсіонери -            279 (9%) 

молоді матусі -       98 (3%) 

 

 «Бібліотека очима громади»: 

            анкетування жителів міста та користувачів   

                                          бібліотек 

 

 

   Ставлення мешканців міста  до бібліотек  вивчали за допомогою 

анонімного анкетування серед 2002 респондентів, а саме:  

 Членів виконавчого комітету та депутатів  Дніпродзержинської 

міської ради;  

 Співробітників Баглійської  у місті районної ради, Дніпровської у 

місті районної ради; 
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 Співробітників територіального центру Заводської районної у 

місті ради; 

 Співрбітників управління МНС; 

 Співрбітників управління соціального захисту Дніпровського 

району; 

 Співрбітників міського управління соціального захисту 

населення. 

 

«Бібліотека --громада: рух на зустріч»: 

опитування  населення за локаціями 

 

Бібліотекарі прцювали у групах  по 3-4 чоловіка на 

вулицях Дніпродзержинська: на майданчику біля  супер –маркету «Фуршет», 

центрального ринку, площі ДМКД, парку відпочинку і культури, 

залізничному вокзалі, дитячому майданчику на площі Леніна,біля  магазину 

«Малінка», на міському ринку, зупинці «Готель Зоря», лівобережному парку 

культури, біля майданчику ООО «Стела», поліклініки №1, майданчику 

супер-маркету «АТБ». 

Всього опитано 319 респондентів. 
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 «Бібліотека-громада:разом дієвіше»: 

  робота у фокус-групах

 

 

 

Всьго в  роботі  10 фокус- груп взяло участь 163 респондента, серед них 

 

1.Члени клубу краєзнавців 

2.Методисти з виховної роботи Центру позашкільної роботи та дитячої 

творчості 

3.Співробітники територіального центру Баглійського району 

4.СпівробітникиУкртелекому 

5. Викладачі художньої школи ім. Першудчева 

6. Мед.персонал дитячого протитуберкульозного санаторію . 

7.Люди похилого віку-члени клубу «Золотий ієрогліф життя» 

8.Члени студії «Мукосолька» 

9.Вихователі д/с №17 

10.Співробітники телерадіокомпанії «Автор -ТВ» 
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«7 причин завітати до бібліотеки»: 

інтерактивне опитування  на сайті бібліотеки 

 

 

40 респондентівів надали свої відповіді на питання, які розміщені на 

сайті бібліотеки lib.dndz.gov.ua 

 

1. завжди є цікаві книги (6) 15% 

2. з кожним роком цікавих книг стає більше (3) 7% 

3. приємні бібліотекарі, які раді вам допомогти (3) 7% 

4. бібліотека проводить цікаві заходи (9) 22% 

5. можна насолодитись тишою (1) 2% 

6. сходити в туалет (2) 5% 

7. в черзі за книгою можна зустріти своє кохання (2) 5% 

8. в бібліотеці є Інтернет (2) 5% 

9. зігрітися, тому що на вулиці холодно (1) 2% 

10. багато клубів, які можна відвідати (3) 7% 

11. знайти потрібну інформацію (6) 15% 

12. в бібліотеці можна знайти нових друзів (2) 

 

Як виявило опитування, головню причиною відвідування бібліотеки є 

те, що бібліотеки завжди проводять цікаві заходи, є завжди цікаві книги і 

завжди можна знайти потрібну інформацію. 

 

             «Ваша думка для нас важлива?»: 

опитування за телефоном 

 

 

В опитуванні взяли  участь 500 респондентів 

          Відмовились 85 

 Абонентів просили відповісти на  питання: 

     1.Чи користуєтесь  

бібліотекою 

       2.Чи знаєте про послуги, які 

надає бібліотека? 

     3.  Чи потрібні бібліотеки?   

 

Результати громадських обговорень засвідчили, що на сьогодні: 

 Користуються бібліотекою – 1273 (42%) 
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 Знають про послуги бібліотеки – 1772 (58%) 

 Внесли пропозиції щодо поліпшення роботи бібліотеки – 993 (33%) 

 Вважають, що бібліотеки потрібні – 2727 (90%) 

 Не користуються бібліотекою – 1751 (58%) 

 Не знають про послуги бібліотек – 1252 (42%) 

 Якби знали про послуги, то користувалися б ними – 503 (16%) 

 Якби знали про послуги, то не користувались б ними – 749 (25%)  

 Вважають, що бібліотеки не потрібні – 297 (10%) 

Результати громадських обговорень показали, що на сьогодні, всупереч 

загальній тенденції падіння інтересу до читання, у дозвіллі опитаних городян 

бібліотека посідає одне з провідних місць 

2727 (90%) опитаних висловились за необхідність бібліотеки. Адже 

вона є культурним, освітнім та інформаційним центром нашого міста, а 

також центром спілкування для багатьох громадян. Це визнання надає 

наснаги працівникам бібліотеки до роботи для ще найповнішого задоволення 

духовних потреб громади. Наведемо декілька висловлень респондентів                                     

 «Чому потрібні бібліотеки?»:

 Я не можу читати електронні книжки. Мені треба потримати 

книгу в руках, роздивитись усі малюнки,відчути книгу на смак; 

 В бібліотеці завжди можна спілкуватись наживо та обговорювати 

прочитане; 

 Долаю безсоння з книгою; 

 Послуги бібліотеки безкоштовні; 

 Ввічливе та чуйне ставлення  до читачів; 

 Бібліотека – це стимул до самореалізації, вдома – ніколи. А тут є 

мета і показати людям свої досягнення, зробити щось гарне, 

навчити інших; 

 Бібліотека - показник культури народу, тому бібліотека повинна 

бути завжди; 

 Якщо книга недоступна для сім’ї, вона повинна бути у бібліотеці 

Користуються бібліотекою – 1273 (42%) городян. Не користуються 

бібліотекою – 1751 (58%).   

Що заважає респондентам користуватися послугами бібліотеки: 

 Нестача вільного часу - 70%, 

 слабка матеріально-технічна база - 10%, 

 купують книги-15% 
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 користуються  бібліотекою друзів,знайомих - 9%, 

 відсутність потреби читати - 5%, 

 користуються домашньою бібліотекою - 2%, 

 естетична непривабливість бібліотеки - 2%, 

Відрадно, також, що 100% опитаних (3204 чоловік) визнали роботу 

бібліотекарів задовільною. Велика роль в цьому належить новітнім 

інформаційним технологіям, запровадженим у бібліотеках 

Дніпродзержинської ЦБС.  

 

 «Я знаю як зробити бібліотеку                        

                 привабливою» 
 

       СКРИНЬКИ  ЗАУВАЖЕНЬ 

 

Скриньки зауважень містили 993 різноманітних пропозицій:  

 збільшити тривалість робочого часу бібліотеки; 

 збільшити кількість нових книг і розширити асортимент газет і 

журналів;   

 встановити інформаційне табло щодо користування бібліотекою; 

 поповнити фонд художньої літератури на абонементі; 

 встановити кондиціонери  в читальних залах; 

 модернізувати інтер'єр бібліотеки, зробити сучасний дизайн; 

 організувати кафе при бібліотеці; 

 збільшити кількість комп'ютерів 

 організувати  ігрову кімнату для дітей 

 бібліотека – кінотеатр 

 гуртки при бібліотеці за допомогою волонтерів 

 створення електронної бібліотеки 

 доставка книжок на дом 

 наявність копіювальної техніки 

Так за створення ігрової кімнати для дітей висловились 215 

респондентів, за створення сучасного інтер’єру - 865 чоловік , за оновлення 

меблів – 993 чоловік, за необхідність ремонту приміщення – 993 чоловік, за 

збільшення кількості комп’ютерів – 541 чоловік, за збільшення кількості 

мультимедійного обладнання – 125 чоловік, за потребу у сучасній 
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дозвіллєвій літературі –355 чоловік, за потребу у навчальній літературі - 480 

чоловік, за потребу у літературі для дітей та підлітків – 663 чоловіки, за 

потребу у періодиці  – 268 чоловік,  за потребу у електронних, 

аудіовізуальних виданнях різної тематики – 80 чоловік.  

  123 респонденти визнали графік роботи  не досить зручним для 

користувачів. Пропонували продовжити час роботи бібліотеки до 21.00 

 

ВИСНОВКИ 

 «Якщо книга недоступна для сім’ї,  
                                                               вона повинна бути у бібліотеці» 

       (Висловлювання респондента) 

Опитування громадян дало можливість зробити комплексну оцінку 

стану бібліотеки, визначити місце бібліотеки в житті громади, його 

пріоритети в інформаційних потребах та ступінь їх задоволення, а також 

дізнатися думку щодо покращання діяльності бібліотеки.   

            Серед усіх закладів культури саме бібліотеки найбільше користується 

довірою населення, знають їх потреби та гарантують право на безкоштовне 

отримання інформаційних послуг. В  місті Дніпродзержинську книгозбірні 

залишаються єдиними соціальними, культурно-інформаційними закладами 

покликаними лобіювати безкоштовний доступ до інформації та бібліотечних 

послуг, які ґрунтуються на положеннях Законів України «Про культуру», 

«Про бібліотеки і бібліотечну справу». 

Проте для більшості громадян існують перешкоди в отриманні 

бібліотечних послуг: застаріла матеріально-технічна база, незадовільний 

рівень комплектування фондів та недостатня поінформованість 

громадськості щодо діяльності та сучасних можливостей бібліотечних 

установ. 

В ході громадських обговорень прозвучали пропозиції та побажання, а 

саме: закупити сучасні меблі, стелажі, придбати комп’ютери, підключити 

швидкісний безлімітний Інтернет, закупити мультимедійне обладнання, 

телевізори, кольорові сканери, принтери, придбати нові сучасні книги, 

довідники, енциклопедії, літературу для дітей та підлітків, зробити окрему 

кімнату для дітей, зробити капітальні ремонти, створити сучасний інтер’єр та 

багато іншого. Судячи з усього вище сказаного, можна зробити висновок, що 

жителі Дніпродзержинську вважають, що бібліотеки потрібні, але вони 
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хочуть бачити наші бібліотеки більш досконалими, більш сучасними, з 

новітніми технологіями, тобто близькими до Європейський стандартів. 

Офіційно визнано важливість бібліотек як механізмів забезпечення 

прозорості влади. Наведемо приклади «вільних» відповідей, думок і 

побажань бібліотеці: 

 «Збільшити тривалість робочого часу бібліотеки»;                                                                                                                

«Побільше нових книг і розширити асортимент газет і журналів»;                                                                                                       

«Хотілося б якомога більше отримувати інформації при вході в бібліотеку, на 

пункті запису»;«Мені подобається обстановка в бібліотеці. Багато квітів і 

дуже затишно. Спасибі!». Ці висловлювання, найбільш часто зустрічаються в 

анкетах та  особливих коментарів не потребують, вони лише  наочно 

демонструють проблеми, з якими стикаються наш читачі та їх ставлення до 

роботи бібліотеки. 

За результатами анкетування та опитування можна зробити декілька 

висновків 

ВИСНОВОК 1. 

  Дніпродзержинці вважають, що бібліотеки потрібні, але вони хочуть 

бачити їх більш досконалими і сучасними, з новітніми технологіями, тобто 

близькими до Європейський стандартів. 

ВИСНОВОК 2 

В своїй більшості користувачі дуже доброзичливі і з розумінням переносять 

незручності, які існують в бібліотеці, часто з незалежних від неї обставин. 

ВИСНОВОК 3 

Якщо узагальнити думки респондентів у контексті заявленої назви 

громадських обговорень «Бібліотека нашої громади: сучасне і майбутнє», то 

слід зазначити, що діяльність бібліотеки відповідає вимогам і інформаційним 

потребам певної частини населення, які є її реальними користувачами. 

 

Дніпродзержинці довіряють своїй бібліотеці! 
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 «До зустрічі в бібліотеці»: круглий стіл 

 

За підсумками громадських обговорень проведений 

круглий стіл. До участі в ньому запрошені бібліотекарі, начальник 

управління культури та туризму Дніпродзержинської міської ради, депутати, 

користувачі, партнери бібліотеки. 

Робота круглого столу розпочалася з презентації рекламного ролику 

«До зустрічі в бібліотеці». Директор КЗ ЦБС ДМР Герасюта Т.І. познайомила 

присутніх з підсумками громадських обговорень.Оголосила  головний 

висновком цієї події, а саме: 

Бібліотеки, за висловленням респондентів,- залишаються 

культурним, інформаційним, освітнім центром,осередком змістовного 

дозвілля! 

Усі без виключення доповідачі відмітили велику роль бібліотек, яку 

вони грають  у згуртуванні громади. 

За підсумками роботи круглого столу були прийняти рекомендації 

щодо подальшої роботи. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ. 

Бібліотека повинна переходити на наступний етап свого розвитку: в 

рамках задоволення інформаційних запитів - передбачення читацьких потреб 

і формування читацької культури; в рамках створення нових взаємовідносин 

між бібліотекою та суспільством - організація енергійного читацького і 

громадського активу, здатного здійснювати реальний вплив як на діяльність 

самої бібліотеки, так і на ті структури, від яких залежить ефективність її 

роботи. 

Щоб залучити до бібліотек мешканця, який мало читає  або не читає 

зовсім, повернути до бібліотеки читача, який також змінився, необхідно 

більш активно використовувати сучасні інтерактивні технології і неважливо 

що це - глобальна загальнобібліотечна акція, презентація книги або книжкова 

виставка. 

Для цього : 

 бібліотека повинна створювати доброзичливу атмосферу, де 

кожен може знайти допомогу; 
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 залучати до процесу читання людей, які входять до  різних 

читацьких груп; 

 виховувати культуру читання, умінь, навиків  які дозволяють 

читачеві самостійно формувати своє читацьке  коло. 

    ПРОСУВАННЯ   БІБЛІОТЕЧНОЇ   ПРОДУКЦІЇ  ТА ПОСЛУГ.        

    РЕКЛАМА. САЙТ І БЛОГ БІБЛІОТЕКИ 

 

Сьогодні діяльність бібліотек неможливо представити без реклами, бо 

вона є дійсним інструментом з інформування користувачів  про бібліотечний 

фонд, бібліотечні послуги, створення позитивного іміджу. 

Реклама бібліотеки: 

 виставково-стендова реклама 

 реклама у ЗМІ (реклама на радіо і телебаченні, відеореклама); 

 печатна реклама;  

 зовнішня реклама;  

 сувенірна реклама;  

 комп’ютерна реклама, бібліотечный сайт; 

 специализовані заходи, які мають рекламний ефект 

 

 Зовнішня реклама: 

 

Вікна – головне місце для тематичних книжкових виставок «Розкриваємо 

фонди читального залу». (ЦМБ, чз): 

 

 «Чарівний світ природи»  

 «Поезія – то струни серця»   

 «Рідний край – моя Дніпропетровщина»  

 «Історія – це подорож в минуле»  

 «Довідкові видання»  Рекордсменом видач стала книга «Имя и судьба» 

 «Знай наших!»  Видання дніпродзержинських авторів  

 «Дніпродзержинськ: минуле і сучасне»  
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 Виставково - стендова реклама: 

 

Рекламно-інформаційний стенд   «Бібліотека для Вас». 

 

 

 

 

Бібліотека-філіал №7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотека-філіал №9 
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Протягом року розроблялися інформаційні буклети для різних категорій 

користувачів  бібліотек: 

 Тематичні списки: 

 

На замовлення вчителів української мови та літератури підготовлена 

серія бібліографічних покажчиків літератури «Портрети українських 

письменників»: 

 «Олександр Ірванець»: бібліографічний покажчик (ЦМБ) 

 «Берегиня української літератури». Ліна Костенко: 

біобібліграфічний покажчик (ЦМБ)  

 «Два кольори Дмитра Павличка»: біобібліографічний 

покажчик (ЦМБ) 

 «Улас  Самчук-Гомер ХХ століття»: 

біобіліографічний покажчик (ЦМБ) 

 «Трагічний, величний і вічний Василь Стус»: 

біобілографічний покажчик (ЦМБ) 

 «Духовний космос Валерія Шевчука»: 

біобібліографічний покажчик (ЦМБ) 

 «Павло Загребельний»: біобібліографічний 

покажчик (ЦМБ) 

 «Світ ловив його,та не спіймав»Василь 

Барка:бібліографічний покажчик (ЦМБ) 

Всі покажчики були розміщені на сайті бібліотеки в розділі «На допомогу 

вчителю української літератури», активно використовувались під час 

проведення масових заходів. 

 

В серії «Дніпродзержинські письменники та митці: ювіляри року 2012» 

відділом бібліографічної і електронної інформації підготовлені 

рекомендаційні списки літервтури: 

 « І радостями й болями живу» (В.Бурхан); 

 «Олександр Стовба: поет - воїн»; 

 «Світло безмежного буття» (О. Чегорка); 

 «Грона щедрого слова» (Ф. Г. Ісаєва),  

 «Минуле з гірким присмаком» (М. І Кучера»,  

 «Природа, як смак життя» (А. М. Жежера). 

 

Підтотовлені тематичні списки літератури: 

 «Літо навколо нас»: тематичний списк літератури (ф.9)  

 «Чудесна країна фантація»: тематичний список літератури (ф.9) 
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 «Я продвинутий ребенок»: вебліографічний спиок (ф.7) 

 Основні  загально бібліотечні виставки: 

Бібліотекарі  намагаються креативне використовувати бібліотечний простір, 

приміщення робити привабливим,  «смачно» подавати книжкові бібліотечні 

виставки у приміщеннях, поза бібліотеками,  у вікнах. 

Несподіваними  стали  книжкові виставки, які були підготовлені  

бібліотекарями ЦМБ ім. Т.Г.Шевченка до Тижня весняного здоров’я «Сім 

днів позитиву». 

 «Є книги, які треба тільки покуштувати, є такі, які найкраще проковтнути, і 

лише деякі варто розжувати і перетравити ... »сказав Френсіс Бекон. Ми 

використали метафору «книга - пожива для розуму і душі» для застосування 

нетрадиційних форм і способів представлення книги і залучення до читання 

 

Книжкова експозиція «Смак 

читання»: літературне меню 

(ЦМБ,чз представляла  книгу як 

вишукану їжу для насичення 

розуму і задоволення душі, 

допомагала знайти той «продукт», 

який в даному віці буде йому і 

корисний, і «смачний». Звідси і назва 

розділів виставки: бізнес-ланч, 

віртуальний кекс, фіто-морси, вишукана 

вечеря, національна кухня. 
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«Ми те, що їмо»,- кажуть дієтологи. «Ми те, що читаємо», – стверджують 

бібліотекарі. На книжковій виставці «Читання як подорож душі» (ЦМЮ, 

аб) представлени книга-чемпіон, книга-рекорд, релакс-книга, книга - нокаут, 

книга-фільм, книга-драйв 

 

 

 

Читачам подобається форма бібліотечної роботи 

як ілюстративна  книжкова  виставка. 

Ось така книжкова експозиція приваблює увагу 

читачів, вони охоче користуються книгами з 

виставок. 

Книжково-ілюстративна виставка «Великодні 

дзвони» (ЦМБ, аб) 
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Книжково-ілюстративна іиставка 

«Цілющий букет трійці» (ЦМБ, аб). 

 

Книжково – ілюстративна виставка 

«Лютневий сніг весною пахне» (ЦМБ, аб) 

 

 

 

 

 

 

 Малоформатна рекламна продукція: 

Бібліотеками виготовлено понад 1000 тис. листівок, оголошень, запрошень 

на заходи, візитівок тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

Реклама в пресі і на телебаченні – найтрадицийні  і популярні види 

реклами 
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 Реклама в пресі, місцевих інформаційних порталах: 

Бібліотеки Дніпродзержинської ЦБС активно співпрацюють з  місцевими 

ЗМІ:»Ведомости», «Событие», «Мой Днепродзержинск», «Наш Репортер», 

«Знамя Дзержинки», анонсуються майже всі заходи бібліотек. 

Опубліковано матеріалів: 

Всього: 37 

В газетах: 

 «Зоря» -3 

 «Ведомости» -2 

 «Знамя Дзержинки»-4 

 «Наш репортер»-4 

 «Мой Днепродзержинск»-9 

 «Событие»- 15 

 

Інмормація щодо роботи бібліотек постійно публікується за адресами 

інформаційних порталів: 

dndz.gov.ua;   

dndz.dp.ua; 

dndz.ru; 

dndz.tv; 

sobitite.com 

Реклама на радіо 

На радіо 12 разів звучали інформаці про найцікавіше у бібліотеках міста, 

інтервью, анонси заходів, репортажі засідань клубів за інтересами 

 Реклама на телебаченні. 

Міська інформаційна служба буває майже на всіх заходах бібліотек. 

Регулярно надає матеріали  у рубриці «Справи бібліотечні». Опубліковано 42 

сюжети. 

 Іміджева реклама 

Рекламний ролік «До встречи в библиотеке», опубликований в мережі 

Інтернет 28 квітня 2012 року   має понад 1200 переглядів.  

На сайті бібліотеки присутні відеоматеріали щодо найяскравішіх 

заходів. Створений відеоархів. 
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 Рекламні акції 

 

 

21 травня дніпродзержинські бібліотеки демонстрували на практиці 

ініціативи, спрямовані на 

соціальний, культурний та 

економічний розвиток місцевої 

громади, під час ярмарку 

«Сучасна бібліотека: розвиваємо 

місцеві громади». 

Співорганізатори ярмарку: 

програма «Бібліоміст», 

Міністерство культури України, 

Національна парламентська 

бібліотека України (НПБУ), 

Українська бібліотечна асоціація 

(УБА), Ресурсний центр «ГУРТ», 

Програма сприяння парламенту України II (ПСП II), яка заснована та 

підтримується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), а також 

відділ преси, освіти і культури посольства США в Україні.  

 

Дніпродзержинська міська бібліотека ім. Т.Г.Шевченка презентувала проект 

"Бібліотека згуртовує громаду".У ярмарку взяли участь бібліотекарі, 

художники, поети, майстри декоративно - прикладного мистецтва. Колектив 

бібліотеки нагороджений Почесною грамотою Міністерства культури 

України "За вагомий особистий  внесок у створенні духовних цінностей та 

високу професійну майстерність". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.dndz.gov.ua/?nid=192
http://lib.dndz.gov.ua/?nid=192
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Центральна міська бібліотека 

ім.Т.Г.Шевченка взяла участь в  Дні міста 

Дніпропетровська та Всеукраїнському 

дні бібліотек - презентації - бенефісі: 

"Бібліотеки Дніпропетровщини 

запрошують на побачення", 

який відбувся  у міському парку ім. 

Лазаря Глоби .  Дніпродзержинські 

бібліотекарі  представили   рекламно-

просвітницьку акцію   "ЧИТАЙ, 

ГУБЕРНІЄ!". Відвідувачі охоче 

знайомились з краєзнавчими новинками 

"Знай наших", з книгами , які були до 

смаку дніпродзержинцям 

"Дніпродзержи

нці прочитали і 

вам радять", 

розважались разом з нами: складали пазли за 

картинами дніпродзержинської художниці Алли 

Михальчук, вимірювали зріст читання, звертались 

за порадами у "Швидку бібліотечну допомогу", 

раділи рекомендаціям "Бібліотечного астролога", 

відвідали "Книжкове дефіле" та познайомились 

з тенденціями  книжкової моди. 

 

 

Дніпродзержинціі святкували День міста разом з Дніпродзержинською 

централізованою бібліотечною системою на 

головній площі міста. 

 Бажаючі мали можливість придбати 

книжки дніпродзержинських авторів з 

автографом з виставці – продажу  

«Купуй і знай наших»!; 

 Знайомились з книжковими уподобаннями 

містян на книжковому розвалі 

«Дніпродзержинці прочитали і вам 

радять»: 

 Вибрати книгу до будь якого смаку на 

книжковій виставці «Смак читання», познайомитися з творчістю 

дніпродзержинської художниці Алли Михальчук та придбати  картину з 
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автографом автора. Виставка живопису «Краєзнавча акварель» зацікавила 

мешканців і гостей міста. 

Хто не мав бажання знайомитися з новими книжковими та краєзнавчими 

новинками брали участь у чисельних  Літературних конкурсах, розвагах, 

іграх, тестуванні, фотосесіях: 

 «Зрістомір читання» 

 «Швидка бібліотечна допомога» 

 «Бібліотечний астролог» 

 «Залиш своє ім’я на карті України» 

 «Просто тісто»- майстер-клас Ніни 

Туркіної 

 Дніпродзержинськ «Склади пазли» 

  Книжкова ігрова програма  

 Акція «Запишись до бібліотеки сьогодні»  

 

Черга вишукалася до справжнісінького 

книжкового трону  аби зробити фото на згадку 

в костюмі літературного герою. 

 

 

 

привітання найактивніших 

соціальних партнерів бібліотеки 

Ось і підійшов до кінця 2012 рік! Як 

виявилося, апокаліпсис не настав. 

Бібліотека залишилася стояти на своєму 

одвічному місці: за адресою вулиця 

Сировця, 14 

              Культура в суспільстві - як гніт у 

свічці: маленька тоненька нитка - але 

якщо її немає, то й свічки немає - це 

просто шматок воску. Серед соціальних 

інститутів бібліотека займає особливе місце. Вона фокусує все, що відбулося 

і відбувається з людством поза її стінами. І щоб не згасла ця свічка, всі ви 

кожним своїм приходом залишаєте в цих стінах частину своєї душі, своєї 

любові, частину свого життя. 

Ми  вдячні всім, хто допомагав бібліотеці долати труднощі і разом з нами 

брали участь у реалізації нашої великої мрії. 



60 
 

Ми не втомлюємося повторювати  

«В нашій бібліотеці все найкраще: книги, бібліотекарі, читачі, 

 друзі та партнери». 

Будь-який привід гарний, щоб згадати один про одного і побажати один 

одному щастя. Так нехай же таким приводом стане ця зустріч у бібліотеці. 

Шановні друзі, нащі спонсори, благодійники, дарувальники! 

Щира подяка Вам від колективу бібліотеки за вміння відгукнутися, 

перейнятися нашими проблемами, знайти час для продуктивного і 

результативного спілкування. Бажаю Вам здоров'я міцного, досягнення 

вершин благополуччя і достатку, душевної та природної гармонії з собою і 

оточуючими, затишку в домі, досягнень на роботі, нехай Ваші душі 

переповнює любов і окриленість, добро і щедрість. 

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю та відкритість Ваших сердець. 

Сертифікат про присвоєння статусу «Преміум-партнер бібліотеки» вручені: 

 

 заступнику міського голови ПАВЛЮКУ Сергію Михайловичу; 

 начальнику управління культури і туризму Стрілець Ніні Миколаївні; 

 голові Дніпродзержинської благодійної організації «Центр культури та 

мистецтв« Златоуст »ЛЮБКІНУ Олегу Вікторович; 

 протоірею Свято-Миколаївського собору отцю Костянтину; 

 директору з розвитку промислового підприємства ЗІП Захорольського 

Олегу Івановичу; 

 Яловому Андрію Івановичу - директорові видавничого дому «Андрій»;    

  директору компанії Мікомп Олегу Миколайовичу Морозу; 

 директору компанії «Днепронет» Штарк Володимиру 

Володимировичу; 

 начальнику Дніпродзержинського управління юстиції Кошевому 

Вячеславу Григоровичу; 

 Директорові дитячої музичної школи № 5 ФЕДЧЕНКО Тетяні 

Петрівні; 

 начальнику міського архівного управління КУЛІНІЧ Галина 

Олександрівна; 

 начальнику дніпродзержинського управління юстиції АНКАЛЮК 

Тамарі Володимирівні; 

 директорові лівобережної дитячої музичної школи № 6 ШВЕЦЬ Риммі 

КостянтинівнІ 



61 
 

 директорові мережі книгарень «Книги-К»-Князеву Костянтину 

Григоровичу; 

 директору школи мистецтв № 2 Роже Альбертас Юозовічу; 

 Васильєвої Ользі Андріївні, майстру декоративно-прикладного 

мистецтва; 

 начальнику управління освіти і науки Баштаненко Ользі Миколаївні; 

 Рутенко Наталії Вікторівни-директору загальноосвітньої школи № 6; 

 головному редактору газети «Подія» - Балтаксе Михайлу 

Володимировичу . 

Неможливо було перелічити всіх, кому ми зобов'язані часточкою свого 

успіху. І це не лише представники влади, бізнесу. культури, освіти і 

мистецтва. Це в першу чергу наші постійні читачі, ця велика і дружна 

книжкова сім'я, яка налічує у своїх лавах 25 000 соратників.  

Нам потрібні всім, а ми всім корисні. 

  Але бібліотека хороша і корисна не тоді, коли про неї думають і 

постійно говорять, а коли вона під рукою і легкодоступна, як газ на кухні. 

Ми дякували всім, хто прийшов на наше спільне свято і провів з нами 

дивовижний вечір. Минув 2012 рік . Для нас він був успішним. 

Музичні привітання від друзів, віставка «Світ української мотанки», 

фотовиставка  Володимира Штарка «Дивлюсь на світ з вдячністю», майстер-

класи зі скрап-букінгу, деку пажу від майстринь Оксани Сапеги і Олени 

Пузіної, філіжанка кава добре скрасили цей чудовий вечір 

 

Традиційною у бібліотеках стала рекламна акція «З Новим роком 

читання». Перших 10 читачів, які завітали до бібліотеки  відзначаються 

сувенірами. 

Під час акції  «"Першого читача зустрічаємо, з Новим роком 

читання вітаємо!», центральна бібліотека для дітей дарує  шоколадного 

діда Мороза. І хоча відвідувачі вже дорослі, та сюрприз був для них 

приємною несподіванкою. 

Солодкі подарунки отримали не тільки перші відвідувачі, що прийшли 

за книгами, а й перші користувачі Інтернет – центру. Подібну «солодку 

традицію» було продовжено 1 червня. В Міжнародний день захисту дітей  

пройшла акція «День позитиву у бібліотеці». В цей день перші читачі також 

отримали цукерки. 
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Прекрасний новорічний подарунок отримали юні читачі Центральної 

міської бібліотеки для детей. Состоялась прем'єра двох чудових новорічних 

казок сучасного Російського письменника Андрія Усачова "Школа сніговиків" 

і "Чудеса в Дедморозовке". За участю лялькових Діда Мороза, Снігуроньки і 

сніговиків діти поринули у прекрасний світ чарівної зимової казки 

Далеко на Півночі, десь в Архангельській області, є невидиме село 

Дідморозівка.В цьому селі і проводить велику частину року Дід Мороз, його 

онука Снігуронька, а також їх помічники - снеговікі. Про те, як живуть в 

цьому незвичайному селі його жителі, автор написав зі слів Діда 

Мороза.Тому всі описані тут події - чиста, як сніг, правда 

Не менш цікавим вийшли і «Зустрічі на бібліотечній галявині» (цдб), 

які відбулися 1 червня у міському парку. Бібліотека влаштувала справжній 

читальний зал на відкритому повітрі. На малюків та їхніх батьків чекали 

яскраві журнали та книги, цікаві загадки, конкурси, вікторини, ігри. Діти 

отримували у подарунок цукерки, а батьки – запрошення прийти з дітьми до 

бібліотеки. 

Наприкінці року увагу всіх відвідувачів бібліотеки привертав великий 

інформаційний плакат «Напиши листа Діду Морозу» з його адресами в 

різних країнах. 

Комп'ютерна реклама бібліотеки - принципово новий засіб 

розповсюдження інформації про себе. Бібліотека створила  свій сайт, завдяки 

якому користувачі можуть дізнатися про історію виникнення бібліотеки, зміст 

виставок, фондів і колекцій, електронних ресурсів, реквізити і режим роботи 

бібліотеки. 

Сьогодні свій сайт в інтернеті це: 

1. Засіб звернення до великої аудиторії. 

2. Джерело детальної та актуальної інформації про бібліотеку. 

3. Постійна реклама з широкими можливостями. 

4. Організація партнерських відносин. 

5. Зворотній зв'язок з клієнтами. 

6. Імідж. 

WEB-сайт Дніпродзержинської центральної бібліотеки ім.Т.Г. 

Шевченка в мережі «Інтернет»(адреса розміщення http:// 

www.lib.dndz.gov.ua) відноситься до офіційних інформаційних видань міста, 

презентований громаді 23 червня 2010 року. 

Сайт призначений для надання в мережі  «Інтернет» інформації про 

бібліотеку, книгу, читання, місто як муніципальне утворення з 

використанням сучасних інформаційних технологій, забезпечення вільного 

цілодобового доступу до інформації про місто і бібліотеку.  
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Сайт має 4 частини: 

1. Новини 

2. Про бібліотеку та корисну інформація для користувачів 

3. Краєзнавчу 

4. Арт-галерея, афіша,форум 

Інформація на сайті містіть тексти, ділову графіку, фотографічні 

зображення, відеоінформацію, віртуальну довідку «Запитай у краєзнавця», 

тексти книг, статей дніпродзержинських краєзнавців, довідкову інформацію 

про місто, юридичні консультації, надається  доступ до корпоративного 

каталогу Дніпропетровщина» тощо. 

 Родзинкою сайту є просування книги за допомогою відео. Абонемент 

створює цікаві бук трейлери. Сайт має відео архів про місто, посилання на 

сайти органів державної влади тощо. 

 

Статистика сайту 

 

За 2012 рік його відвідало 24060 користувачів. 

Унікальних користувачів -23805 

Відвідувань - 31278 

По місяцях: 
Відвідуваність. 

 Відвідувачі  Нові Візити 

грудень     3211  3039 3883 

листопад   3575  3390 4253 

жовтень    3224  3078 3833 

вересень  2534  2425 3183 

серпень   1362  1282 1663 

липень  1058  988 1397 

червень  962  894 1243 

травень  1726  1640 2173 

квітень  2068  1974 2606 

березень  1660  1556 2176 

лютий   1718  1617 2333 

січень 2022  1992 2485 

Всього 24060  23805 31288 

Переглянуто сторінок – 606666 

Країни і регіони – Україна, Росія, США, Польща, Італія, Німеччина,Італія, 

Бразилія, Білорусь, Молдова тощо. 

Сторінки, до яких найчастіше звертались користувачі: 

1.Корисна інформація для вчителів 

2.Новини 

3. Вам допоможе юрист 

4. Все про Дніпродзержинськ 

6. На допомогу вчителю української літератури 
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7. Літописці Кам’янського - Дніпродзержинська 

8. Про бібліотеку 

9. Шевченкіана: книжкова колекція 

10. Архівні миттєвості життя  

11. Іменем Кобзаря: путівник по місцях нашого міста, які пов’язані з ім’ям 

Т.Шевченка тощо 

Дніпродзержинська ЦБС має свій блог «Бібліопазли», презентований 

громаді 25 січня 2012 року. Блог Дніпродзержинської бібліотеки 

ім.Т.Г.Шевченка – це велика кількість цікавої інформації про читання, книги, 

роботу бібліотек з просування книги і читання. 

 За 12 місяців поточного року блог переглянули понад понад 30 000 разів, 

понад 1000 осіб щодня з різних країн світу: України, Росії, США, Німеччини, 

Білорусії, Великобританії, Казахстану , Вірменії, Ірландії, Ізраїлю та ін. Блог 

«Бібліопазли» має таку назву невипадково, як пазли збирається картина, чим 

живуть і як працюють бібліотеки м. Дніпродзержинська. 

Блог має наступну структуру: головна сторінка, про бібліотеки, корисні 

посилання, поради бібліоняні, термінологія Web 2.0. 

На головній сторінці блогу можна знайти наступну інформацію: «У цей день 

...», «Свята України», «Мудрість на щодень», «Хто на новенького: книга 

тижня», «А - фішка: найближчі заходи в бібліотеках», «Книжкові 

позитиватори», «Архів блогу», «Теги». 

Авторами блогу є: Тетяна Дороніна, Інна Табакова. 

Адреса, за якою можна знайти блог Бібліопазли: 

http://bibliopazlu.blogspot.com/ 

Таким чином, за допомогою бібліотечного сайту і блогу, підвищилась 

ступень  поінформованості  реальних і потенційних користувачів щодо 

послуг. Завдяки рекламі бібліотеки  транслюватимуть  власні можливості 

перед широкою аудиторією не тільки у себе в місті, країні, але й  за його 

межами через систему Інтернет. 
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    СОЦИОКУЛЬТУРНА ТА ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Залучення користувачів і зріст читацької активності досягалося за 

рахунок підвищення: 

• якості і різноманітності заходів; 

• інтересу до регулярного читання ,через залучення потенційних 

користувачів до заходів; 

• доступності; 

В 2012 р. було проведено 1163  соціокультурних заходів, які відвідало 

16570 користувачів 

 

 Творчі  зустрічі з поетами,аматорами прикладного мистецтва 

 мультимедійні презентації   

 Художньо-пізнавальні години дя дітей 

 Презентації 

 Виставки 

 Майстер- класи 

 Залучення  читачів до створення нових інформаційно- технологічних 

видів творчості (буктрейлери)) 
 Підтримка  творчо обдарованих    дітей(клуби за інтересами») 

 Поповнення  електронних  баз з краєзнавства 

 Поповнення фонду   новими книгами, дисками. 

« НЕПОВТОРНА  ДНІПРОПЕТРОВЩИНА»: 

До 80-річчя утворення Дніпропетровської області 
 

"Країв прекрасних і трудящих 

В житті немало знаю я, 

Та серед них ти все ж найкраща" 

Дніпропетровщино моя! 

(Н.Яцина) 

 

Ілюстративно-книжковою 

експозицією "Катеринославщина - 

Дніпропетровщина: віхи історії" 
та інформаційними краєзнавчими 

виставками "Рідний край - моя 

Дніпропетровщина", 

"Літературна Дніпрпетровщина" 

розпочали цикл заходів до 

відзначення цієї події бібліотеки 

http://lib.dndz.gov.ua/?nid=161
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ЦБС. Протягом місяця в усіх бібліотеках - філіалах проводились краєзнавчі, 

історичні, віртуальні подорожі та ексурсії,вікторини, мультимедійні 

презентації "Шляхами долі" та "Сім чудес Дніпропетровщіні", відбулися 

зустрічі з діячами культури, презентації художніх виставок. (ЦМБ) 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
СЕРІЯ ТВОРЧИХ ВЕЧОРІВ «ЗНАЙ НАШИХ» 

 

15 лютого, розпочався цикл вечорів-портретів "Знай 

наших!" Перша зустріч відбулася з художником нашого 

міста Михальчук Аллою. 

 Нічого так не відображає саму таємну сутність людини, 

як її творчість. Можна брехати в житті - але неможливо 

брехати у творчості! Саме про творчість, як відображення 

душі людини, і йшлося на зустрічі зі студентами 

медичного училища. Гості з великим інтересом слухали 

розповідь Алли Альбертівни про її творчі прийоми, плани на майбутнє, 
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поглядах на життя. Всі з великим інтересом переглянули слайди з її 

роботами, і навіть, взяли участь у веселій фотосесії на фоні творчих робіт 

авторки. 

 
 

 Друга зустріч відбулася з Ніною Циганок, членом 

краєзнавчого товариства Камянське –

Дніпродзержинськ, музейний працівником. З покоління 

«дітей війни», вона висунулася в число провідних 

музеєзнавців, якого знають і цінують далеко за межами 

Дніпропетровської області. Маючи за плечима 

історичний факультет Дніпропетровського державного 

університету, Ніна Циганок в 1969 році в якості 

наукового співробітника поступила на роботу в Музей 

історії міста Дніпродзержинська. Ніна Олександрівна Циганок доросла до 

відповідального посту директора музею, займаючи цю посаду з 1983 по 2000 

рік. Найважливішим напрямком діяльності Н. Циганок, як музейника, є 

видавнича справа. Важко перелічити всі її статті, наукові дослідження, 

історичні та історико-публіцистичні нариси, буклети, книги - адже їх у Ніни 

Олександрівни більше п'ятисот! Мало хто знає про вирішальний внесок 

директора міського музею в розробку символіки міста Дніпродзержинська як 

ініціатора створення та співавтора герба, прапора і печатки. Сьогодні 

Н.О.Циганок - завідувач архівом Народного музею історії ВАТ 

«Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського», член 

краєзнавчого товариства" Кам'янське - Дніпродзержинськ ".   

 

 
 

Ювілей області – свято для всіх  

 

Центральна бібліотека для дітей протягом лютого провела низку заходів, 

присвячених 80-річчю Дніпропетровської області. В приміщенні бібліотеки 

читачів зустрічала краєзнавча виставка – бібліогід «Моє Придніпров’я – мій 

http://lib.dndz.gov.ua/?nid=167


68 
 

ріднокрай». Для учнів 1 – 4 класів НВК № 5 та колегіуму № 16 відбулися 

віртуальні мандрівки «Це наша з тобою земля». Діти «відвідали» визначні 

місця Дніпропетровщини, побачили пам’ятки архітектури, «побували» на 

скіфських курганах та в гостях у козаків, дізналися, що таке «кромлех» та як 

виглядали дніпровські пороги.  

                 Історичний екскурс «Віхи історії: люди та події» познайомив 

учнів колегіуму № 16 з нашими відомими земляками: політиками, акторами, 

письменниками. Також запам’яталася дітям еколого – краєзнавча подорож 

«Безмежний степ, як море рівний…». Несподіваною стала інформація про 

те, що в нашому степовому краї є не тільки ліс та скелі, а навіть… водоспади. 

А для знавців історії області пройшла вікторина «Дніпропетровщина: 

відома і невідома». Святкові заходи бібліотекарі проводили за допомогою 

електронних презентацій «Чим славний наш край» та «Природні 

заповідники, заказники та пам’ятки природи Дніпропетровщини», які 

створили самі.       

 

 

             «Героїчне життя не кануло в забуття: Історія проспекту 

Пеліна»   провела бібліотека –філіал №4 для студентів двох груп 

металургійного коледжу разом з членом краєзнавчого товариства 

«Кам’янське -Дніпродзержинськ» Пителем Юрієм Антоновичем, який свою 

розповідь ілюстрував цікавими деталями і спогадами. Юнаки ознайомилися з 

відеороликом «Дніпродзержинськ- Кам ‘янське», який цікаво прокоментував 

гість. 

 

«Наша вулиця – імені поета Валентина Бурхана» для учнів 7Б класу 

НВК№13(бібліотека-філіал №4) 

День газети« Знамя Дзержинки» (ЦМБ) 

У жовтні поточного року найстаршому друкованому виданню міста 

виповнилося 80 років. Газета трудового колективу ПАТ «Дніпровський 

металургійний комбінат ім. Дзержинського »займає гідне місце в середовищі 

міських засобів масової інформації і користується заслуженим авторитетом у 

дніпродзержинців. 

У бібліотеку прийшли жителі Дніпродзержинська, люди різного віку - 

студенти, школярі, пенсіонери та ветерани праці, читачі «Прапора 

Дзержинки». 

З гостями зустрілися кореспонденти газети Світлана Луньова, Володимир 

Кашнер - досвідчені журналісти, кожен з яких привносить в роботу видання 

частинку себе і свого таланту. Про будні колективу газети, про людей, які її 
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роблять, про цікаві рубриках та публікаціях розповіла Зоя Гайнуліна - 

начальник прес-центру, до складу якого сьогодні входить газета. 

Журналісти прийшли разом з героями своїх публікацій і нарисів, про які в 

різний час писала «Знамя Дзержинки», - це художник Е.Заплетін, майстер 

художньої вишивки В.Сквознікова; знамениті спортсмени: чемпіон світу з 

напівмарафону В.Карповіч, волейболіст, кандидат в майстри спорту 

В.Гацура, 9-річний чемпіон світу з кікбоксингу К.Панкратов. Талановиті 

художники-аматори та спортсмени розповіли про те, як суміщають роботу на 

металургійному комбінаті з улюбленим захопленням, як завойовують призові 

медалі на чемпіонатах, привітали всіх присутніх з наступаючим Новим роком 

і побажали коханому виданню зростання тиражів і процвітання. 

Почесними гостями зустрічі стали Ніна Циганок - історик, видатний 

музеєзнавець, краєзнавець нашого регіону, автор багатьох публікацій в газеті 

«Знамя Дзержинки» - і заслужений журналіст України Володимир 

Базарянінов, який очолював редакцію протягом 25 років і вніс величезний 

внесок у становлення та розвиток «Прапора Дзержинки ». Багато журналістів 

нашого міста по праву називають Володимира Костянтиновича своїм 

учителем. 

Наостанок чудовим подарунком для всіх присутніх став виступ заслуженої 

капели бандуристів України, керує якою Л.Журавель. 

Учасники зустрічі висловили побажання купувати газету «Знамя Дзержинки» 

в міській мережі газетної торгівлі. У Центральній бібліотеці ім. 

Т.Г.Шевченка газету можна придбати вже з перших днів січня 2013 року. 

 Стежиною пам’яті «Не забудемо  героїв своїх» (ф.4)  пройшли 

бібліотекарі бібліотеки – філіалу №4 з учнями 4А і 4Б класів НВК№13, яка 

була присвячена Дню Перемоги . Екскурс в минуле  здійснили через читання 

вірша М. Познанської «Там сплять навічно» і оповідання В. Сухомлинського 

«Батьків заповіт». 

 «Є межа у печалі-немає кінця у тривоги…» (ЦМБ, ю.в) 

Свідок   тієї трагедії медичний працівник Поданєва А.Н. розповідала 

про те, чим став для нас Чорнобиль, що Чорнобиль не збирається йти у 

небуття. Чорнобиль-поруч з нами. І вік дихає небезпекою» 

Присутні переглянули документальну стрічку про Чорнобиль «Трагедія 

віку», познайомились з оглядом літератури «Дзвоні Чорнобиля». 
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 «Шлях від рядового до полковника» (ЦМБ, ю.в) зі своїми 

спогадами поділився  учасник війни Пожитько Івана Павловича 

 «У пам’яті навіки збережи», до Дня визволення міста 

(бібліотека –філіал №4)  

 «Відлуння фронтових літ» (ЦМБ, чз). В бібліотеку завітав хор 

«Просвіта» з програмою патріотичних пісень, а також син визволителя міста 

Литвин М.С. Він розповів, як його батько воював за визволення міста, і, 

будучи поетом, Литвин М.С. прочитав свої вірші про батька, про війну, про 

визволення. Також свої вірші про війну прочитав поет Сіренко В.І. 

 «З того часу під Крутами червоніють Маки» (ЦМБ, ю.в): 

історичний урок  в пам'ять про студентів які полягли за волю України Їх там 

триста, як скло, товариства лягло!» 

 Виступ вчителя історії СШ № 5 Неділко А.В.Трагічну пісню 

«Балада про мальчиків» Олександра Вертинського (киянина, свідка тих 

подій) читає Прохорчук Антон, Огляд домашнього завдання (реферати), 

учні СШ № 5, Нагородження кращих робіт. Учні читають вірші Павла 

Тичини, Олександра Олеся, Валер'яна Підмогильного  присвячені пам'яті 

загиблих «Борцям за волю України, героям Крут-вічна слава!» - як сьогодні 

вшановують жертовний подвиг юнаків в Україні розповіла бібліотекар 

Лощенкова Л.В.  

 «Пісня  приречена на безсмертя» (20 років затвердження 

Державного гімну), «Задзвонили дзвони по всій Україні» (День Соборності 

України) і урок пам’яті «Голокост, як загальнолюдська трагедія» (Між. день 

пам’яті жертв) щороку ми відзначаємо спільно з НВК№13. Цього року з 

учнями 7Б, 4Б і 5А класів. Всі ці заходи проходили з використанням відео з 

мережі Інтернет. (ф.4) 

 «Подія, що пережила час» (ЦМБ, ю.в) –проведена історична 

година до Дня Соборності України. Мета заходу – роз’яснити учням, що 

Свято Дня Соборності України не для урочистої ейфорії, а для вдумливого 

загальнонаціонального міркування про завтрашнє держави, української 

нації. 

Все частіше бібліотекарі використовують інформаційні 

технології.Підготовлено понад 30 мультимедійних тематичних презентацій, 

слайдових шоу: 
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ЦМБ ім.Т.Г.Шевченка 
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Бібліотека – філіал №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна бібліотека для дітей 
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Бібліотеки за допомогою науково-популярних і художніх творів 

прагнуть виховувати у своїх читачів любов до природи. 

«Не забувай про джерело» (ф.4) - тематичні сеанси читання невеличких 

художніх творів і фрагментів з книг:Є. Гуцало «Зайці», В. Носаль 

«Несподівана зустріч», В. Кава «Він живий», А. Костецький «Не хочу» , А. 

Давидов «Вдячність» , А. Дрофань «На велику воду», Н. Забіла «Журавлик» 

запропонувала своїм читачам   бібліотека –філіал №4. За допомогою цих 

творів вони знайомили дітей з правилами екологічної поведінки в природі , 

не моралізували , а надавали можливість після прослуханого обрати варіант 

поведінки і пояснити її. Читання проводились для 2, 3, 4,5 класів НВК№13 і 

ЗОСШ№18. 

Бібліотекарі  у своєї роботі досить активно використовують таку форму 

роботи, як  відеоекскурсії,  які доповнюють шкільний курс «Дивосвіт 

України» для 1-4 класів. Відбулися  пізнавальні мандрівки до озера Синевир 

і озера Світязь, які входять у число сими природних чудес України. Дітям 

була представлена нова тематична хрестоматія «Наша країна», яка надає 

допомогу в підготовці до уроків з предмету «Дивосвіт України». Захід 

підготовили і провели для учнів 1А і 1Б класів НВК№13. (ф.4) 

За традицією кожного року в бібліотеках 26 квітня присвячене Дню пам’яті  

Чорнобильській трагедії. Проводятся тематичні уроки «Чорнобильська 

трагедія – біль України» (ф.4).  

-  

 

Заочне турне «Казкова Данія – королівство суспільного процвітання» 

(ф.5) 

     В цю подорож разом з бібліотекарями відправились учні 3-а та 3-б класів 

СЗШ № 29. 

Країна старовинних і добрих привидів, країна вікінгів і туманів, країна 

казкова, давня, незрозуміла ... Маленька країна, що вражає весь світ і своїми 

шедеврами, і своєю сердечністю, і своїми невеликими, дуже акуратними і 

комфортними містеч-ками.  
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У цьому королівстві немає великих річок, високих гір і темних лісів. 

Зате бага-то моря, а островів – цілих 406. У королівства є своя королева, не 

Снігова, правда, але теж вельми колоритна. Королева Маргарет їздить на 

автобусі, любить малювати і (страшно подумати) курить! Добрі подані дуже 

переживають за її здоров’я, але мовчки, бо толерантність в королівстві Данія 

– святе. Та й взагалі, Данія – країна цілком казкова. Недарма самий 

прославлений датчанин зовсім не філософ Серен Керкьегор, а казкар Ганс 

Християн Андерсен. Народився він, як і належить генію – в провінції, а ось 

жив і творив у столиці Данії – Копенгагені.  

Про цю всесвітньо відому людину дітям розповідала завідуюча 

бібліотекою Задорожня Ю.В.  

І, вже традиційно, захід завершився демонстрацією дуже яскравого і 

цікавого відеофільму про королівство Данія (підготувала Какуша Г.Б.). 

До цього заходу була підготовлена книжкова вітрина (оформила 

Задорожня Ю.В.), яка знайомила малечу з казками Г.Х. Андерсена. 

 

В гостях у ЦМБ ім. Т.Г Шевченка побував євроклуб "Дружба" СЗШ №21 

(керівник клубу Коваленко Людмила Миколаївна). Учасники зустрічі 

прослухали інформацію "Важливі події в Євросоюзі", разом з Алою Беленко 

здійснили віртуальну подорож палацами і парками Європи. Самі учасники 

клубу розповіли про парки дозвілля та відпочинку в Європейських столицях. 

До речі, французькому Діснейленду в цьому році виповнюється 20 років. На 

зустрічі звучали українські пісні та англійські мелодії у виконанні Карини 

Бакшиєвої та Марини Чернової. 

 

 
 
 

                  

 
 

http://lib.dndz.gov.ua/?nid=217
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«Кіпр- країна Афродіти» (ЦМБ, чз) 
 

Пункт європейської інформації ЦМБ ім. Т.Г. Шевченка разом з євроклубом 

«Дружба» ЗОШ № 21 (керівник Коваленко Тетяна Миколаївна) провели 

презентацію про Кіпр – країну Євросоюзу, загадковий і чудовий острів у 

Середземному морі. Євроклубівці показали цікаву програму під назвою 

«Кіпр – країна Афродіти». Програма включала:  

- історичний екскурс у минуле країни і сьогодення;  

- аудіозаписи пісень про Кіпр;  

- майстер-клас «Грецька мова» і діалоги між учасницями;  

- відеофільм про Кіпр.  

Програму завершила Карина Башиєва. Вона заспівала пісню про Україну. 

 

Бібліотека-філіал№4 разом з учнями – підлітками ДХШ ім. Першудчева 

з’ясовували літературні уподобання своїх однолітків у Європейських 

країнах . 

 Юнаки розповіли, що сьогодні читають вони 

. Ми представили книжкову виставку  

«Письменники Європи - світу», 

запропонували бібліографічний огляд  нових 

книжок європейських авторів. Учасники 

«Літературного круїзу Європою» дійшли 

згоди, що : «читання – задоволення 

повноцінне», а не компенсація відсутності і 

інших» - за словами бельгійської письменниці  

А. Нотомб. 

 

В грудні  стартував  новий   літературно-мистецький проект                          

«Французький бульвар» (ф.7).  Це подорож до  історії виникнення  тих чи 

інших видів рукоділля, історії країни, її традицій, звичаїв. В цей день для 

читачів були підготовлені мультимедійні презентації, виставки з французької 

літератури,  французького живопису. За допомогою викладача французької 

мови і літератури, мандрівниці О.Смірнової, за  філіжанкою кави здійснили 

віртуальну подорож до Парижу. Майстер – клас з французького рукоділля  

«Французький сувенір» постійної читачки О.Васильєвої     підкорив всіх 

присутніх. 

 

http://lib.dndz.gov.ua/?nid=180
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 ЗАЛУЧЕННЯ ДО ЧИТАННЯ БЕЛЕТРИСТИКИ, ПРОСУВАННЯ 

ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

: 

 кримською поеткою, прозаїком Євгенією Барановою. (ЦМБ, чз) 

Євгенія Баранова народилася в 1987 році. З 2003 року поступово 

входила в літературний процес.  

Проходила мимо и становилась.  

Проходила и мимо.  

Проходила и становилась мимо.  

Серед іншого:  

- «Міс Зимовий Дебют - 2005» в номінації «Поезія» (ІНТЕРЛИТ);  

- Фіналіст Міжнародного літературного конкурсу «Ілля-премія - 2006";  

- Переможець Міжнародного літературного конкурсу «Срібний стрілець - 

2008" (2-а премія);  

- Переможець Міжнародного літературного конкурсу «Узгодження часів - 

2010» в номінації «Поезія» (3 місце);  

- Переможець Міжнародного конкурсу короткої прози «СТОСЛОВІЕ - 2010» 

(2-а премія).  

Лауреат:  

- «Альгамбра - 2003" (м. Сімферополь);  

- «Підкова Пегаса - 2006" (м. Вінниця);  

- «Синані-Фест - 2008" (м. Ялта);  

- «Фокуc - 2010" (м. Харків).  

 

 Зустріч студентської молоді з московським поетом, письменником, 

представником літературного напряму «радикальний реалізм» (автор 

«Маніфесту радикального реалізму»), журналістом, музикантом Дмитром 

Черним (ЦМБ, чз).  

Автор книги «Вірність і ревнощі» вже відомий читачам завдяки своєму 

першому роману - «Поема Столиці». Роман цей був надрукованийй 

видавництвом ОГИ в 2008 році і став номінантом «Національного 

бестселера». Під час зустрічи був презентований новий твір Дмитра Чорного 

«Вірність і ревнощі» - «розповідь в романах». У вступі автор дає читачам 

свого роду ключ до розуміння тексту: на основі свого особистого досвіду і 

тих явищ, які він спостерігає в світі навколо, письменник намагається 

вгадати - які трансформації очікують відносини між чоловіком і жінкою, як 

зміняться уявлення людства про любов у майбутньому. Книга складається з 

автобіографічних оповідань про скороминущої закоханості і про справжнє 

кохання, про випадкових знайомствах і про доленосні зустрічах. З усіх 

чотирьох частин «ключовий» або «стрижневий», за словами самого  
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Дмитра Чорного, є перша - «блОндушка». 

 

 

 «Книжкові іменини з Олегом 

Майбородою»: літературне рандеву 

(ф.5) 

 

 

 

 

 

Олег Майборода знайомий 

дніпродзержинцям  як яскравий дитячий поет, 

випромінюючий  позитив. Працюючи у 

лікарні, він знаходить іноді час забігти до 

бібліотеки. Книжковий іменинний торт та сам 

поет зустрічали дітлахів 1-б класу СЗШ № 29 

в бібліотеці №5. Під час зустрічі відбулася 

презентація книжкової виставки «Дорогим малюкам», виступ самого Олега 

Майбороди та декламація дітьми його творів. 

 
 

 

 

 

 «Різнобічний талант митця» (ЦМБ,чз): зустріч з  поетом, 

художником, балетмейстером Анатолієм  Бедичевим  

Присутні познайомились з виставкою «Живий камень», на якій були 

представлені художні вироби з каменю, зроблені руками Анатолія Бєдичева. 

Слухали  вірші, переглянули  «Пластичну версію драм» З привітанням 

виступила автор-виконавець Наталія Соболєва, лауреат Грушинського 

фестивалю.  
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«В мирах любви» (ЦМБ, чз)презентація книги Станіслава Бойка - 

дніпродзержинського поета, перекладача, публіциста "В мирах любви".  

Станислав Бойко член Міжрегіонального союзу письменників і Конгресу 

літераторів України, редактор літературної сторінки Міжнародного сайту 

«Свой вариант», керівник літературної студії «Факел» (2008-2011), учасник 

дванадцяти Всеукраїнських та чотирьох Міжнародних літературних 

фестивалів, лауреат Першого міжнародного фестивалю «Слов'янські 

традиції», володар вищої нагороди цього форуму - Кубка «Богині Ніки». 

Автор книг «Арфа Еола», «В мирах любви». У презентації взяли участь 

члени літературної студії "Факел" С.Приходько, М.Литвин, В.Щап, 

С.Коверза, М.Яровой, Л.Парамонова, члени дитячої літературної студії 

"Пролісок(ЗОШ №35)", друзі. Гості читали вірші поета, звучали пісні на 

слова Стаса Бойка дніпродзержинського композитора Володимира Зайцева у 

виконанні актора Дніпродзержинського музично-драматичного театру 

ім. Леся Українки Артема Лебедєва.  

 

Творча висота "Січеславу" (ЦМБ, чз) Головний редактор часопису- член 

Національної Спілки письменників України Сергій Злючий та бібліотека 

ім.Т.Г.Шевченка запросили всіх прихільників літератури на презентацію 

часопису "Січеслав Нова, творчо амбітна команда, що очолила "Січеслав", 

оприлюднила концепцію часопису, зорієнтованого на європейські 

еталони."Січеслав" - літературно- мистецький та публіцістичний часопис 

уже має свою історію. Важливо, що він з'явівшись завдяки романтичній 

ініціативи, не повторив прикру долю тих видань, які вже навіть призабулися, 

оскільки не витримали агресивної кон'юктури і випробувань наприхільних 

часів",-пише у передмові Михайло Слабошпицький. Січеславський край дав 

Україні плеяду літературних зірок першої величини.І нині на цій землі, а 

також усьму українському просторі, звучать такі авторитетні імена, як 

скажимо, Любов Голота,Юрій Буряк,Віктор Корж,Олександр 

Завгородній,Віктор Савченко,Володимир Сіренко,Сергій Злючий...Свої 

твори читали Михайло Кудрявцев, Валерій Ніколенко,Сергій Злючий, 

Володимир Сіренко 

 

"Litera_Dnepr" у Дніпродзержинську (ЦМБ, чз) – це видання, що 

висвітлює найбільш значущі літературні події України, ініціює кипучу 

фестивальну діяльність, розсуває кордони української літератури до рівня 

міждержавного, інтегрує країну в європейський і світовий творчий контекст 

http://lib.dndz.gov.ua/?nid=171
http://lib.dndz.gov.ua/?nid=213
http://lib.dndz.gov.ua/?nid=183
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...Журнал представляв редактор "Litera_Dnepr" Олександр Мухарєв. 

Пізній вихід № 1 за 2012 пояснюється тим, що журнал нарешті знайшов 

офіційний статус, отримав реєстрацію,і рівень відповідальності редколегії 

піднявся ще вище.  
 

 

ТВОРЧІ  ВЕЧОРИ 

«Поетичне розмаїття» (ЦМБ, чз) – творчий вечір Сергія Злючого, члена 

Спілки письменників України, автора декількох книг. На зустріч з поетом 

прийшли численні шанувальники його творчості, друзі. Підтримати поета 

приїхали головний редактор видавництва "Український письменник", поет 

Юрій Буряк та вчений секретар Спілки письменників України Володимир 

Шовкошитиний. 

Представлена виставка - продаж книг видавництва "Український 

письменник", видань культурологічного альманаху «Хроніка-2000», на 

сторінках якого висвітлюються актуальні проблеми української культури в 

їхньому історичному розвитку. Юрій Буряк та Володимир Шовкошитний 

подарували бібліотеці низку власних книжок, та книжок видаництва 

"Український письменник". 

«Володимир Висоцький: я, конечно, вернусь» (ЦМБ, чз) на честь пам'яті 

великого актора, поета,  у виконанні заслуженого артиста України Юрія 

Малікова зібрав повний читальний зал. Презентована книжкова виставка 

«Спасибо, что живой…». 

 

«В гостях у Ларіних» (ЦМБ, ю.в) Багато гостей завітало на бал до Ларіних, 

який давала бібліотека ім.Т.Г.Шевченка разом із школою мистецтв №2 

(директор Роже.А.С.). Викладачі та вихованці школи мистецтв створили 

дуже теплу і святкову атмосферу: горіли свічки, звучали,  вірші, романси, 

переливи гітари, виконувались запальні циганські танці.  
 

http://lib.dndz.gov.ua/?nid=163
http://lib.dndz.gov.ua/?nid=153
http://lib.dndz.gov.ua/?nid=172
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В роботі бібліотек активно використовується сучасна форма просування 

книги і читання Буктрейлер, що  у перекладі з англійської «book» книга, 

«trailer» - «проморолик» у рекламі фільму. Замінивши в даному визначенні 

слово «фільм» на слово «книга», отримаємо наступне: «буктрейлер – 

короткий» (до 3 хвилин) відеоролик, який стисло й видовищно розповідає 

про зміст книги для її анонсування чи реклами. 

Буктрейлер – це чудовий метод висловлення вдячності книзі та автору, що 

доступний майже кожному читачеві, який має комп’ютер, фотоапарат або 

відеокамеру і трохи вільного часу. Користувач має можливість  побачити 

анімацію, постановку за мотивами роману, набір ілюстрацій, розповідь 

автора про свою роботу, сценку, в якій письменник розмовляє по телефону з 

книговидавцем або докладне пояснення, чому без цієї книги ви не зможете 

прожити ні дня. Створено понад 30 буктрейлерів, більшість з них розміщена 

на сайті ЦМБ ім..Т.Г.Шевченка:

«У відпустку з книгою» (бук трейлер ЦМБ, аб) 

«10 книжок для зимових вечорів» (бук трейлер ЦМБ, аб) 

«Найкраща бібліотека – найкращим читачам» (бук трейлер ЦМБ, аб) 

 

 

 

Буктрейлер  за книгою Симоны Вилар «Чужак» 

(ф.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я пилюльку проглочу, Старой стать я не 

хочу!» (ф.5). Ці слова з відомого твору «Пеппі 

Довгапанчоха» стали 

назвою веселої 

вікторини, яку 

провели бібліотекарі і 

присвятили цей захід 

105-й річниці з дня 

народження 

всесвітньо відомої письменниці Астрід Ліндгрен.   
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 IV молодіжний літературно-мистецький конкурс 

«Віварт» 

 

Один раз на два роки літературно-

мистецький клуб «Віварт», 

центральна міська бібліотека ім.Т.Г 

Шевченка», за підтримки управління 

культури і туризму оголошують 

творчій міський конкурс.  

Цього року це відбулося вчетверте і 

проходив за номінаціями»:  

 «Поезія» , «Мала проза», 

«Художня фотографія», «Перші 

кроки» 

В конкурсі взяли участь понад 60 учасників із Дніпродзержинська, 

Дніпропетровська, Києва, Тернополя. 

28 учасників конкурсу  нагороджені  дипломами, грамотами, цінними 

подарунками, грошові премії від підприємства «Міський водоканал 

Всі учасники отримали книгу члена Спілки письменників України 

Володимира Сіренка з автографом. 

 «Книга в кадрі»:конкурс бук трейлерів 
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В конкурсі взяли участь 35 читачів. Вони представили відеороботи за книгами: 

А.С.Екзюпері «Маленький принц», М.Булгакова «Майстер і Маргарита», 

«Біблія», П.Коельо, М.Берсеневої,  тощо. Головний спонсор конкурсу 

Дніпродзержинська благодійна організація «Центр культури і мистецтв 

Златоуст» вручила дипломи, подарунки, солодощі.  

 «Людина світу – син Дніпра» (Цмб, ю.в): конкурс читців 

Конкурс читців  до дня народження Тараса Шевченка проходив в три етапи, в 

якому  взяли участь 34 учня інтернату№2. 

 Літературний вечір «Розмаїття творчої 

душі» (ЦМБ, чз) – зустріч з поетом та перекладачем 

Сергієм Злючим, презентація видань видавництва 

«Український письменник». Книги представляли 

головний редактор видавництва Юрій Буряк та 

секретар Національної спілки письменників 

Володимир Шовкошитний. До вечора була оформлена 

книжкова виставка «Мова моя – українська». А також 

було задіяне «Мовне дерево», на листочках якого 

відвідувачі писали, яку мову вони вважають 

рідною.(ЦМБ) 

  

 Книжкова виставка «Українська книга від А до Я» (ЦМБ, чз) 

презентовани 65 примірників нових українських книг, огляд літератури та 

вікторина на знання української мови «Мова – життя основа».  

 

 Фольклорні посиденьки «Народне вічно модне» (ЦМБ, чз)  з 

музичним колективом «Матіола» були позитивним завершенням Дня 

української писемності та мови..(ЦМБ) 

 Всеукраїнський  тиждень дитячого читання, до програми якого 

входили : огляди нових художніх творів для дітей, турнір «Мудрагелі», 

літературна мандрівка за книгами С. Дерманського «Чудове чудовисько» і 

«Чудове чудовисько в країні жаховиськ», казкова подорож  за книгою В. 

Ландсбергіса. Огляд нових художніх творів для дітей  українських авторів 

«Жива поезія дитинства»  підготувала бібліотека №4 для учнів 3А класу 

НВК№13 (Тиждень української мови в школі) і 5А .(ф.4) 

 «Літературна мандрівка  з невловимим козаком Швайкою»  

(За новою історичною трилогією В. Рутківського «Джури») здійснили разом 

з учнями 7А класу НВК№13. (ф.4) 

 Коментоване читання книги «Любов коня Домінікаса» (ф.4) з 

учнями ів 6А і 6Б класів НВК№13. 

http://3.bp.blogspot.com/-5e5uboxOkq8/UOVvNd_LbDI/AAAAAAAAFnU/LrCuU20C-To/s1600/SAM_1641.JPG
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Продовжується співпраця бібліотек  з учнями загальноосвітніх шкіл, девіз 

якого «Жодного дня без книги». Ми бажані гості на позакласних часах. 

Щоразу ми пропонуємо нові книжки, які з’являються в бібліотеці , читаємо 

вголос , обговорюємо прочитане , ведемо розмову про те, що діти читають 

зараз. 

Підвищити рівень поінформованості підлітків з питань профорієнтації, 

розширити знання про світ професій,ознайомити з вимогами до людей 

відповідних спеціальностей, з умовами роботи, показати позитивні та 

негативні сторони різної роботи, допомогти учням визначити власні 

професійні інтереси, нахили – саме такі завдання ставили робітники відділу 

використавши нову форму роботи під назвою «Жива книга». Це цикл 

зустріч з працівниками різних професій. Живими книгами   були:  флорист, 

юрист, військовий, журналіст, слідчий, лікар, адвокат, працівник банку, 

психолог та інші.(ЦМБ,ю.в) 

 

Тиждень весняного здоров’я «Сім днів позитиву»: рекламно-

просвітницька акція (ЦМБ) 

 

Бібліотека створює і об'єднує спільноти. Так можна сказати абсолютно 

за кожну бібліотеку. Але кожна використовує свої форми і методи. Ми 

розповімо про одну з них: Тижні весняного здоров'я «Сім днів позитиву». 

Створення моди на здоров'я і відповідальності молоді за свій стиль життя, 

показати молодій людині як можна уникнути різних видів залежності - мета 

цієї акції. 

Акція проводилась з 2 по 8 квітня і   розпочалась спортивним забігом 

до читання, конкурсами зі  спринтерського читання, бібліотечного 

орієнтування. 

3 квітня - День духовного здоров'я. Учасники акції зустрічалтсь з о. 

Костянтином (ю.в) 

4 квітня - День фізичного здоров"я. Читачам  презентували книжково – 

ілюстративну виставку «Літературне меню для гурманів» за розділами 

:"Фіто-морси", "Улюблений гарнір,"Бізнес - ланч", "Національна кухня", 

"Вишукана вечеря",«Віртуальний» кекс".Відбулися дискусійні гойдалки з 

психологом Міжнародного центру здоров’я і студентами медичного училища 

«Фастфуд великий і жахливий», присутні взяли участь в акції «Ух ти, 

фрукти» (чз) 

5 квітня - День книги .У цей день відбулася презентація книжково –

ілюстративної виставки «Читання як мандри души» за розділами : «Драйв –
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книга» «Книга - рекорд», «Книга - фаворит», «Книга – нокаут», «Книга- 

чемпіон», «Книга – релакс», "Книга - фільм". (аб) 

 

6 квітня - День без шкідливих звичок. Усі охочі брали участь в акціїї 

"Не дихай на мене матом" (ю.в) 

7 квітня -День без пива (ю.в.) 

8 квітня -День позитиву на абонементі» (аб) 

 Акцію «Сім днів позитиву» провели 

Співробітники Центральної міської бібліотеки ім.Т.Г.Шевченка 

брали участь:Управління культури і туризму Дніпродзержинської 

міської сонета,Управління освіти і науки,Центр культури та мистецтв 

«Златоуст», Благодійна організація «Новий час»,Молодіжний літературний 

клуб «Віварт», Студенти Днепродзержінського медичного училища, 

металургійного коледжу, Днепродзержінського професійно-технічного 

училища № 15, учні навчально - виховного комплексу № 6. 

450 студентів та учнів взяли участь у Тижні весняного здоров'я. 92 

записалися в бібліотеку. 

 

Футбольні пристрасті на стадіонах Польщі та України не залишили бай-

дужими майже нікого. 

Наприкінці першого тижня футбольного чемпіонату в бібліотеці-філіалу 

№5 відбулася зустріч між двома командами літнього табору «Сонячні 

промінці». 

У першому таймі «Читання – такий вид спорту», де діти змагалися у 

швид-кісному командному читанні, перемогу здобула команда «Голкіпер» з 

капітаном Ткаченко Дмитром. 

Другий тайм «Пенальті» був за командою «Захисник» (капітан Циганок 

Алі-на). Тут діти показували свої знання з термінології та правил гри в 

футбол. І, не зва-жаючи на те, що в цій команді переважно були дівчатка, 

команда змогла вибороти перемогу. 

Нагородою за гарно проведений матч став перегляд мультфільмів у 

відкосалоні «Footboll-ляндия»: «Как звери в футбол играли», 

«Необыкновенный матч», «Как казаки в футбол играли».  

 Подальші змагання відбулися просто неба. І дітей зовсім не смутило те, 

що замість футбольних воріт були металеві конструкції для вибивання 

килимів. 

Розважала дітей та грала разом з ними провідний бібліотекар філіалу  

№ 5 Какуша Г.Б.  

. 
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«Вболівай!» - так називалася спортивно-

розважальна  програма для дітей з    дитячого  

оздоровчого табору «Барвінкова країна» (ф.7).  

      Юні вболівальники дізналися про історію футболу «Як до м’яча слава 

прийшла» , взяли  участь  у вікторині «Все про футбол» ( кожна правильна 

відповідь  супроводжувалася   передачею  футбольного  м’яча).Дуже 

сподобалася розповідь про тварин-оракулів, які пророкують результати 

футбольних матчів.  Діти  також  самі зробили 

свій прогноз, що до зустрічі «Україна-Швеція». 

Відбувся  перегляд  відеосюжетів про міста, що 

приймають  Євро-2012 та  про збірну команду 

України. В читальному залі до цієї події була 

оформлена книжкова виставка «Євро 2012. 

Великий футбол в Україні». Закінчилася 

зустріч товариським  матчем  на подвір’ї  

бібліотеки.

Так, у травні на майданчику перед бібліотекою відбулася акція 

«Спортивний забіг до читання» (ЦДБ). Вона пройшла в рамках 

святкування Дня Європи в Україні і проводилася спільно з Управлінням 

освіти і науки. Дітям та підліткам були запропоновані два види змагання: 

«Бібліотечне орієнтування» та «Спринтерське читання». Питання з 

«бібліотечного орієнтування» були пов’язані з футболом і відповіді на них 

потрібно було знайти у книгах, представлених на виставці. У 

«спринтерському читанні» діти змагалися у читанні на швидкість уривку з 

книги. Як на справжніх спортивних змаганнях, бібліотекарі вели протокол. 

Всі учасники «Забігу до читання» отримали призи.  

«Моя любов -футбол»:конкурс буктрейлерів 
 

(проект – здобув перемогу в конкурсу проектів  

«Співпраця з місцевими громадами» програми «Бібліоміст») 

 

Конкурс буктрейлерів «Моя любов - футбол» – це конкурс 

відеосюжетів по книгах і статтях про спортсменів – футболистів, переможцях 
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і  призерах чемпионатів України, Європи, Евро-2012 з подальшою 

презентацією по бібліотеках та школах міста  

Мета: залучення мешканців міста  до читання літератури спортивної 

тематики, просування  фізичної культури, спорту, здорового способу життя, 

розвитку творчої активності, співробітництва бібліотек зі спортивними  

організаціями, органами міської влади бібліотека.  

Проект проходив в 2 етапи 

1 етап : 

Презентація книжково-ілюстартивної експозиції «ЕВРО-2012»: 

спортивний забіг до читання» за розділами : 

 Книга-фаворит 

 Книга - чемпіон 

 Книга-рекорд 

 Книга – драйв 

 Книга - пас  

 Книга- хет-трік 

Презентацію супроводжувало спортивно – розважальне шоу 

«Бібліогол» 

Відбулися два майстер – класи від головного редактора Міської 

інформаційної служби Ірини Попової  зі створення буктрейлерів  

 етап: 

 Підбиття підсумків конкурсу буктрейлерів 

 Урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу 

буктрейлерів; 

 Презентація буктрейлерів  по бібліотеках та школах міста 

На етапі планування проекту до роботи долучилися спортсмени 

юнацької футбольної школи «Надія», користувачі бібліотеки. Вони  

виразили бажання попрацювати над створенням бук трейлерів та 

презентуватиме їх у дитячій бібліотеці, міських бібліотеках та шкільних 

таборах відпочинку влітку. Разом із бібліотекарем вони відібрали книги, 

за якими створюватимуться бук трейлери, а саме: 

 «Футбольные сказки» Алдир Шлее,  

 «Футбольная горячка Ника Хорнби, 

 «Чертополох и чаша Грааля» Робина Дженкинса, 

 «Фабрика футбола» Джона Кинга.    

 «Зависть» Юрия Олеши  

 «Вратарь республики» Льва Кассиля. 

 Сказка Л. Гераскиной «В стране невыученных уроков» 

 «Старик Хоттабыч» Л. Лагина, 

 «Чудак из 6 «Б» В. Железникова,  

 «Витя Малеев в школе и дома» Н.Носова.   тощо 

 

За підсумками роботи з книжковим фондом юні експерти і бібліотекарі  

виявили, що література розділу 75 «Фізична культура і спорт» 

використовується пасивно, застаріла за змістом і не відповідає сучасним 



87 
 

запитам читачів, частино фізично зношена. Юні спортсмени говорили про 

відсутність в бібліотечних фондах періодичних видань на спортивну 

тематику, про необхідність мати спортивні  книжкові новинки, диски з 

іграми тощо. 

Незважаючи на канікули в конкурсі взяли участь 35 мешканців 

міста:діти, підлітки, юнаки разом із батьками, колективи бібліотек. До 

конкурсу відібрані 15 буктрейлерів. Після завершення конкурсу понад 500 

дітей пришкільних таборів познайомилися із творчістю своїх однолітків, 93 з 

них записались до бібліотеки. 

Партнери проекту: 

 Управління культури та туризму Дніпродзержинської міської 

ради –оплатила послуги Інтернет-провайдера 

 Управління освіти й науки – взяло участь у презентації 

буктрейлерів по шкільних таборах відпочинку влітку 

 Міська федерація футболу – надала призи переможцям конкурсу 

 Дитячий футбольний клуб «Надія» - взяв участь в конкурсі 

буктрейлерів 

 Міська інформаційна служба – створила відеосюжети 

 Дніпродзержинська благодійний центр культури та мистецтв 

«Златоуст» -  офіційний спонсор конкурсу бук трейлерів 

 

«Читацькі пустощі» – під такою назвою пройшов День 

самоврядування в бібліотеці-філіалі  №5. Дітям з ДДПС була надана 

унікальна можливість покерувати робочим 

процесом бібліотеки . 

 Учениці 8 класу ДДПС Манзя Діана 

та Геть-ман Карина із захватом 

виконували роль бібліотекарів відділів 

обслуговування.  

Екскурсія по бібліотеці, запис нових 

читачів,  огляд  літератури та казкова 

вікторина – так розпочався цей веселий 

день в нашій філії.  Дуже сподобалося дітям 

читати п’єсу С.Маршака «Дванадцять 

місяців» у ролях.  
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Мультфільми для показу у нашому кінозалі діти теж вибирали самі. Це 

були «ФІКСІКІ». 

 Роль завідуючої бібліотеки виконувала учениця 9 класу технічного 

ліцею  № 1 Бараннік Марія, яка напередодні разом з Юлією Вікторівною 

складала план роботи цього заходу,брала участь у підготовці вікторини. 

 Гамзін Андрій – учень 7 класу СЗШ № 29 взяв на себе обов’язок 

слідкувати за процесом обслуговування дітей на комп’ютерах. Цього дня він 

був системним адміністратором. 
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 МЕТОДИЧНА РОБОТА: ДІАПАЗОНИ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Головними завданнями методичного відділу є удосконалення змісту, 

форм і методів роботи бібліотек ЦБС та виявлення і поширення позитивного 

досвіду роботи бібліотек – філій. 
Пріоритетами роботи методичного відділу протягом року були  –  

аналітична діяльність, популяризація і впровадження інновацій, 

консультаційно-методична допомога, безперервна освіта бібліотечного 

персоналу, видавнича діяльність. 

 

«Читальний зал методиста» 

 

Відділ надає колегам, працівникам публічних та інших бібліотек 

професійну літературу, періодику, методичні розробки, сценарний матеріал. 

Підручний фонд відділу містить літературу з історії, теорії і практики 

бібліотекознавства, бібліографії, інформаційних бібліотечних технологій, 

книгознавства і складає 598 примірників. 

 Ведется систематична картотека статей фахових періодичних видань, 

які отримує відділ. 

Протягом року до фонду методичного відділу надходили такі 

професійні періодичні видання: «Бібліотечний форум України», «Бібліотечна 

планета», «Шкільна бібліотека», «Бібліотечна Дніпропетровщина». 

Створено теки – «Організація бібліотечного простору», «Бібліотечні 

сценарії», «Друкована (рекламна) продукція». 

  

Аналітична діяльність 

 

Щомісяця проводився аналіз стану бібліотечного обслуговування 

структурними підрозділами ЦБС. 

Провідним аспектом діяльності відділу залишається консультаційна 

допомога. Вона надається бібліотечним працівникам ЦБС та міста усно або 

за телефоном. Консультаційна допомога стосується проблематики роботи в 

сучасних умовах, утвердження власного іміджу, розгортання інноваційної 

діяльності, вивчення потреб користувачів та їх задоволення рівнем 

обслуговування в бібліотеках. 

Надавалась методична допомога і під час виїздів, відвідувань масових 

заходів. Всього було здійснено 17 виїздів 

 

Безперервна освіта бібліотечного персоналу 

 

Методичний відділ використовує різноманітні засоби для формування і 

розширення професійного світогляду бібліотечних працівників. Це і 

традиційні, випробувані часом форми і нові, сучасні, інтерактивні. 

У травні для бібліотечних  працівників всіх структурних підрозділів 

ЦБС було проведено практикум «Створення ефективних відео».  
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Директор  ЦБС Герасюта Т.І у виступі 

зробила акцент на тому, що  використання 

нових технологій значно сприяє зростанню 

іміджу сучасної бібліотеки й тому ці форми 

треба активно впроваджувати в практику 

роботи бібліотек.  

Які бувають ефективні відео, яка 

методика їх створювання  розповіла у виступі - 

консультації заступник директора з маркетингу 

та реклами Дороніна  Т.Ю.  

Методист Шушура Л.А. у консультації «Віртуальний простір 

книжкової виставки» розповіла як 

використовувати комп’ютерні технології у 

виставкової діяльності бібліотек, надала алгоритм 

підготовки і організації електронних книжкових 

виставок. Як приклад однієї з таких виставок була 

підготовлена и запропонована  електронна 

виставка-вікторина  за творами В.Нестайка 

«Мандрівка в Країну дитинства». 

Цікавими та корисними були виступи зав.відділом електронно-

бібліографічної інформації ЦМБ ім. Т.Г.Шевченка Денисюк Л.А. «Слайд – 

шоу: вчимося створювати» та заступника директора з маркетингу та 

реклами Дороніної Т.Ю. «Презентація в форматі печа - куча».  

Одним з сучасних способів просування 

книг в бібліотеці є бук- трейлери. Учасники 

практикуму подивились роботи переможців 

конкурсу «Книга в кадрі». 

 Однією з найбільш розповсюджених 

традиційних форм підвищення професійної 

компетентності в нашій ЦБС протягом року 

стали  засідання «круглого столу».  

Центральна міська бібліотека для дітей в 

травні стала місцем зустрічі дитячих бібліотекарів. «Дорослі розмови про 

дитяче читання» – це тема засідання «круглого столу» і зібрались за ним не 

тільки бібліотекарі, а і вчитель-методист, 

вихователька дитячого садка, менеджер 

книжкового магазину, домогосподарка - мати 

читача. Всі разом намагалися знайти відповіді 

на запитання: яким повинно бути дитяче 

читання? Комп’ютер у бібліотеці: друг чи 

ворог? Навчити дитину любити книгу: як?  

У своїх виступах вчитель - методист 

колегіуму №16 Павленко Л.П. «Форми 

взаємодії бібліотекаря та вчителя у реалізації культури читання», 

домогосподарка Сєлєхова К.О. «Бібліотека + сім’я = читаюча дитина», 
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менеджер книжкового магазину «Книги К» Князєва Ю.А. «Дитячі книги – 

обираємо краще», вихователька дитячого садка №13 Братко І.І. «Сучасне 

дитинство і книга» ділились  досвідом роботи у цьому напрямку.  

Працівники дитячих бібліотек розповіли про бібліотечні форми роботи 

за допомогою яких вони залучають дітей до 

читання та бібліотеки. Це і використання 

мультимедіа (Дорофеєва Т.В., провідний 

бібліотекар ЦДБ),  інформація на 

бібліотечному  блозі (Дороніна Т.Ю., 

заступник директора з маркетингу та 

реклами), читання дитячої книжки в голос 

(Карабут Т.А., зав. бібліотекою-філіалом 

№4), робота за цільовою програмою 

сімейного читання (Могильова Л.Г., бібліотекар бібліотеки-філіалу №3). 

Працівники центральної дитячої бібліотеки, на базі якої проходило 

засідання «круглого столу», підготували цікаві книжкові виставки: «Мій світ 

читання: виставка – досьє Софронова Микити, читача бібліотеки» та 

«Книжковий парад для сім’ї»  

 В листопаді на чергове засідання круглого столу «Бібліотека для 

молоді: сучасна, цікава, необхідна» зібралися 

бібліотечні працівники, що обслуговують 

юнацтво та молодь. Ця тема була обрана не 

випадкова, тому що сьогодні відвідування 

бібліотек цією категорію користувачів, значно 

зменшилось. Як зробити читання привабливим 

для сучасної молоді? Свій погляд висловили 

провідний бібліотекар бібліотеки-філіалу №9 

Мутовкіна С.О., вчитель СШ №34 Жирова 

Т.М., бібліотекар технічного ліцею Євтушенко Р.В., читачка бібліотеки, 

студентка ДДТУ, член літературно-молодіжного клубу «На перехресті» 

Турченко Ю. 

          Досвідом роботи читацького книжкового клубу «На перехресті», що 

працює на  юнацькому відділі ЦМБ ім. Т.Г. Шевченка «Відроджуємо смак 

до читання» поділилась провідний бібліотекар Лощенкова Л.В.  

Методист Шушура Л.А. у своєму виступі «Бібліотека для юнацтва: 

перспективи і вектори розвитку»  розповіла якою же повинна бути сучасна 

бібліотека для молоді і за якими напрямками їй 

розвиватися, щоб зайняти свою нішу в 

культурно - інформаційному просторі. 

Використання комп’ютерних технологій 

при проведенні заходів по підвищенню 

кваліфікації бібліотечних працівників розвиває 

їх творчу активність. Для цього в програму 

«круглого столу» було включено перегляди 

відеофільму «Как пройти в библиотеку», 
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мультимедійної презентації «Сім днів позитиву», буктрейлерів «Книга в 

кадрі»: «Миколай Васильович Гоголь» і «Футбол» 

    

Участь у професійних заходах 

 

 У 2012 році працівники бібліотек системи активно брали участь у 

всеукраїнських, обласних професійних заходах: 
 

№ 

п/п 

Дата Форма участі Тема Місто 

1. лютий Дороніна Т.Ю 
виступ з комп’ютерною 

презентацією 
 

Випускний семінар «Лідер 

бібліотечної справи -II» 

м. Київ 

2. березень Герасюта Т.І. 
виступ з комп’ютерною 

презентацією 
 

Семінар-тренінг 

«Позиціонування публічної 

бібліотеки як сучасного 

інформаційного та 

соціокультурного центру 

місцевої громади» 

м. Дніпропет - 

ровськ 

3. квітень Шушура Л.А. 
виступ з комп’ютерною 

презентацією 
  

Квітнева школа для 

методистів «Інноваційна 

соціально-орієнтована 

проектна діяльність сучасної 

публічної бібліотеки» 

м. Дніпропет-

ровськ 

4. квітень Денисюк Л.А. 

Шаламова Т.В. 
навчання  

 

Семінар-практикум 

«Електронний краєзнавчий 

корпоративний каталог 

«Дніпропетровщина»: 

невирішені проблеми та нові 

завдання» 

м. Дніпропет -

ровськ 

5. травень Шушура Л.А. 
виступ з комп’ютерною 

презентацією 
Гавриленко Л.А.. 
навчання  

 

Семінар «Формування у 

молоді позитивного 

ставлення до життя та 

власного здоров’я : форми та 

методи бібліотечної 

діяльності 

м.Дніпропет -

ровськ  

6. жовтень Герасюта Т.І.  
участь 

Підсумковий «круглий 

стіл»“Бібліотека нашої 

громади:сучасне і майбутнє»  

м. Дніпропет - 

ровськ 

7. жовтень Гончар Т.М. 
навчання 

Семінар «Дитяча бібліотека 

сьогодні, нові можливості, 

нова якість обслуговування» 

м. Дніпропет - 

ровськ 

8. червень Табакова І.М. 
навчання 
  

Тренінг «Фінансова і 

програмна звітність по гранту 

співпраці бібліотек з 

місцевими громадами» 

м. Київ 

9. листопад Герасюта Т.І., 

Шушура Л.А 
участь 

Нарада з питань планування 

роботи бібліотек на 2013 рік 

м. Дніпропет - 

ровськ 
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Організація і проведення соціологічних досліджень 

 

Важливим елементом методичної роботи є організація і проведення 

досліджень. З червня по вересень проводились громадські обговорення 

«Бібліотека нашої громади: сучасне і майбутнє» в підготовці, проведенні,   

підведенні підсумків яких активну участь приймав методичний відділ. 

 

Видавнича діяльність та популяризаційні форми роботи  

 

Протягом 2012 року були підготовлені та видані методичні поради, 

інформаційні буклети, мультимедійна презентація: 

□ «Створення і використання електронних виставок в бібліотеці»: 

методичні рекомендації; 

□  «Неповторна Дніпропетровщина»: інформаційний буклет; 

□  «Книжковий бум листопада: українська книга ХХІ століття»: 

інформаційний буклет; 

          □  «Літо з книгою – 2012»: цільова бібліотечна програма з організації 

читання дітей під час літніх канікул 

          □ «Мандрівка в Країну дитинства»: мультимедійна презентація за 

творами В. Нестайка 

Видано п’ятий  випуск збірника кращих сценаріїв «Ми всі талановиті, 

ми прагнемо творити»  

Підготовлений «Календар знаменних та пам’ятних дат на 2013 рік»  

для бібліотечних  працівників  структурних підрозділів ЦБС. 

Протягом року надавалась практична допомога бібліотечним 

працівникам при проведенні масових заходів, створенні мультимедійних 

презентацій, рекламних бібліотечних акціях. 
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 ПЕРСОНАЛ 

Моніторинг бібліотечних кадрів 

Аналіз використання праці і заробітної плати 

 2011 2012 Динаміка 

Кількісний  склад колективу на кінець 

року 
62 62 0 

Бібліотечних фахівців 43 43 0 

Фонд оплати праці  за 12 місяців (грн.) 2169665 2616417 + 446752 

В т.ч.: бюджетне фінансування 2169665 2616417 + 446752 

Середньомісячна  зарплата (грн.) 3172 3825 +653 

В т.ч.: бюджетне фінансування 3172 3825 +653 

Текучість кадрів 2010 2011 2012 

Звільнилось 2 0 2 

Прийнято 2 0 2 

Кількість персоналу 62 62 62 

II. Аналіз кадрів за освітою і стажем 

Освітній рівень кадрового складу залишається досить високим, само по собі 

це не погано, але відсутність реальної можливості з перепідготовці та 

підвищенню кваліфікації таких працівників та кар’єрного росту не дозволяє 

реально вплинути на професійне зростання значної частини колективу. 

Освіта 2011 2012 Динаміка 

Вища 27 27 0 

В т.ч. вища бібліотечна 24 24 0 

Середньо спеціальна 16 16 0 

В т.ч. середньо-спеціальна бібліотечна 16 16 0 

Середня 0 0 0 

Бібліотечна (вища і середньо-спеціальна) 43 43 0 

Стаж роботи 2011 2012 Динаміка 

До 3 років 0 0 0 

3 - 6 років 0 0 0 

6 - 10 років 1 1 0 

понад 10 лет 42 42 0 

Віковий склад  

 фахівців 

Вік 

до 30 років 

30-40  

років 

40-55 

років 

Понад 55  

років 

43 фахівця в 2012р. 2 1 27 13 

% 4,7% 2,3%          62,8% 30,2 
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Більшість співробітників у віці  40-55 років і більше. Це основа колективу, 

який зберігає професійний рівень і бібліотечні традиції  Дніпродзержинська. 

Нові співробітники вливаються в стабільний колектив з хорошим 

психологічним кліматом, добре сприймають місію Бібліотеки 

 

 Всеукраїнський день бібліотек 

В ЦБС існує традиція:- зустрічати власне свято разом з читачами, 

організовувати веселі капусники, свята, подорожувати країною. 

 25-річний ювілей бібліотеки –філіалау №9 

2012 рік  був ювілейним не тільки для бібліотек - філіалів,але й для багатьох 

співробітників. 

Співробітники -ювіляри: 

1. Шаламова Тамара Вікторівна   бібліограф 50 

2. Заїко Сергій Миколайович  Зав. Інтернет - центром 25 

3. Крючкова Ірина Вікторівна  секретарка 55 

4. Гончар Тетяна Миколаївна  зав. бібліотекою 50 

.  
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   ФІНАНСИ.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

Фінансові кошти КЗ ЦБС ДМР утворюються за рахунок бюджетних 

асигнувань, платних послуг, інших надходжень (цільових, спонсорських, 

благодійних) тощо.  

Аналіз надходжень і витрачання. 

За 12 місяців 2012 р. надійшло - 3153237 

В т.ч. збюджету - 3083714 

Оплата праці - 2616417 

  

1. Платні послуги 

Доходи, які надішли від платних послуг  

Ксерокопіювання 1200 грн. 

Оренда 7078 грн. 

2. Добровільні внески від юридичних та фізичних осіб 

Всього: 10099грн. 

В т.ч : 

Дніпродзержинський благодійний  фонд  

культури та мистецтв «Златоуст» 

 

500 грн. 

ООО «Тарон» 

 

500 грн. 

Партія регіонів 

 

1000 грн. 

Благодійні внески користувачів бібліотек 8099 грн. 

Технічне оснащення бібліотек 

Обладнання, техніка  кількість 

ПК 28 

Принтер (лазерний) 9 

Сканер 5 

Ксерокс  1 

Телевізор 1 

Муз. Центр 1 

DVD – плеєр 1 
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Підсилювач, 

Зв. Колонки  

мікрофон 

 

5 

1 

Піаніно 1 

Екран 2 

Відео-проектор 2 

Фотоапарат цифровий 3 
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 ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНОГО 

ФІНАНСУВАННЯ.УЧАСЬ У КОНКУРСАХ,  ПРОЕКТАХ  

ГРОМАДСЬКИХ ФОНДІВ 

1.Участь  у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування. Проект ВЛАДА-БІБЛІОТЕКА-ГРОМАДА: 

Пункти громадського доступу до офіційної інформації на базі муніципальних 

бібліотек. 

Очікувана сума – 475 тис. грн. Проект не підтриманий 
 

2.  Участь  у в обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого 

самоврядування. Проект ВЛАДА-БІБЛІОТЕКА-ГРОМАДА: Пункти 

громадського доступу до офіційної інформації на базі муніципальних 

бібліотек. 

Очікувана сума – 320 тис. Грн. Проект не підтриманий. 

3.Учсть проекту центральної бібліотеки для дітей конкурс буктрейлерів «Моя 

любов футбол» в конкурсі проектів «Співпраця з місцевими громадами» 

програми «Бібліоміст» «Євро-2012. 

Очікувана сума – 9700 грн. Проект підтриманий 

4.Участь юнацького відділу ЦМБ ім. Т.Г.Шевченка  в конкурсі проектів 

«Співпраця з місцевими громадами» «Швидка бібліотечна допомога»: 

надання  інформаційних, психологічних, соціальних, юридичних послуг 

жінкам від 16 до 30 років, які опинились у  кризових ситуаціях. 

Очікувана вартість -  4 тис. грн.        Проект не підтриманий 

5. Заявка на  здобуття премії Дніпродзержинської міської ради  проекту 

бібліотекаи– філіалу №7  проектом «Таланти поряд» 

Очікувана сума – 5 тис. грн. Заявка  підтримана 

6. Участь ЦМБ ім.Т.Г.Шевченка у  Всеукраїнському конкурсі проектів  

«Бібліотека року»-2012 (Українська бібліотечна асоціація). Проект 

«Бібліотека згуртовує громаду» здобув перемогу. Бібліотека отримала статус 

«Бібліотека року 2012» 

7. Проект «Дружній інтернет для літніх» взяв участь в «Програмі іновацій 

публічних библиотек»  

              Очікувана сума -20 тис. грн. Проект в процесі 

розглядання 
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ЗМІСТ: 

1.Яскравіші події 2012 року за версією читачів    1-4 
 

2.Трохи статистики        5-9 
 

3.Формуємо фонди        10 
 

4.Інформаційно-бібліографічне забезпечення.  

   Електронний ресурси ЦБС.Послуги Інтернет    11-21 

 

5.Бібліотеки Дніпродзержинської ЦБС у соціокультурному  

   просторі міста. Проектна дільність     22-39  

 Цільові бібліотечні програми    23-32 

 Клубі за інтересами      33-37 

 Лекторії                            38-39 

 

6.Громадські обговорювання «Бібліотеки громади: 

   сучасне і майбутнє»        39-49 

 

7.Реклама бібліотеки. Реклама у бібліотеки 50-64 

 7.1 Рекламні акції  

 «Читай,губерніє!»                                                     

 «Читай, Дніпродзержинськ» 

 «З новим роком читання»  

         7.2 Сайт бібліотеки 62-64 

         7.3 Блог ЦБС        64 

8.Соціокультурна та просвітницька діяльність    65-89 

        8.1 Просування літератури патріотичної та 

              краєзнавчої тематики 

 «Неповторна Дніпропетровщина» 

       8.2 Залучення до читання белетристики        

 Зустрічі з письменниками 

 Презентації 

 Творчі вечори 

 Вікторини 

 Конкурси     

      8.3 Рідна мова – українська 

      8.4 Здоровий спосіб життя 

      8.5 Євро – 2012  

9.Методична робота: діапазони діяльності    89-93 
 

10.Персонал         94-95 
 

11.Фінанси. Матеріально - технічна база     96-97 
 

12.Діяльність щодо залучення позабюджетного фінансування. 

     Участь у конкурсах, проектах громадських фондів  99 


