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Аналіз стану бібліотечної діяльності показав, що у 2003 році 

мережу дитячих бібліотек області збережено.  Вона  складається  з  33 

бібліотек :  ОДБ  ім.  А.П. Гайдара, 18 РДБ, 13 МДБ, 1 сільська  (с. Рівне 

Новоукраїнського району), а також -  26 дитячих відділів при бібліотеках для 

дорослих. Відбулась реорганізація бібліотечної мережі:  повернуто статус 

Кіровоградській  районній  бібліотеці для дорослих і дітей; Помічнянську 

МДБ (Добровеличківський район) передано в підпорядкування Помічнянської 

міської ради народних депутатів.  

           Бібліотечно-інформаційне обслуговування юних користувачів в Р(М)ДБ 

та дитячих відділах здійснювали 150 бібліотечних працівників, фаховий склад 

яких становить більше – 83 %. 

           За штатним розписом керівники Р(М)ДБ займали такі посади: 3 

директори (Олександрівська, Петрівська РДБ, Світловодська ДК МДБ), 15  

заступників директорів Р(М)ЦБС по роботі з дітьми, 14 завідуючих  міськими   

та сільською бібліотеками  для дітей. Протягом звітного року відбулось 

скорочення штатної одиниці читальної зали Голованівської РДБ. Не 

відновлено й  штатну одиницю в Устинівській  РДБ, яку скорочено 2 роки 

тому. 

           Ставки працівників більшості бібліотек були повними, за винятком, 

Новомиргородських Р(М)ДБ, Рівнянської сільської бібліотеки для дітей, які 

працювали в неповному режимі : на  0,75%   та  0,50%   ставок відповідно. 

           Основні цифрові показники – “користувачі” та “видача документів” - 

перевиконано. Бібліотеками області обслужено понад 148,3 тис. користувачів 

(102,7%) різних вікових, соціальних категорій та інтелектуально - фізичних 

можливостей.   

За віковими категоріями користувачі бібліотек розподілились на : 

дошкільників  -  8,9 тис.;  учнів 1-9 класів -  121,7 тис.; юнацтво -  5,4 тис.   (у 

цьому числі,   1,2 тис. дітей з   фізичними   вадами  та  2,7 тис.  обдарованих;   

3,7 тис. дітей, що відпочивали в літніх оздоровчих центрах); організаторів 

дитячого читання -  3,1тис.  До дитячих бібліотек області залучено 16,4 тис.  

користувачів. 

            Видача документів склала    3 млн. 246 тис. (106,6%). 

           Бібліотечно-інформаційні ресурси – основа життєдіяльності бібліотек. 

Дитячі фонди бібліотек області складають понад 2 млн. 621 тис. одиниць 

документів. 

Усього за 2003 рік надійшло 20,8 тис. документів (з них , за мовами: 

українською - 12,0 тис.; російською – 8,8тис.) на загальну суму більше 59 тис. 

грн.  Прибуття документів до бібліотек у 2003 р.    в 1,5 рази   менше   проти   

2002 р.  

Найбільша кількість видань отримана з книжкових магазинів (4,6тис. 

прим.) та  від  користувачів, замість загублених книг (4,2 тис. прим.). У 

попередньому році найбільша кількість надходжень була з обласних 

бібліотек. Тобто, ширше використовуються альтернативні джерела 

фінансування на придбання літератури, з них: спонсорські кошти становили 

понад 25 тис. грн.,   додаткові бібліотечні платні послуги  –  13,8 тис. грн. 
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Кількість вилучених документів з „дитячих” фондів бібліотек 

переважає надходження в 2,6 рази  ( у 2002 р.  -  1,3 рази ).  

  Середньообласні показники “обертаність фондів” та “забезпеченість 

документами”    -  1,1   та   19,2   відповідно. Показник „забезпеченість” 

зменшився в 1,1 рази за 2003 рік.  

  Передплата періодичних видань здійснювалась, в основному, за 

бюджетні та спонсорські кошти. Середня кількість назв періодики для дітей 

серед Р(М)ДБ  вже не один рік, становить близько 20,  серед сільських 

філіалів  – 3.   Найкраще було профінансовано з бюджетних  коштів  

передплату  періодичних  видань  для   дітей  у  Петрівській  РДБ  - 

 2,2 тис. грн. Найменше періодики для дітей отримували в Онуфріївській РДБ. 

             Додаткові бібліотечні платні послуги  введено в усіх бібліотеках для 

дітей області,   крім   Світловодської   ДК  МДБ.    Усього  за  рік   зароблено     

37,7 тис. грн.  

 що в 1,3 рази більше, ніж у 2002 р. Серед МДБ області найбільшу суму 

отримано Олександрійською  (10,4 тис. грн.)  та Кіровоградською  (5,6 тис. 

грн.)   МДБ;  серед РДБ  - Голованівською  (1,0 тис. грн.). 

            Професійне зростання бібліотекарів сільських бібліотек відбувалось 

під час проведення різних форм навчання : 46 семінарів, з них на базах 

дитячих бібліотек – 12;  25 практикумів, у т.ч. безпосередньо, в Р(М)ДБ – 15;  

42 стажування для молодих працівників;  а також під час 241 виїзду до 

філіалів з боку центральних бібліотек  з метою надання консультативно-

практичної допомоги. Бібліотекарі області брали активну участь у роботі 22 

шкільних семінарів і практикумів, які проводились місцевими відділами 

освіти. 

            Засоби масової інформації допомагають створювати певний імідж 

дитячих бібліотек області.  Так, у місцевих газетах вміщено 221 матеріал про 

різноманітні бібліотечні заходи для користувачів дітей. На радіо прозвучав 

101 виступ бібліотечних працівників, а на ТБ демонструвалось 15 репортажів. 

            За  минулий  рік поліпшилась матеріально-технічна база  Р(М)ДБ. У 

15 бібліотеках для дітей здійснено поточні ремонти.  На належному рівні ці 

роботи здійснено  у Бобринецькій,  Олександрівській,  Світловодській,   

Устинівській РДБ та  у бібліотеках  для  дітей Кіровоградської МЦБС. Для 

Кіровоградської центральної міської бібліотеки для дітей  (філія №11) 

придбано магнітофон, комп’ютер з  лазерним принтером.  Сучасну  музичну  

техніку  придбала  Петрівська  районна  бібліотека  для  дітей . На базі 

дитячо-юнацького комплексу Олександрійської МЦБС (МДБ ім. Ю.Гагаріна, 

міська бібліотека для юнацтва) було створено “Інтернет-центр” для 

користувачів. 

           Обслуговування користувачів здійснювалось за такими напрямами: 

соціокультурна діяльність бібліотек; формування інформаційної культури 

юних;  читачі, що потребують особливої уваги;  дитина у світі права і 

здоров’я; популяризація краєзнавства; навчальний процес школярів і 

бібліотека;  виявлення та розвиток здібностей користувачів; змістовне  
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дозвілля;  (детальне висвітлення напрямів у Додатку). 

Заходи для юних користувачів, що запроваджувались у роботі дитячих 

бібліотек були різноманітними за формою. До них можна віднести: 

ілюстративні виставки-вернісажі, -дарунки, -забутих книг; а також - казкові 

лотереї, літературно-музичні турніри, подорожі, презентації книг 

письменників-земляків, юридичні аукціони, філософські години, екологічні 

асорті, філологічні ігри, ерудит-лото, інтелект-шоу, брейн-ринги, Дні юного 

казкаря, свята маленьких козачат тощо. Заходи  спрямовувались на виконання 

Національних, обласних, регіональних  програм,  пов’язаних з питаннями 

дитинства, відзначення ювілейних дат та  Всеукраїнських  тижнів: дитячої 

книги, музики, театру; проведення акцій, запропонованих обласною 

бібліотекою для  дітей  ім. А.Гайдара, а також – розширення інтелектуального 

розвитку та цікавого дозвілля дітей.  

             Мали своє втілення й консультативно-методичні та практичні 

поради  фахівців  Кіровоградської ОДБ, що надавались під час проведення 

заходів системи підвищення кваліфікації  бібліотечних працівників області. 

Так, за минулий рік  збільшилась кількість заходів з питань сімейного читання 

у бібліотеках Бобринецького, Голованівського, Кіровоградського, 

Добровеличківського, Маловисківського,  Новоукраїнського,  

Олександрійського,  Устинівського  районів, містах Кіровоград та Знам’янка. 

Найбільш популярні: Дні сімейного спілкування, батьків, родинні свята, 

конкурси сімей-ерудитів, виставки сімейних захоплень тощо. 

               Користуючись порадами „Дизайн фонду – обличчя бібліотеки”, 

працівники  Олександрійської міської центральної бібліотеки для дітей ім.. 

Ю.Гагаріна частково змінили  художнє оформлення бібліотечного фонду, 

інтер’єр відділів, гаму кольорів та розстановку стелажів. Наприклад, у відділі, 

де обслуговуються учні 5-9 класів, стелажі з фондом працівники розташували 

у формі „зірочки”, а на „молодшому відділі” – у формі „розкритої книги”. 

              Поступово завойовують популярність комплексно-цільові програми у 

дитячих бібліотеках. Так, змістовно працювали за такими програмами 

бібліотекарі Знам’янської та Олександрійської МДБ,  Компаніївської та 

Олександрівської РДБ. Згідно планів роботи 2004 року працівники 

Вільшанської, Олександрівської, Онуфріївської РДБ будуть втілювати  

комплексно-цільові  програми : „Зростаймо громадянами”,  „Край наш рідний 

– Олександрівщина”,  „Пізнаємо світ дитини”. 

              Працівники сільських бібліотек також не стоять осторонь. Так, 

наприклад, з 25-ти сільських бібліотек Олександрівщини  18 змістовно 

працюють за комплексними програмами. Бібліотеки Новомиргородської 

РЦБС  ( села: Капітанівка, Панчево, Оситна) працювали за комплексно-

цільовою програмою “Бібліотека  –  інформаційно-просвітницький екоцентр”. 

Мета програми: формування знань з питань екології, шкільного курсу 

предметів „Валеологія”,  „Біологія”,  „Охорона навколишнього середовища”.  

А бібліотечні філіали сіл  Каніж, Мартоноша, Турія цього ж району втілювали 

іншу  К Ц П  „Бібліотека  -  центр історичного та духовного відродження”, яку 

розраховано на користувачів дітей.  
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Згідно К Ц П у бібліотеках створено куточки юного народознавця та 

проведено чимало цікавих , пізнавальних заходів.     

             Соціологічна робота – все більше запроваджується в діяльності 

бібліотек. Майже 3 роки, щорічно, кожна Р(М)ДБ проводить по декілька 

експрес-опитувань та анкетувань серед юних і дорослих користувачів. Це 

суттєво допомагає своєчасно виявляти уподобання, захоплення, бажання 

читачів та оперативне задоволення їхніх інтересів. Цій роботі бібліотек 

передував цикл видань, практичних занять  з питань соціології  розроблений і 

проведений працівниками ОДБ ім.. А.П.Гайдара. 

             Колективи районних і міських бібліотек для дітей постійно 

знаходяться у пошуці сучасних форм роботи. Так, наприклад, в 

Олександрійській міській бібліотеці для дітей ім. Ю.Гагаріна розпочато 

заняття в „Школі англійської мови” („School”). Це спільний проект шкільного 

викладача та бібліотеки. А у відділі обслуговування користувачів молодшого 

шкільного віку відкрито „абонемент сімейного читання”. Протягом року по 

місцевому телевізійному ефіру звучала нова дитячо-юнацька програма „Без 

секретів”, де висвітлювались новини з шкільного життя міста, цікаві  дитячі 

та молодіжні події.  Організацією та підготовкою передач займались 

бібліотечні працівники, а ведучими були користувачі бібліотеки учні 

молодшого та старшого шкільного віку. 

            Підсумовуючи діяльність бібліотек, слід звернути увагу на такі ділянки 

роботи у 2004 році : 

- широко залучати до дитячих бібліотек користувачів  дошкільного 

віку. Їх кількість   по області  - 14 тисяч (за даними звітів 2003 р. 

Р(М)ДБ, крім м. Кіровоград).  Значить близько  5 тис .дітей з  дитячих 

садків не надаються  бібліотечні  послуги; 

 -  активно та своєчасно вносити корективи до репертуару та цінової  

     політики додаткових бібліотечних платних послуг, як одного з 

    джерел додаткового альтернативного фінансування та допоміжного 

     комплектування фондів; 

- керівникам центральних бібліотек разом з працівниками відділів  

комплектування  та методичних служб виважено допомагати у 

питаннях щодо формування „дитячих  фондів”  сільських  бібліотек,  

особливо  там, де  показники „забезпеченість документами”  дуже 

висока, а  „обертаність фондів” занадто низька, а також – поліпшення 

передплати періодичних видань на селі для користувачів дітей; 

- з метою підвищення фахового рівня працівників сільських бібліотек   

та враховуючи   специфіку роботи з користувачами дітьми, необхідно   

     збільшити кількість заходів та урізноманітнити форми навчання, що   

     мають проводитись, безпосередньо, на базах  районних та міських  

     бібліотек для дітей.  
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                                                                  Додаток                

                                                                    до інформаційно-аналітичного   

                                                                    огляду  бібліотек  

                                                                                                                 

 

                                          Заходи для користувачів  

                за основними напрямами роботи бібліотек області для дітей 

 

                                        Соціокультурна діяльність 
 

        *  Працівники  Бобринецької  РДБ  займались організацією шахових  

турнірів  серед школярів міста, а також проводили конкурси на кращого 

читача бібліотеки. 

        *  У тісній співпраці з музеєм українсько-болгарської дружби при  

Вільшанській РДБ не один рік успішно функціонує фольклорно - 

етнографічний клуб “Другарче”.    Своє приміщення РДБ надавала для вечора 

вручення паспортів  повнолітнім громадянам селища “На порозі дорослого   

життя”.    

        * У співдружності з літнім оздоровчим центром “Інтеграл” для 

обдарованих дітей району працювала Добровеличківська РДБ, заходи якої 

користувались популярністю серед відпочиваючої дітвори. Бібліотека 

щорічно проводить акції “Подаруй бібліотеці книгу” .  Як правило отримує до 

40 примірників літератури від благодійних читачів. 

       * Долинська РДБ спільно з Центром дитячо-юнацької творчості 

здійснила анкетування серед школярів і своїх читачів щодо популяризації та 

запровадження заходів для дітей у бібліотеці.  

         *  Кіровоградська районна бібліотека для дорослих і дітей взяла 

активну участь у районному  конкурсі  сімей  ерудитів  за  сприяння  відділу у 

справах сім’ї та молоді при райдержадміністрації “Збираймо воєдино всю 

нашу родину” . 

        *  Мануйлівська сільська бібліотека Маловисківської РЦБС провела 

акцію “Милосердя”  серед своїх односельчан - користувачів дорослих і 

маленьких. 

        * На базі Новоукраїнської РДБ продовжував роботу клуб “Юний 

дописувач”, який  організовано    редакцією    місцевої    газети    

“Новоукраїнські   новини”.   У клубі діти, здебільшого,  це користувачі 

бібліотеки,  мають змогу висловити свої думки та  мрії у нарисах  і  віршах 

через пресу. 

         * Світловодською РДБ  проведено низку районних конкурсів дитячого 

малюнку “Якою я бачу Україну в майбутньому”,  “Букет Україні”, 

присвячених Дню незалежності, в яких взяли участь 12 сільських  бібліотек.   

Успіхом у юних читачів усіх філій району користувалось свято “Віддамо цей 

світ дитині”.   Змістовним видався  й День відкритих дверей під назвою  

“Бібліотека для Вас -  сьогодні, завтра і завжди! “. 
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Користувачі могли взяти участь у: театралізованому заході   до 85-

річчя  В. Сухомлинського    ”Людина починається з добра”;   подорожі  до 

країни Знань   “Розумники і розумниці”;  переглянути лялькові вистави тощо.  

У цей день бібліотеку   відвідало  близько   170 дітей  разом  зі  своїми  

батьками,  вчителями, вихователями. 

 

                                   Формування інформаційної культури. 

        * У всіх Р(М)ДБ проводяться Дні інформації, бібліографії, огляди 

новинок літератури, складаються  індивідуальні та рекомендаційні списки 

книг і журналів.  

        *  На належному рівні поставлено роботу в бібліотеках для дітей 

Кіровоградської МЦБС. Бібліотекарі склали картотеки- іграшки “Тварини – 

герої книг”,  “Прочитай сам – поділись  з  другом”,  організували  та  провели  

ігрові  заходи:  бібліографічне  рандеву книжковий лабіринт,  бібліомарафон. 

Останній мав назву “Подорож у світ цікавої науки” і проходив за такими  

етапами : робота з довідковою літературою; пошук за каталогом; добір книг 

на задану тему; використання періодичних видань.   Для організаторів 

дитячого читання щоквартально складаються списки літератури “Сценарії 

свят”,  “Досьє цікавих фактів з життя письменників” та інші. 

 

                              Читачі, що потребують особливої уваги. 

         *  Вихованці школи-інтернату  - бажані гості  та постійні відвідувачі  

Бобринецької РДБ. Для них організовувались різноманітні заходи. 

Найпоширеніші – благодійні свята, ранки, що носять назву  “Від усієї душі”  

проводяться разом  з районним товариством “Червоний Хрест”. 

         *  Багато років, влітку,  співробітники   Новоархангельської  РДБ  

обслуговують книгою до 400 дітей, що відпочивають в оздоровчому центрі 

“Бригантина” , з них – понад 40 дітей з обмеженими фізичними 

можливостями. 

         * Для  87-ми  дітей –сиріт, інвалідів, з багатодітних сімей, що з  ЛОЦ 

“Веснянка”, який функціонував на базі  центру дитячо-юнацької творчості 

“Зоріт”,  Новоукраїнською  РДБ  проведено  низку  заходів:   ерудит-лото,  

літературна  подорож   “Країна  Дивосвіт”, інтелектуальна  гра   “Де  ви,  

ерудити ?”,  а також свято милосердя та уроки доброти. 

         * Працівниками Онуфріївської РДБ складено списки дітей сиріт, 

чорнобильців, інвалідів. Цим дітям надаються пільги в бібліотечних послугах, 

для них організовуються благодійні свята. 

        * До    Знам’янської   МДБ   записано  28  читачів  з  обмеженими  

фізичними можливостями, які навчаються у школі-інтернаті. Члени 

бібліотечного центру спілкування “Україночка” часті гості у вихованців 

інтернату,  де беруть участь у різних заходах.  

         * Олександрійська МДБ ім. Ю.Гагаріна багато років здійснює 

шефство над навчальним закладом  № 4 для дітей із затримкою психічного 

розвитку,  робота з якими потребує певної організації та зусиль. 32 дитини з 

цієї школи є користувачами бібліотеки. 

 

6 



  

 Дитина у світі права і здоров’я. 

         * Вільшанською РДБ проведено цикл заходів з питань права: ринг 

“Права дитини”; зустріч з юристами;   районний семінар “ Дитина у світі 

права”, де йшлося не лише про права,  а й гарантії та захист дітей. 

  

         * У Долинській РДБ пройшов місячник правових знань з організацією 

книжкових виставок,  зустрічей з представниками правоохоронних органів,  

конкурсу малюнка. 

         * Кіровоградська районна бібліотека для дорослих і дітей була 

ініціатором проведення районної акції “Підліток і закон”, в якій взяли участь 

усі сільські бібліотеки. 

         * Користувачі Новгородківської РДБ  із зацікавленістю відповідали на 

питання анкети, розробленої бібліотекарями “Що я знаю про Конвенцію ООН 

і права дитини? “. 

         * Користувачі  Новоукраїнської  РДБ мали змогу  взяти  участь  у грі-

подорожі 

 “До  здоров’я  без  ліків”,   годині  спілкування  “Наркоманія. СНІД. 

Алкоголізм”, 

 циклі  бесід  “Навіщо тобі палити? “.  Бібліотека працювала з дітьми 

схильними до правопорушень, які оздоровлювались в  ЛОЦ  за програмою 

“Рівний – рівному”. 

      *У бібліотеках Олександрійської РЦБС створено банки даних “Діти, 

схильні до правопорушень”. Робота з даною категорією дітей велась у 

співпраці з управлінням  

юстиції райдержадміністрації. У філіях відбулись: правовий діалог “Тут живу, 

я маю всі права” ;  зустрічі з  дільничним  інспектором  на  тему  “До злочину 

один крок”;  а також: правові тижні, години, уроки, вікторини.  Екопросвіта  

школярів здійснюється у співпраці з комітетом по охороні природи, станцією 

юних натуралістів . 

         * Світловодська РДБ формувала правову культуру старшокласників. 

На виконання цього завдання організовувались певні заходи. Одним з них 

став конкурс “Майбутні  

президенти”. Дев’ятикласники –“президенти” відстоювали свої програми 

розвитку країни, зверталися з промовами до народу України, змагалися в 

знанні  державного гімну. 

         * У своїй роботі колектив Олександрійської  МДБ  ім. Ю.Гагаріна 

застосовував поширені та ефективні форми роботи : бесіди, зустрічі,  

засідання клубу “Ти і закон”, анкетування “Проблеми, що тривожать 

підлітків”. З успіхом пройшов Тиждень правових знань “Закони, за якими 

вчимося, працюємо, живемо”, під час якого відбулись: бесіди “Маленькі 

історії про великі істини” за книгою С.Гавриша; брейн-ринг “Конституція і 

мої права”, експрес-гра “У країні карного розшуку”.  Організовано  та 

проведено ці заходи у рамках програм та за  підтримки клубу  відділу освіти 

“Авангард” і комітету у справах неповнолітніх.  Бібліотекою проведено  День  
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підлітка  “Що вибирає одноліток ?”, присвячений популяризації видань 

про шкідливі звички. 

 

                                                 Популяризація краєзнавства. 

         * Вільшанською РДБ неодноразово проводилась  краєзнавча вікторина 

“Пізнай свій край і в ньому себе”. У  бібліотеці  села  Вівсяники до Дня матері  

відбувся  теплий  і зворушливий вечір-портрет, присвячений землячці, матері-

героїні, яка виховала 11 дітей. До ювілеїв В.Сухомлинського та В.Близнеця 

відбулись дискусія “Батьки і діти: парадокси спілкування” та конкурс “В 

країні Світлячків”. 

         * Відбулись презентації  книг письменників-земляків: М .Гусейнов 

“Господні зерна”, альманах  “Боковенька – 2002” (Долинська РДБ);   

М.Годованець “Байки” (Гаворонська РЦБС);    “Книга скорботи” – до 70-

річчя Голодомору в Україні (Федорівська  с/б  Добровеличківської РЦБС );   

Л.Тендюк  “Дике поле” (Кіровоградська районна бібліотека для дорослих і 

дітей ). 

         * Активну участь у літературних святах по  відзначенню ювілеїв 

письменників-земляків  взяли бібліотеки Новоукраїнського району:  до 100 

річчя  Т.Масенка  “Співець рідного краю”   та   до 75 річчя  В.Логвиненка   

“Землі  Камишуватської  нектар”. 

         * Майже при кожній с/б Кіровоградського району створено 

краєзнавчий куточок, де збираються матеріали про рідне село та його 

мешканців. 

         * Новоукраїнською РДБ проведено місячник, присвячений ювілею 

В.Сухомлинського.  Програма цього заходу  складалась з циклу книжкових 

виставок, подорожі у світ книг великого педагога. До подорожі  додавались 

карта маршрутів, написання відгуків читачами на книги та малюнки до казок 

письменника . 

         А за допомогою екологічних хвилинок  “Вони з Червоної книги”, 

“Рідкісні в області”, “Цілющі рослини нашого краю”,  “Заповідні куточки 

Кіровоградської  області” бібліотекарі пропагують серед юних користувачів 

природу рідного краю.  

         * Цвітнинська с/б Олександрівського району провела  краєзнавчі  

інформаційно- 

пізнавальні години за книгами “Заповідні куточки Кіровоградської землі” та 

Г.Булашова “Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та 

віруваннях”. 

               

                                   Навчальний процес школярів і бібліотека. 

         * Бібліотекарі майже всіх бібліотек області практикують разом зі 

школами предметні тижні з біології, математики, історії, географії, фізики та 

інших. 

        * У Вільшанській РЦБС для шанувальників техніки та інформатики 

проводились КВК,  любителів  історії  - подорож  “По Київські Русі”,  юних  
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географів  - конкурс “Географія на поетичній орбіті”. Мала своїх 

прихильників ігрова розважальна програма “Подорож в  абетку”.  

        * Чимало заходів бібліотеки Кіровоградського та Новоукраїнського 

районів  присвятили українській мові. Серед них: тижні рідної мови;  конкурс 

знавців рідної мови; літературна година “А у пані мови є скарби чудові”; 

літературно-музична година “Як парость виноградної лози, плекайте мову!”; 

граматична казка “Колиска мови золота”; мовний калейдоскоп “Є народ, в 

якого мова є”; мовна гра “У світі крилатих слів”. 

        * Користувачі дитячої бібліотеки –філії №  8 Світловодської МЦБС 

мали змогу переглянути цікаву виставку-портрет  “Українці, зображені на 

гривнях” за такими розділами: 1. “Мудрий скарб великого Ярослава”;  2.  “Ой, 

спасибі, тобі, Хмелю, й превелика шана, що врятував Україну від польського 

пана”;  3. “Бунтівний гетьман Мазепа”;  4. “Наш світоч – Тарас Шевченко”;  5. 

“Вона в віки майбутні йти повинна” (Л.Українка). 

 

                              Виявлення та розвиток здібностей дітей. 

         * У Вільшанської РДБ  створено картотеку “Творчо обдаровані діти 

селища”.  Бібліотекарі допомагають віднаходити   юним талантам наставників 

в обличчі митців-професіоналів  та  однолітків-однодумців.   З цією  метою   

проводилось  чимало заходів: літературна  година “Проба пера”;   музичні   

години-портрети   композиторів   України “Дитячі  опери   М. Лисенка”,    “М.  

Леонтович  –  дітям”;   ігри  “Музична абетка”, “Художник малює казку”;  

День юного художника; бесіда  про художницю К. Білокур; театралізоване 

свято “Веселий ярмарок”. При бібліотеці багато років діє клуб “У світі 

прекрасного”.                 

         * Долинська РДБ працює у цьому напрямі разом зі школою естетичного 

виховання. Для користувачів влаштовувались зустрічі з місцевими 

композиторами М.Хіхловою,  

О.Лисенко, де представлялись їхні музичні збірки :”Квітки степу”,  “Україна – 

люба мати”,  “Спів зоряниці”. 

         * Кіровоградською районною бібліотекою для дорослих і дітей для 

юних любителів слова  з 13 сіл району -  учасників Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості -  було організовано зустріч з поетом-земляком 

А.Каретним. 

         * Протягом року в Новоархангельській РДБ було організовано 

викладку “Усі діти талановиті”,   з творчими  роботами  користувачів   

бібліотеки,   які  водночас -  члени  гуртка   БДЮТ  “Образотворче 

мистецтво”.  Кращі роботи було представлено на виставці “Наш вернісаж” ,  

про яку писали в місцевій газеті “Колос”.   Враховуючи побажання читачів, 

бібліотекарі продовжили конкурс юних казкарів “Жар-птиці творчої перо”. 

Найкращі літературні твори друкувались на сторінках місцевої преси. 

        

         * З метою виявлення юних талантів зусиллями працівників бібліотек 

Новомиргородського  району   (РДБ,   МДБ,   села  Каніж,  Панчево)    
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проведено  цикл  творчих   виставок  -  конкурсів :   “Чарівні  фарби  юних  

художників”,   “Талановиті пальчики”,   “Сонячний  світ  у  дитячій  долоні”,    

“Природа   очима   дітей”. 

         * Новоукраїнською РДБ спільно з музичною школою проведено 

цікавий захід “Мандрівка в країну музичних інструментів” з музичним 

супроводом.  

            Фурманівська сільська бібліотека (Новокураїнський район) для 

участі в організації виставок запросила маленьких і дорослих користувачів: 

юних фотографів “Мій найкращий знімок” та рукодільниць матусь “Матері 

для своєї дитини” , де представлялись вишиванки, рушники, серветки, 

макраме. 

         * При дитячому відділі Новопразької бібліотеки (Олександрійська 

РЦБС) функціонує  клуб любителів поезії “Дивосвіт”, на засідання якого 

запрошуються поети-початківці, а члени клубу роблять спроби пера. 

         * Працівники Петрівської РДБ  беруть участь у засіданнях поетичного 

клубу гімназії “Пролісок”, де виступають з оглядами поетичних збірок, 

проводять вікторини, літературні  години. Не один рік у читачів бібліотеки 

користуються популярністю уроки прекрасного про відомих художників. 

        *  У Кіровоградській МЦБС успішно пройшов фестиваль дитячої та 

юнацької творчості, в якому взяли участь  50 місцевих  юних поетів, бардів, 

художників. 

        *  Співпраця  Олександрійської  МДБ ім. Ю.Гагаріна  зі школами 

мистецтв, художньою та фотогуртком “Колорит” надала змогу її 

користувачам  продемонструвати                                                                   

таланти на конкурсах малюнка “Весела картинна галерея” та “Мій улюблений 

герой” ; на виставках юних умільців “Дивограй дитячої фантазії” та  “Чарівна 

намистинка”; а також: переглянути експозицію глиняних статуеток учнів з  

художньої школи та  зустрітися з юними поетами і музикантами. 

 

                                         Змістовне дозвілля користувачів. 

         * Обласна акція “Бібліотека для дітей як центр родинного дозвілля” 

сприяла створенню клубу сімейного відпочинку “Затишок” за бажанням 

користувачів дітей та їхніх батьків при Добровеличківській РДБ. Проведено 

4 засідання  за темами: “Психологічний клімат у сім’ї”;  “Родинна галявина”; 

“Відпочиваємо разом”;  “Бібліотека – центр родинного дозвілля”. До засідань 

готувались різні ігри: “Що? Де? Коли?”; “Перший мільйон”;  “Поле чудес”;   

конкурс  “Сімейний сюрприз”;   виступи родин з показом їхніх талантів. 

         * Користувачі  Долинської  РДБ  залюбки  взяли  участь  у  заходах,  

присвячених  

1 квітня  –  Дню  сміха.  Працівники  бібліотеки  запросили  у  гості  місцевих  

артистів:  

читця гуморесок  В.Великорода  та  ілюзіоніста  лауреата обласного та  

всеукраїнського конкурсів В.Бондарчука. 

* За пропозицією батьків юних користувачів Маловисківської РДБ та за 

підтримки бібліотекарів тут почав діяти “Клуб сімейного читання”.  Його 

членами стали родини 6- ти сімей.  
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Мета клубу – популяризація літератури, духовне єднання батьків і 

дітей та відродження традицій сімейного читання. 

*  Неординарний костюмований  захід відбувся в Світловодській РДБ під 

назвою “Чайна церомонія”.  “Гості” (користувачі бібліотеки) з Англії, Китаю, 

Японії, Росії розповідали своїм одноліткам – учасникам заходу- про історію 

виникнення чаю та  особливості приготування  корисного напою у “своїх” 

країнах. Їхні розповіді вдало переплітались з  музичними мініатюрами. 

* Цікаво пройшли такі заходи, як  гумористичний фестиваль “Український 

водевіль” та конкурсно- розважальна програма  “Щоб літо минало повільно, 

немов черепахи хода”  у Григорівській та Глинській  сільських бібліотеках 

Світловодської РЦБС. 

 

* Неодмінним  успіхом у юних відвідувачів дитячих бібліотек (філії 

11,13,19,21 Кіровоградської МЦБС)  користувались нетрадиційні заходи:  

день кар’єри   “Агов, робото!”,   ток - шоу  “Торба  сміху  –  всім  на  втіху”,  

кіновікторина  “З лантуха дядечка Запитайлика”,  іспит на кмітливість  “Міс  

Мяу  та Містер Киць-Киць”. 

 

 

     Відповідальна за випуск       Т. Манжула, 
                                                                 директор обласної  

                                                                          бібліотеки  для дітей 

                                                                          ім. А.П.Гайдара 

                 
Підготовка, редагування  випуску           Л.Босюк, 
та  комп’ютерна  верстка                        провідний методист 

                                                                         відділу  у справах 

                                                                         розвитку дитячих 

                                                                         бібліотек і маркетингу 

 
Наша  адреса:                                               вул. Шевченка, 5/22, 

                                                                               обласна бібліотека  

                                                                         для дітей ім. А.П.Гайдара 

                                                               м. Кіровоград, 

                                                             Україна 

                                                             25006 

 
                                                                Телефон: (0522) 22-55-24  
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