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У виданні йдеться про різноманітні заходи щодо розширення
професійної компетентності бібліотечних фахівців області,
проведені Кіровоградською ОБД ім. Т.Г.Шевченка протягом 2019
року.
Видання призначено для спеціалістів, партнерів та
прихильників дитячих бібліотек області.
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Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка, як
методичний центр з питань роботи з користувачами-дітьми, щорічно
займається підвищенням фаху персоналу усіх бібліотек області. Діапазон
форм заходів щодо підвищення кваліфікації працівників різних категорій
(керівники бібліотек, бібліотекарі районних/міських/сільських бібліотек)
широкий – від стажувань – до семінарів і науково-практичних
конференцій.
У 2019 році фахівці Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім.
Т.Г.Шевченка організували, підготували і провели 4 навчання. А саме:
обласний семінар-практикум для керівників дитячих бібліотек, обласний
майстер-клас для бібліотекарів дитячих бібліотек (база – Кіровоградська
ОБД ім. Т.Г.Шевченка) та 2 обласні творчі лабораторії бібліотечної
інноватики для сільських бібліотекарів Бобринецького і Новоукраїнського
районів (бази – КЗ «Бобринецька районна бібліотека для дітей» та
дитяча філія Центральної бібліотеки Новоукраїнської міської ОТГ).
Загалом, у 2019 році, обласні заходи з підвищення кваліфікації
відвідали близько 120-ти бібліотечних фахівців, у т.ч. з сільських/міських
бібліотек та ОТГ.
Програмами обласних заходів передбачалось не лише оновлення
професійних знань, а й змісту роботи з користувачами-дітьми у
бібліотеках, шляхом знайомств зі світовими інноваційними тенденціями та
досвідом роботи бібліотек області. Задля цього використовувались різні
форми подачі професійної інформації, а саме: лекції, консультації,
тренінги, дискусії, огляди, креатив-майстерки, електронні презентації,
відео сюжети, практичні завдання тощо. На таких навчаннях завжди були
представники місцевих владних структур, що давало можливість
учасникам дізнатися про перспективу розвитку бібліотек області
(району/міста/селища) і, водночас, продемонструвати владі важливість і
необхідність роботи бібліотек та їх можливості.
У заходах брали участь, насамперед, фахівці Кіровоградської
обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г.Шевченка: Т.Манжула – директор,
О.Ліпей – заступник директора з наукової роботи, Л.Бєляк, О.Котова,
М.Маковей, Н.Расторгуєва, А.Сергієнко
–
завідувачки відділами,
Л.Босюк – провідний методист, О.Прокопчук – бібліотекар; а також
спеціалісти з різних організацій та установ, причетних до роботи з дітьми.
Обласний семінар-практикум «Роль бібліотек для дітей в
реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей і
молоді на 2016-2020 роки» (травень 2019 р.) відбувся на базі
Кіровоградської ОБД ім. Т.Г.Шевченка. Мета семінару – підвищення
компетентності бібліотечних кадрів області у формуванні національної та
патріотичної свідомості юних громадян. Його учасниками були заступники
директорів централізованих бібліотечних систем з питань обслуговування
дітей, керівники районних, міських, сільських бібліотек для дітей та

об’єднаних територіальних громад, працівники дитячих відділів при
центральних районних, міських бібліотеках для дорослих – близько 30
фахівців, яких вітали представники департаменту культури, туризму та
культурної спадщини Кіровоградської ОДА.
Тематика семінару та питання, що обговорювались, зацікавили усіх
присутніх. Так, спеціалісти Кіровоградської ОБД ім. Т.Г.Шевченка
виступили з консультаціями, дайджестами, порадами: «Роль бібліотек для
дітей у формуванні патріотичної свідомості юних громадян», «Реалізація
Стратегії: нові реалії в роботі бібліотек», «Соціальні проекти для
найменших читачів у дії», «Плакат у бібліотечному форматі, як інструмент
активізації читачів підліткового віку». А запрошені партнери розповіли
про розвиток культурологічних проєктів на теренах нашої області
«Збережемо національні традиції для майбутніх поколінь» (В. Семененко,
журналістка, співавтор проєкту «Баба Єлька»); програму Британської
ради в Україні «Активні громадяни» для розвиткових проєктів бібліотек
(І. та С. Ткаченки, представники ГО Агенція сталого розвитку
«Хмарочос»). Семінаристи ділилися власними напрацюваннями в роботі
з дітьми «Національно-патріотичний напрям в роботі з юними читачами:
діапазон бібліотечних практик»
Також, під час заходу відбулось відзначення переможців обласного
туру Всеукраїнського конкурсу есе «Діти єднають Україну», що проходив
у рамках реалізації Стратегії та на честь 100-річчя з дня проголошення
Акту возз’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської
Народної Республіки. Від ОДБ ім. Т.Г.Шевченка представники районів і
міст отримали Грамоти та подарунки для вручення їх юним авторам.
Дві обласні творчі лабораторії бібліотечної інноватики для
сільських бібліотекарів (червень 2019 р.) відбулись для фахівців
бібліотек Бобринецького і Новоукраїнського районів та міських
Бобринецької, Новоукраїнської ОТГ і Ганнівської сільської ОТГ
Новоукраїнського району. Слід зазначити, що слухачами занять були й
представники районної бібліотеки для дорослих Бобринецького району,
Центральної бібліотеки Новоукраїнської міської ОТГ, методист з
бібліотечної справи районного відділу культури і туризму Новоукраїнської
РДА. Також, до участі у роботі лабораторій долучились начальники
відділів культури, туризму та культурної спадщини Бобринецької та
Новоукраїнської
РДА,
начальник
відділу
культури
і
туризму
Новоукраїнської міської ОТГ.
Загальна кількість учасників творчих лабораторій – 56 осіб.
Програми навчань були насиченими. Фахівці Кіровоградської ОБД
ім. Т.Г.Шевченка підготували консультативно-творчі заняття на актуальні
теми з відео презентаціями про: актуалізацію бібліотечного фонду;
загрозу фейків підростаючому поколінню; різнопланові творчі ідеї і
заходи для дітей. Слухачі лабораторій отримали від виступаючих
вичерпні відповіді щодо: нової бібліотечної класифікацію УДК; пошуку

альтернативних джерел комплектування; створення інформаційнорелаксаційних зон та вільного доступу до документів бібліотеки.
Надавались детальні роз’яснення стосовно показників соціальної
ефективності діяльності бібліотек. Спеціалісти радили на: розширенні
кола читачів дошкільного віку; впровадженні нових масових форм
заходів з обов’язковим дотриманням методики їх проведення;
систематичності реклами бібліотечних послуг. Зверталась увага на
розробку авторських бібліотечних проєктів, цільових комплексних
програм та проведення конкурсів. Жваве обговорення викликали
методичний дайджест в електронному форматі «Сільські бібліотеки у
ракурсі
професійних
надбань»
та
інформаційний
огляд
«Х
міжрегіональний ярмарок «Бібліокре@тив – 2019» м. Запоріжжя».
Бібліотеки-господині творчих лабораторій отримали подарунки –
підбірки дитячої літератури від Кіровоградської ОБД ім. Т.Г.Шевченка.
На майстер-клас «Безпечні он-лайн ресурси для дітей»
(листопад, 2019 р.) прибули 26 фахівців з дитячих і публічних бібліотек
для дорослих, у тому числі й об’єднаних територіальних громад.
Програмні виступи будовались так, щоб було не тільки актуально та
цікаво, а й з користю запроваджено бібліотекарями у роботі з юними
читачами та їхніми батьками.
Бібліотекарі Кіровоградської ОБД ім. Т.Г.Шевченка надали присутнім
практичні консультації щодо опору злочинності в Інтернеті, познайомили
з тематичною літературою для дітей «Чи знаєш ти правила безпеки на всі
100?». Лекції, запрошених на захід, викликали неабияку зацікавленість.
Зокрема, це: «Діти та Інтернет: безпека не гарантована» (В.Грінченко,
лейтенант поліції, заступник начальника відділу зв’язків з громадськістю
управління патрульної поліції в Кіровоградській області); «Комунікація у
соціальних мережах: як писати про себе і свою справу» (Н.Фенько,
кандидатка філологічних наук, завідувачка кафедри журналістики,
видавничої справи та редагування Центральноукраїнського державного
педагогічного університету ім. В.В.Винниченка). Кращим досвідом щодо
безпечного використання Інтернет-ресурсів юними відвідувачами
поділилися колеги центральних бібліотек для дітей – міст Олександрія,
Кропивницький та дитячої філії Новоукраїнської центральної бібліотеки
ОТГ м. Новоукраїнка.
Особливий інтерес викликала презентація он-лайн довідника
«Бібліотеки для дітей області», створеного фахівцями Кіровоградської
обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г.Шевченка у додатку Google Maps. На
мапі зазначено 50 спеціалізованих бібліотек для дітей та дитячих відділів
при бібліотеках для дорослих Кіровоградської області. Довідник
представлено на сайті Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім.
Т.Г.Шевченка, що дає можливість усім бажаючим більше дізнатись про
бібліотеки області.

Також, під час майстер-класу, бібліотекарям передано нагороди –
грамоти, подяки та книжкові подарунки для їхніх читачів-переможців в
обласних етапах всеукраїнських конкурсів «Творчі канікули» та «Лідер
читання» у 2019 році.
Висновки.
Підтверджуючими
показниками
важливості
проведення
вищезазначених заходів для бібліотечних фахівців області – їхні активні
обговорення, обміни здобутками та думками, копіювання програмних
матеріалів занять та живе спілкування з колегами тощо. На переконання
учасників заходів як слухачів, так і організаторів, такі зустрічі
допомагають своєчасно зорієнтуватися у модернізації певних напрямів
бібліотечної діяльності, удосконалювати компетентність бібліотекаря
щодо планування, організації та ведення сучасних і різноманітних форм
роботи з користувачами-дітьми, що здатні залучити нових відвідувачів та
привернути їхню увагу до важливості читання та бібліотеки, як закладу
без якого в інформаційному світу не обійтись. Усі заходи проходили в
теплій і дружній атмосфері, адже тут збиралися не лише колеги,
спеціалісти своєї справи, а й однодумці та друзі.
Отже, можна констатувати, що необхідною та актуальною ділянкою
роботи бібліотечної сфери завжди будуть професійні навчання. І тому,
обов’язково, будуть мати продовження.
Обласний семінар-практикум «Роль бібліотек для дітей в реалізації
Стратегії національно-патріотичного виховання дітей і молоді на
2016-2020 роки»
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