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Різноманітні заходи, що проводились впродовж 2015 року,
позитивно впливали на популярність бібліотек як серед юних
користувачів, так і їхніх батьків, підвищення престижу читання,
формування духовної культури підростаючого покоління.
У цьому контексті чільне місце займали заходи: національнопатріотичного спрямування, правознавчого та валеологічноекологічного характеру, з комп’ютерної грамотності, дозвіллєві.
Приділялась особлива увага певним категоріям відвідувачів,
зокрема: «соціально незахищені»; «з фізичними обмеженнями»;
«із сімей переселенців»; «дошкільники».
Усім читачам запам’ятались літні програми з книгою, в яких
взяли участь 8,7 тис. юних користувачів.
Успіхом у дітей користувались 54 бібліотечні об’єднання за
інтересами: клуби, гуртки, студії, школи, літературні вітальні.
Широко розроблялись і втілювались різні бібліотечні проекти
як власні, так і спільно з різними закладами, організаціями,
установами.
Отже, для багатьох користувачів різних вікових і соціальних
категорій дитячі бібліотеки стали своєрідним релаксаційнооб’єднуючим місцем для невимушеного спілкування, розвитку
інтелектуально-творчих здібностей і змістовного відпочинку.
 Бобринецька РДБ
взяла участь у проведенні
масштабного заходу «Шлях до моєї країни», присвяченому
Дню Гідності та Свободи. 250 учнів загальноосвітніх шкіл району
мали нагоду поспілкуватися з учасниками Євромайдану та
переглянути документальний фільм «Палаюча зима».
 Вільшанська РДБ зосередила увагу на популяризації
читання та родинному спілкуванні. Так, упродовж року, у РДБ
експонувалась книжкова виставка-рейтинг «Українське слово
проситься до тебе: уподобання українських читачів», де
було представлено фонд української книги та найпопулярніші з
них за запитами відвідувачів та кількістю видач за рік.
«Письменники – дітям» під такою назвою відбулась творча
зустріч
із
Владиславом
Івченком
молодим
сумським
письменником, дипломантом конкурсу «Коронація слова – 2009,
2011, 2012, 2013» – автором серії популярних детективів
«Найкращий сищик та падінння імперії»,
«Найкращий сищик
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імперії на службі приватного капіталу» та інших. Автор
найкращого запитання до письменника отримав у подарунок від
благодійного фонду «Добротвір» книжки з автографом В.Івченка.
Комплект книг у подарунок отримала і РДБ.
Бібліотекарі РДБ разом з педагогами літнього дитячого табору
розробили спільну Програму літніх читань «Спинилось літо на
порозі»
з низкою цікавих заходів,
у проведенні яких
бібліотекарям
допомагали
волонтери.
Це,
зокрема:
флешмоб «Разом з книгою відкриваємо світ», краєзнавчий
калейдоскоп «Що? Де? Коли?», літературні ігри «Е-мейл коханому
автору», «Прочитай, не пошкодуєш». На подвір’ї бібліотеки було
організовано затишний «Читаючий дворик».
Вже декілька років РДБ долучається до відзначення Дня
усиновлення спільно з районним центром соціальних служб для
дітей, сім’ї та молоді, дитячою Школою мистецтв. Бібліотекарі
підтримують тісні зв’язки з дитячими будинками сімейного типу
родин: Кузьменків, Щербатих, Яблонь, Моренко, Завгородніх,
Довганенків, в яких виховується тридцять дітей. Захід під назвою
мистецький фестиваль «Таланти багатодітної родини»
відбувся у рамках обласної акції «Бібліотека – мудрість книг і
щедрість серця». Тут багато було цікавого. Про спортивні
досягнення дізнавались від Тетяни Смилевенко і Володимира
Моренка. Юна художниця Анастасія Смилевенко представила
глядачам майстер – клас зі швидкої техніки виконання пейзажу на
мольберті. Глядачі були в захопленні і від майстер-класу з
виконання зачісок, який вправно провели Анастасія та
Олександра Діденки. З вуст талановитих дітей Романа Шевчука,
Оксани Куку звучали власні вірші та рядки відомих поетів. Темою
патріотизму був пронизаний виступ родини Завгородніх в
українських костюмах, виготовлених власноруч, а родзинкою були
українські народні пісні у сімейному виконанні. Насамкінець
фестивалю бібліотекарі презентували виставку творчих робіт
«Феєрверк юних талантів».
 Гайворонська РДБ
популяризує,
вже який рік
поспіль, літературне краєзнавство. Не винятком був і минулий рік
багатий саме на такі заходи: краєзнавчі години, літературні
читання, зустрічі з талановитими людьми, віртуальні подорожі
містом, виступи у місцевій пресі, зокрема, у «Гайворонських
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вістях» опублікована стаття до 95-річчя від дня народження
Г.Берізки.
Цікавою видалась
презентація книжки-розмальовки
місцевої поетеси Марини Джус «Віршики про Чака», на
яку запросили користувачів-учнів молодших класів. На заході діти
натхненно декламували вірші авторки. Дитяча цікавість вилились
у велику кількість запитань, адресованих М.Джус, яка із
задоволенням на них відповідала. З вітаннями були й друзі та
близькі люди поетеси. Про цей захід розповідалось у газеті
«Гайворонський кур’єр».
Працівники РДБ творчо працювали і влітку у пришкільних
таборах відпочинку, зокрема «Капітошка», «Чайка» та інших, де
проводились вікторини, гра-мандрівка «Поради юному туристу»,
екогодина «Квіти у нашому житті», патріотичний флешмоб, Дні
казки,
мистецтва,
загадок,
організовувались
перегляди
мультфільмів тощо. До заходів долучались юні таланти,
самодіяльна
художниця
Н.Ф.Шевчук,
вихователь
табору
В.П.Ткачук, який забезпечував музичний супровід, педагоги шкіл.
 Працівники Голованівської РДБ
подбали про
придбання для усіх бібліотек району 30-ти примірників книги
«Героям Слава!» у київському видавництві «Мамине сонечко»
за спонсорські кошти. У книзі для дітей представлено 8 розповідей
про героїв АТО. Вітаємо такі кроки з боку РДБ як методичного
центру району з питань обслуговування користувачів-дітей. Як
наслідок, у 19-ти бібліотеках району проведено голосні читання за
цим твором.
Захоплюючу мандрівку
«По Україні з Кобзарем»,
присвячену генію і пророку Т.Г.Шевченку здійснили користувачі
молодшого шкільного віку
РДБ. Завдяки заходу, школярі
дізналися багато нового про шевченківські місця на мапі нашої
країни. А відповідаючи на питання вікторини про життя поета, діти
прикріплювали листочки з правильними відповідями на символічне
«Тарасове дерево». Працюючи у пришкільному літньому таборі
відпочинку «Веселка», бібліотекарі РДБ пропонували дітям
літературні заходи: вернісаж «Барвистий віночок літа», огляд
періодики «В літні пригоди з цікавою книжкою», години
«Письменники Голованівщини – дітям» та «Казкар із Датського
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королівства», брейн-ринг «то книжки читає, той усе на світі знає»,
ігри «АБВГДейка», «Мій сонячний дім – моя Україна». Задля
більш широкого загалу юних любителів книг проведено
традиційний бібліотечний конкурс «Найкращий читач літа2015», а у центральному парку селища організовано «Лавочкучиталочку».
 Побузька МДБ Голованівського району, як і багато
інших дитячих бібліотек, має свою трибуну в Інтернеті – блог
«Всезнайчик» режим доступу // vseznaychik.blogspot.com/
Тут можна завжди своєчасно дізнатися про майже усю роботу
з користувачами із супроводом багатьох світлин. Представляємо
окремі заходи для юних відвідувачів. Патріотична година «За
право жити – завдячуємо», під час якої озвучені уривки про
подвиги земляків у зоні АТО зі статей газет «Вісник
Голованівщини» та «Народне слово». Після заходу діти написали
листи вдячності бійцям за мирне небо над рідним селищем. Листи
передали своєму земляку А.П.Менчуку, який після відпустки
повертався у зону АТО.
У літню пору на юних мешканців міста чекало багато
різнопланових заходів як у МДБ, так і за її межами:
інформаційно-краєзнавчий огляд літератури «Дерева і квіти
Кіровоградщини», ситуативні ігри «Вчинки та їх наслідки»,
бібліопікнік «На природу – і читай!», екскурс-мандрівка «Рідна та
тепла батьківська хата», вікторина «Уважні та начитані»
віртуальна подорож «Українці, що прославили світ», ігротека «Світ
твоїх захоплень», відео мандрівки «Подорож у казку» та
«Побузьке – перлина Прибужжя», акція «На природу і читай!» у
центральному парку міста.
 Добровеличківська РДБ
організувала для своїх
користувачів
презентацію
поетичної
збірки
«І плаче
росами земля…», до якої увійшли твори шістьох авторів з
Добровеличківщини – Наталії Бідненко, Олени Горобець, Наталіі
Природної, Людмили Юферової, Валентини Кондратенко-Процун,
Лариси Кокіної. Це вірші присвячені захисникам Вітчизни на сході
України. Книжку було видано в рекордно короткий термін на
кошти спонсорів. У бібліотеці збірку представляли Л.Юферова і
Н.Природна. Завдяки показу відеозапису презентації даної збірки
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у м. Кіровограді, користувачі познайомились з творчістю усіх її
авторів. На прохання відвідувачів бібліотеки захід проводився
тричі.
Двічі відбулась презентація книги В. Капустіна «Одна на
цілий світ»,у тому числі й під час першого засідання літературномузичної вітальні «Любисток», відкритої у 2015 році для мам і
бабусь користувачів РДБ. І хоча книга не нова, але дуже
зацікавила як юних користувачів, так і дорослих. І це не дивно,
адже тут зібрано 25 історій написання пісень, які вважаються
народними: «Там, де Ятрань круто в’ється» А.Шушкевича, «Повій,
вітре, на Вкраїну» С.Руданського, «Ніч яка, Господи, місячна,
зоряна» М.Старицького, «Хата моя, біла хата» Д.Луценка та інші.
Третьокласники школи-інтернату з інтересом і азартом беруть
участь у конкурсі «Бібліотечне дерево», який реалізовують
працівники РДБ зпочатку навчального 2015 року, підсумки якого
підведуть наприкінці навчального 2016 року. Щомісяця на
символічному дереві наклеюються листочки – це прочитана книга.
А кожна гілочка дерева відповідає прізвищу кожної дитини. Мета
заходу – заохочення молодших школярів до читання та його
неперервності.
Влітку РДБ працювала за дозвіллєвою програмою «Літо
кличе»,
всі заходи якої проходили в зоні комфортного
відпочинку «Іграшкова поляна». Серед них: асфальтовий живопис
«Я малюю радість», літературно-ігровий конкурс «Уважні та
начитані», мандрівка «Уїк-енд в Європі», перегляди електронної
презентації «Чудеса, твої, Україно», відеофільму «Туристичними
стежками рідного краю», дитячих фільмів та мультфільмів у
кінотеатрику «Мультляндія для малят» тощо.
З метою реклами книг із серії «Сучасна українська книга»
РДБ створено бук трейлер на книгу М.Павленко «Чи
шкідливо ходити покрівлями гаражів», презентація якого
відбулась під час Дня відкритих дверей у рамках обласної акції
«Мудрість книг і щедрість серця» та представлена на сайті
бібліотеки. Книга дуже привернула увагу і постійно знаходиться
на руках у читачів.

Двоє
фахівців
з
Помічнянської
МДБ
Добровеличківського району за підсумковий рік встигли
чимало – і користувачів вчасно обслуговували, і гуртки вели,
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і власну програму розробили, і займались комфортним
облаштуванням приміщення. У бібліотеці успішно діють такі
центри
спілкування
для
юних
користувачів:
«Юна
господарочка»
і
«Весела майстерня». Діти залюбки
відвідували по 6-8 різнопланових тематичних практичних і
теоретичних занять кожного гуртка. Виготовляли обереги для
воїнів АТО, поробки з пластиліну, валентинки, новорічні прикраси.
Вчилися готувати кутю, вироби із солоного тіста, мистецтву робити
подарунки, доглядати за квітами. Доповнювали заняття огляди
книжкових новинок та бесіди про те, як бути здоровим.
Для батьків читачів бібліотекарі працювали за бібліотечною
програмою «Родина моя – читачів сім’я». Завідуюча МДБ
О.Г.Катранюк
сподівається,
що
їхня
робота
сприятиме
формуванню безперервності
міцних родинних зв’язків та
загальної культури читання старшого і нинішнього поколінь. А ще
у рамках програми створено бібліосадок «Сонечко» для
малесеньких діток, які прийшли з батьками до бібліотеки. Поки
батьки підбирають книги, спілкуються, діти разом з бібліотекарем
малюють, переглядають книжечки, граються, читають казки
разом із улюбленими іграшками.
 За ініціативи колективу
Долинської РДБ вдруге
відбулось
районне
свято
казки
«Казковий
світ
Долинщини», в організації якого брали активну участь заклади
культури міста і району, міська рада. Працівники РДБ підготували
сценарій свята, подбали про музичне оформлення, отримали
фінансову підтримку від депутата Верховної Ради України
А.Кузьменка, голів міста Долинки та Гурівської, Іванівської,
Лаврівської, Першотравневої сільських рад. Приїзду дитячих
делегацій від кожної сільської бібліотеки посприяли місцеві ради.
А бібліотекарі допомагали активним читачам у підготовці
сценічних номерів.
Отже, напередодні цього самобутнього
дійства, усім довелося плідно попрацювати.
Але це того
вартувало. Біля приміщення дитячої бібліотеки веселий гурт
учасників із користувачів бібліотек міста та усіх сіл району
вишикувався в яскраву колону і попрямував вулицями міста до
Парку залізничників. Колона крокувала під бій барабанів,
гудіння
дудок та
веселі
гасла. Підтримувати феєричну
атмосферу ходи допомагали кумедні клоуни-волонтери. Вулиці
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міста заполонили городяни, щоб
насолодитися
яскравим
видовищем. На сцені парку юні артисти у костюмах казкових
героїв виконували пісні, вірші, театральні інсценівки, танці тощо.
Одночасно з концертною програмою працювали арт-майданчики:
з боді-арту, юних художників, по виготовленню ляльки-мотанки
тощо. По закінченню свята усі його учасники отримали солодощі.
Хочеться зазначити, що за масштабністю, злагодженою
організацією, майстерністю проведення та підтримкою владних
структур різних рівнів, завзятістю бібліотекарів щодо втілення
задуманого і, власне, бажання самих мешканців Долинщини –
такий захід в області перший і не має рівних. У цьому
переконались і фахівці обласної бібліотеки для дітей ім.
Т.Г.Шевченка, побувавши на незабутньому святі.
 На думку працівників Знам’янської ЦУМБ бібліотека –
це не тільки «дім» для книг, а й територія прояву творчих
здібностей, нових знань та розваг для дітей. З цією метою
бібліотекарі розробили програми заходів БІБЛІОмікс та
«Бібліотека – відкритий світ у творчість» у рамках проекту
«Мистецькі вихідні». Для реалізації обирались місця активного
відпочинку городян: парк, майданчики біля Палацу культури і,
звичайно ж, бібліотека. Діти залюбки брали участь у майстеркласах: паперопластика «Tunnel book "3 Д"», кірігамі «Умілі
рученята», з техніки торцювання «Країна майстрів»; а також у
літературній пантомімі «Угадай героя», ігротеці «Веселі і
кмітливі». Діти не лише цікаво й з користю проводили свій
час, а й знаходили нових друзів!
Багато років ЦУМБ плідно працює зі спеціальною
загальноосвітньою школою-інтернат. У 2015 році фахівці
бібліотеки Н.Сатир та Н.Мирошниченко спільно зі шкільним
бібліотекарем О.Андрієнко та вихователем О.Патлай підготували
низку заходів для вихованців усіх вікових категорій, що
проводились як під час навчального року, так і на канікулах у
літньому таборі «Радість» для молодших школярів. Задля цього
використовувались різноманітні форми роботи з урахуванням
психофізичних можливостей вихованців. Декілька прикладів.
Тиждень Дружби «Повір у себе» сприяв розвитку етичних
манер першокласників,
дискусія
«Моє здоров’я - моє
багатство» допомогла дітям в оформленні плакату «Обери
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здоровий спосіб життя!», бібліокруїз «Острови книжкових
скарбів»
познайомив учнів з книжковими новинками, а
літературний пінг-понг «Назви пару героя казки» викликав
неабиякий азарт.
Під час поетичних читань «Поезія Шевченка – то муза
народної думи»
діти мали нагоду послухати вірші та
переглянути книги виставки «Ми Шевченка славить будем,
і ніколи не забудем». «Про те, що зустріч вдалась, можна
було переконатись, вдивляючись в обличчя учнів: вони сяяли
радістю, добром та любов’ю. Чи не в цьому криється сила і
велич Шевченківського слова. Шевченко – це набагато більше
від того, що вивчають Шевченко – це те, чим живуть», констатує Н.Сатир, бібліотекар дитячого відділу ЦУМБ.
Як з цим не погодитись!
 Компаніївська РДБ творчо працює у різних напрямах.
Зокрема, її працівники ініціювали, організували і провели
районний конкурс «З любов’ю до книги та читання» серед
юних користувачів бібліотеки у 3-х номінаціях: на кращий вірш,
письмовий твір, малюнок. Конкурс тривав з 1 червня по 30
вересня 2015 року. Районне журі, до складу якого увійшли члени
літературного
об’єднання
«Вершники»
та
представники
Компаніївської ЦРБ, отримало 64 роботи. Творчість дітей
вказувала на те, що усі вони дійсно люблять читати та поважають
роботу бібліотечних працівників. Переможці та учасники конкурсу
отримали грамоти і подарунками від РДБ.
Використовуючи комп’ютерну техніку бібліотекарі протягом
року проводили заняття «Комп’ютер без проблем» для 16-ти
користувачів з малозабезпечених сімей, які допомогли
отримати навички пошуку цікавої інформації в Інтернеті. Також,
для усіх користувачів проводились Дні інформації «Відкриваємо
світ Інтернету», бесіди з історії створення новітніх технологій, онлайн мандрівки та надавались в користування розвиваючи
комп’ютерні ігри.
 Читачі Новоархангельської РДБ були учасниками
різноманітних заходів, під час яких збагатилися цікавою
інформацією, яскравими враженнями та весело провели дозвілля.
Увагу відвідувачів привертали: книжкова виставка «Мій край
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і я, чим більше думаю, тим більше бережу»; краєзнавчий
куточок; краєзнавчі мандри «У бібліотеці побувай та
дізнайсь про рідний край»; поетичний марафон «Мала
Батьківщина – велика любов», де звучали вірші, присвячені
рідному краю у виконанні дітей; матеріали нової тематичної
теки «Славні сини Новоархангельщини», про відважних
земляків, які несуть службу в зоні АТО;
Особливо дітворі запам’яталися заходи до Всеукраїнського
Тижня дитячого читання. Літературний ранок «До нас у гості
завітай, книгу зі святом привітай» запросив дітей до гри
«Мандри сторінками улюблених книг» та вікторини «Ця
улюблена фантастика». Бібліотечні посиденьки «Скажи
мені, що ти читаєш» зацікавили юних читачів розповідями їхніх
ровесників про прочитанні книги, які їм сподобалися, а саме,
«Робінзон Крузо» Д.Дефо, «Тореадори з Васюківки» В.Нестайка,
«Гобіт» Д.Толкієна. Літературний фуршет
«Бібліотечна
країна запрошує в казку» та вечір книголюба «День
знайомства з сучасною книгою» надали можливість більше
дізнатися про творчість письменників-казкарів та літературні
новинки. Під час гри-подорожі «Періодику читай – світ
навколо пізнавай» діти побували на журнальному кастингу
«Преса на всі інтереси».
 Фахівцями дитячих бібліотек Кіровоградської МЦБС
втілено багато тематичних заходів.
Всеукраїнський тиждень дитячого читання вилився у
літературно-розважальне розмаїття: фестиваль читання «Відкрий
свою книгу», креативний карнавал літературних героїв «Ми
прийшли до вас із казки», зустрічі з письменниками «Творили й
творимо для вас», інтерактивні ігри «Граючись, розвиваємось»,
лялькові вистави театру книги «Буратіно» (при ЦМДБ) та
майстер-класи.
Завершальним
акордом
Тижня
став
загальноміський великомасштабний захід «Читай-фест», що
відбувся 2 квітня у Міжнародний день дитячої книги, на площі біля
міської ради. Кожна бібліотека МЦБС прийшла з активом
користувачів, а це понад 400 дорослих і дітей. Кіровоградці
побачили рекламу бібліотек, яскраві виступи юних обдарувань і
дорослих, які представляли «свою бібліотеку»: учасники фабрики
читацьких талантів «Крок до успіху», аматорські танцювальні
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колективи, співаки, письменники-земляки. Святкова програма
завершилася флеш-мобом «Книга єднає!». Під час
Дня
відкритих дверей «Місту присвячується» працівники ЦМДБ
разом з активом бібліотеки, вийшли на вулицю з інформаційнорекламними акціями «Фотопортрет з улюбленою книгою»
та «Кіровоград, читай!». За словами бібліотекарів найбільшу
цікавість до заходу виявили діти-переселенці з м. Донецька та
Донецької області.
Віртуальна подорож «Пішки в історію
або прогулянки рідним містом», матеріали
виставкиінформіни «Кіровоград – історія продовжується», надані
Кіровоградською обласною організацією Українського товариства
охорони пам’яток історії та культури, розширила знання
відвідувачів про край.
ЦМДБ у співпраці із обласним радіо «Скіфія-центр»
започаткувала
проект
«Читай,
Кіровоград».
Ведучі
радіопередачі – активні читачі, які беруть безпосередню участь у
виборі теми, написанні сценарію та виступають в ефірі з
розповіддю про прочитане.
Відвідувачі бібліотеки-філії №19 разом з учасниками АТО
та волонтерами громадської організації «Спільні сили» провели
акцію «Мирне небо», запустивши у повітря зелені ліхтарики,
як символ почуття вдячності за мирне та чисте небо і спокій на
кіровоградській землі. До свята захисників України відбувся
День героя «Дякуємо за життя!».
Від воїнів-земляків
бібліотекарі отримали дорогоцінний подарунок – бойовий прапор
з підписами бійців.
З нагоди Дня українського козацтва бібліотека-філія №13
приймала гостей зі школи № 20. Із підготовленого бібліотекарями
відеоматеріалу діти дізнались про козаків-характерників:
чому їх так називали, що особливого було в цих воїнах, якими
таємницями і секретами вони володіли.
Ну, а щоб хлопці могли довести, що вони справжні козаки, їм
запропонували конкурсно-розважальну програму «За світ
встали козаченьки».
До бібліотеки-філії №19 завітали відомі українські
дитячі письменники із Києва – Іван Андрусяк та Сашко
Дерманський. На зустріч зібрались як шанувальники улюблених
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авторів, так і ті, хто вперше почув про їхні твори. Після заходу
письменники ще довго спілкувались з читачами і бібліотекарями
та фотографувались на згадку.
 Для відвідувачів дитячого відділу Маловисківської РБ
корисними були заходи, що формують їхню валеологічну та
екологічну свідомість.
Так, бібліотечна програма
«Здоровим
бути
–
круто!» допомогла
учням
школи-інтернату,
користувачам
бібліотеки запам’ятати поради та основні правила здорового
способу життя. Діти переглянули книжкову виставку, змагались
у конкурсах «Книгу прочитаєш – про здоров’я все
пізнаєш», «Розгадай кросворд» та інших. Екологічна
година «Душа природи чуйна і ласкава» розпочалась з
огляду виставки, де були представлені не тільки книги, а й фото.
Діти слухали та обговорювали оповідання «Відпочинок у
лісі», пригадували правила поведінки на природі, грали в ігри
«Весняні квіти», «Лікарські рослини» тощо.
Не один рік бібліотекарі у співпраці з дитячими садками
«Чебурашка»
та
«Ромашка»
закладають
фундамент
для
формування майбутніх читачів серед дошкільників за допомогою
«Виїзної читальної зали». До середніх та старших груп,
бібліотекарі приносили літературу: казки, оповідання, вірші, з
питань виховання та розвитку мовлення тощо, з якими
знайомляться не лише діти, а й вихователі та батьки. У звітному
році збільшилась кількість таких груп. Якщо у 2014 році
бібліотекарі обслуговували 5 груп дітей, то у 2015 році – 9. Усього
обслужені 1760 дошкільнят, яким надано 2428 прим. документів.
Щоб краще дітям зрозуміти, що таке духовність і патріотизм,
що відбувається на сході України, до бібліотеки запросили учнів
гімназії на зустріч з учасником АТО В. Івандюком, який
приїхав на короткостроковий відпочинок. Діти, затамувавши
подих, слухали розповідь про військові будні, важливість
волонтерської допомоги та підтримку земляків. Солдати дуже
цінують дитячі малюнки та обереги, які зігрівають їхні душі.
Учасники зустрічі щиро подякували своєму земляку за вірну
службу. На жаль, через два місяці після від’їзду до АТО, він
загинув. Вічна йому пам'ять.
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 Новгородківською РДБ проведено низку заходів щодо
популяризації книги. Зокрема, це: презентації книг: «Українці:
Свята. Традиції. Звичаї», за участі дітей із сімей внутрішньо
переміщених осіб та «Історія запорозьких козаків для
веселих дітлахів», що перетворилась у свято українського
козацтва
з
конкурсною
програмою
«Козацькі
забави».
Знайомство з книгою сучасної письменниці З.Мензатюк
«Український квітник» надало можливість дітям послухати
мініатюрні есе авторки про найулюбленіші квіти. Рекламний
вернісаж «На дозвіллі не сумуй: почитай і поміркуй»
запросив дітей до читання творів українських і зарубіжних
письменників-ювілярів. Зимова акція «Читаємо книги про
зимові свята» виявила неабиякий інтерес відвідувачів до
народознавчої
літератури.
Родзинкою
Дня
інформації
«Розмаїття нових видань» став огляд-знайомство «Новинки
домашньої бібліотеки», який підготували і провели користувачі
молодшого шкільного віку.
Учасники вуличної акції «Міняю кульку на віршик» –
звичайні перехожі – отримали масу задоволення від спілкування.
На центральній вулиці селища користувачі-діти звертались до
людей з проханням на деякий час полинути в дитинство,
пригадати і прочитати віршик, за що отримували кульку і пам’ятку
«Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до
душі…». А після проведення ще однієї акції «Відпусти свою
книгу у широке плавання» бібліотека отримала 24 нових
видання, які подарували родини Лісняк та Полєтаєвих.
У шевченківські дні відбулись: літературне свято «Тече
вода з-під явора…», екскурсія до селищного пам’ятника
Т.Шевченку «Ми тебе не забули, Тарасе», конкурс читців
Тарасової поезії «Візьму у руки я «Кобзар». До останнього
заходу бібліотекарі виготовили пам’ятку читачу «Десять заповідей
Т.Г.Шевченка». Діти в українських костюмах читали вірші поета.
Усі разом декламували «Заповіт» Т.Шевченка і створили «Вінок
шани Кобзареві»: кожен учасник написав назву свого улюбленого
твору поета на «пелюстках» квітів, які потім з’єднали у вінок.
На інтелектуально-розважальний турнір «Європа –
це дім, де живеш я і ти» були запрошені користувачісемикласники, які розділились на дві команди «Єврики» і
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«Гривники» і змагалися за звання кращих знавців європейських
країн. У ході турніру використовувались: викладка літератури
«Ліричні мотиви європейської поезії», тематичні закладки «Що ти
знаєш про Європу?», зіркові схеми, фото відомих людей, музичних
груп та інше.
Надовго запам’яталися юним відвідувачам День Сніговика
та День іменинника. А День Солодкоїжок визнаний дітьми
одним з кращих заходів літа. Адже на захід до дітей завітала
майстриня кондитерських справ Олеся Глінкіна, яка не лише
познайомила дітей з фото своїх виробів «Мої солодкі фантазії», а й
пригостила смаколиками. У День шоколаду «Смачна країна
Шоколадія»
дітлахи
взяли
участь
у
кондитерських
посиденьках, де за чашкою чаю, вели розмову про шоколадні
уподобання. А потім виготовляли квіточки на майстер-класі
«Іграшки з обгорток цукерок».
 Новомиргородська МДБ розташована у маленькому
приміщенні, в якому можуть ледь розміститися 10 користувачів, не
має жодної одиниці копіювально-розмножувальної техніки та її
фахівці завзято працюють зі своїми користувачами
–
вихованцями дитячих садків, учнями загальноосвітніх шкіл і
школи-інтернату, у літніх оздоровчих центрах, у місцевому парку,
на вулицях міста. Представляють дітям сучасні бібліотечні заходи
різної тематики і форм, де завжди є місце книзі. Ось деякі з них.
Атмосфера гостинності панувала серед гостей МДБ
на фольклорній веселці «Багата хата пирогами», у підготовці
і проведенні якої взяли участь користувачі-дівчата. Вони
власноруч готували свої улюблені страви з української кухні, а
потім розповідали про них і ділилися з присутніми рецептами.
Народознавча
розвідка
«Писанкарство
на
Україні»
допомогла
відвідувачам
чимало
дізнатись
про
розвиток
писанкарства та навчитись розрізняти роботи майстрів різних
регіонів
країни.
Учасники
народознавчої
години
«Калинонька – України донька» розповідали своїм одноліткам
легенди, вірші та співали пісні про калину. Зацікавив усіх прихід
на захід читачки бібліотеки та її мами в українських костюмах, які
принесли коровай, спечений з нового врожаю.
Влітку бібліотекарі обслуговували дітей з оздоровчих таборів
та школи-інтернату з обмеженими слуховими можливостями у
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«Парку «Читайликів». Конкурс «Юні книголюби», казкове
«Поле чудес», бліцтурнір «Розумники і розумниці», інтелектуальні
ігри «Слабка ланка», «Пінг-понг», гра-сюрприз «Солодкий
дощик», флеш-моб та різні вікторини дали можливість дітям цікаво
і змістовно проводити дозвілля з книгою.
Заслуговує на увагу робота дитячої літературної студії
«Обрій», що функціонує при МДБ досить давно. Тут юні
обдарування й минулоріч вдосконалювали свої письменницькі
здібності. З цією метою на засідання студії запрошувались члени
літературно-мистецького
об’єднання
«Вись»,
які
давали
професійні поради та допомагали видавати літературні твори
юних, що заслуговують на увагу читачів. У червні пройшов
конкурс серед студійців на краще написання власної казки,
переможницею якого стала А.Соколюк, учениця 6-го класу ЗШ №
2.

Виходячи
із
реалій
сьогодення
працівники
Новоукраїнської РДБ
робили акцент на формуванні у
користувачів прагнення жити у мирі і злагоді. Задля реалізації
завдання бібліотекарі обрали такі форми заходів які, на їх погляд,
найкраще сприяють розумінню зазначених понять. Це: Дні,
зустрічі, свята, години мужності, дискусії. Так, для користувачівдітей усіх вікових категорій та відпочиваючих у літніх таборах
проведено Дні: миру «За Україну! За мир на нашій землі!»,
«Хай буде мир в усьому світі»; історичної пам’яті «Стоїть в
скорботі мати-Україна»; доброти «На доброті тримається
світ»; свято «Моя найкраща в світі сторона – чарівна,
неповторна Україна!» . Діти обговорювали значення слів
«Батьківщина», «патріот», «мир», здійснювали екскурс в
історичне минуле нашої країни, знайомились з історією
виникнення Міжнародного дня миру, за допомогою малюнків
звернулися до усіх людей планети з проханням припинити всі
війни, знайомились з фотографіями земляків – учасників АТО,
переглядали книги, декламували вірші.
Незабутньою для учнів 6-8-х класів ЗОШ №1 стала зустріч
з – місцевим волонтером М.І.Нікуліним, який разом з
дружиною, вже п'ятнадцять разів виїздили до зони АТО з
гуманітарним вантажем, ризикуючи власним життям. Також,
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учасники заходу переглянули відеофільм про воїнів-земляків, які
висловлювали щиру подяку за листи і малюнки, отримані від
дітей.
З метою розуміння підростаючим поколінням екологовалеологічної
культури
бібліотекарі
пропонували
своїм
користувачам літературно-екологічні години «Душа природи
чуйна і ласкава», «Таємниці матінки природи» та годину
мужності «Стежками Чорнобильського лиха», дискусію
«Все від природи… А що взамін?», екологічний круїз
«Світ навколишній прекрасний», День здоров’я «СНІД –
не залишайся байдужим». Запрошені учні молодших, середніх
та старших класів ЗОШ №6, гімназії №7 дізналися про екологічні
проблеми планети, України та рідного краю, наслідки аварії
Чорнобильської АЕС, активно дискутували щодо проблеми
боротьби зі СНІДом, знайомились з цілющими властивостями
лікарських рослин. Звучали вірші Т.Шевченка, І.Франка, Н.Забіли,
О.Олеся, М.Рильського, П.Тичини та місцевих поетів С.Коляди та
М. Паскаря про красу рідної землі.
Значна робота бібліотекою проводилась
з
категоріями
користувачів, які потребують особливої уваги. Так, у РДБ
спільно зі службою у справах дітей Новоукраїнської РДА
відбулось свято родин «Тут живе дитинство» за участі
прийомних батьків і представників обласної та місцевої державних
адміністрацій, які обговорювали питання виховання дітей в
родинах, ділилися власним досвідом. Діти ж брали участь у
розважально-ігровій програмі та майстер-класі з виготовлення
різноманітних прикрас і виробів. На згадку про зустріч кожна
дитина отримала від обласного та районного керівництва
«солодкі» подарунки, іграшки та повітряні кульки. На літній
період, працівники РДБ, ЦДЮТ та місцевих шкіл розробили
спільний план заходів для понад 100 дітей з малозабезпечених
сімей, дітей-інвалідів, сиріт, напівсиріт з табору «Веселка»
та дітей учасників АТО з оздоровчого табору ЗОШ №6.
Не оминула РДБ і заходи інтелектуально-розважального та
прикладного характеру. Наприклад, юних користувачів захопила
заочна літературна подорож Європою «По мапі за героями
книг», адже екскурсоводами тут були юні користувачі, які від
імені книжкових персонажів, розповідали про літературу
європейських країн, у тому числі й України. Зокрема, юний герой
15

Федько Халамидник з однойменного твору познайомив усіх
присутніх з цікавими фактами життя автора книги, земляка
В.Винниченка.
Цікавим
видався
й
майстер-клас
з
виготовлення метеликів у техніці витинанка для дітей з
англомовного табору, що працював при ЗОШ №8.

Розробляючи заходи патріотичної тематики бібліотекарі
Рівнянської СДБ
Новоукраїнського району
намагалися
будувати їх так, щоб надати не тільки змістовну інформацію за
допомогою різних форм заходів, а й спонукати дітей до роздумів
над минулим і сьогоденням і, таким чином, формувати
громадянську свідомість юних. Так, напередодні 70-ї річниці
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні СДБ запросила
усіх охочих школярів взяти участь у годині вшанування
«Нагороди дідуся». Діти збирали інформацію про своїх рідних,
які пережили жахіття війни, воювали на фронті чи працювали в
тилу. Бібліотекарі виготовили поштову скриньку, куди учасники
заходу могли помістити написані ними листи з власною думкою
про війну і мир. А ще, серед користувачів-дітей було проведено
бліцопитування «Вустами дітей про війну 1941-1945
років». Під час заключного заходу діти розповідали про своїх
дідусів-ветеранів, про їхні нагороди, зачитувались листи дітей із
поштової скриньки, які були пройняті пошаною і повагою до
воїнів-визволителів та побажаннями миру сьогодні.
Бібліотекар зробила огляд літератури «Про війну нам
книга розповість». На закінчення усі учасники заходу пройшли
до братської могили та хвилиною мовчання вшанували пам'ять
загиблих воїнів. У бібліотеці відбулась презентація книги
Н.Біденко та М.Піддубної «Пам’ятаємо, низько схиляємо
голову», яка вийшла друком у 2015 році у Кіровограді.
Презентувала її своїм юним землякам колишня читачка бібліотеки,
а нині – студентка, одна із авторів книги – Марія Піддубна. Гостя
розповіла, що у книзі зібрано багато матеріалів про події, що мали
місце в області та Новоукраїнському районі у 1941-1944 роках.
Книга цікава й тим, що містить біографічні дані Героїв Радянського
Союзу,
повних
кавалерів
Орденів
Слави,
уродженців
Кіровоградщини; розповіді про братські могили воїнів; меморіальні
комплекси та пам’ятники воїнам-землякам, розташовані на
території Новоукраїнського району та області.
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 Працівники Олександрівської РДБ не залишились
осторонь таких напрямів роботи з підростаючим поколінням, як:
патріотичний,
популяризація
культурної
спадщини
Вітчизни, розповсюдження правових знань, підтримка
дітей з обмеженими фізичними можливостями. З цією метою
РДБ організовано і проведено низку заходів. Серед них, година
спілкування «Вірні сини Батьківщини бережуть життя своєї
родини» з учасниками АТО, які розповіли школярам про життя
на війні, допомогу волонтерів, солдатську єдність і братство. До
заходу підключились працівники районного будинку культури,
місцева поетеса, член Національної спілки письменників України
І.Кримська,
учасниця
художньої
самодіяльності
РБК
восьмикласниця О.Гресь, які підготували концертну програму для
усіх присутніх. Під час літературної подорожі «Моя Україно,
квітуча, ти землями вічно родюча», присвяченій Дню
незалежності нашої країни, діти ознайомились з виставкоюпанорамою
«Україна
суверенна
–
від
витоків
до
сьогодення», взяли участь у флеш-мобі «Ми – Україна».
Користувачів-учнів 6-9-х класів було запрошено до
правознавчих подорожей «Що ти знаєш про свої права?»,
«Країна
Правознайка»,
літературно-правового
квесту
«Пошук істини», годин спілкування з елементами тренінгу
«Долаємо конфлікти» та правознавства «Без правової
культури немає правової держави», що супроводжувались
вікторинами,
конкурсами,
пізнавально-віртуальними
іграми.
Хороші
результати
роботи
з
користувачами-дітьми
дали
презентації книг сучасних українських авторів, відзначення
ювілейних дат письменників і поетів, літературні і народознавчі
вечори, вікторини. Адже на відміну від шкільних уроків, такі
заходи проходять у дружній і творчій атмосфері, під час яких діти
невимушено висловлюють свої погляди і бажання.
Юних відвідувачів РДБ зацікавили заходи присвячені
рідній мові, зокрема: День рідної мови «Краща мова
єднання – це українська», бібліографічний огляд «Там, де
живе рідна мова, живе український народ», літературномузична композиція «Звучи рідна, хай серця відпочине
спів, хай зачарує рідний край», де діти знайомились з
літературними новинками, читали вірші Т.Шевченка, Л.Українки,
В.Симоненка, слухали і співали українські пісні. На підтримку
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української мови відбувся флеш-моб «Мова – серце нації».
Неабиякий інтерес у відвідувачів бібліотеки викликали заходи
щодо вшанування пам'яті видатного державного та політичного
діяча князя Київського Володимира Великого, у зв’язку з 1000річницею його упокоєння: книжково-ілюстративна виставка
«Володимир
Великий
–
творець
середньовічної
європейської держави»,
історичний екскурс «Князь
Володимир на землю ступив і Київську Русь святу молитвою
святив», інформаційний список літератури «Володимир
Великий – володар миру на Русі».
Влітку РДБ радо зустрічала всіх юних читачів на своїй
території та поза її межами, бо уявити навіть найцікавіший
відпочинок без книг – неможливо, вважають бібліотекарі. Тому
РДБ спільно з працівниками районного будинку культури
запросили дітей до участі у масштабних заходах: свято «Хай
сонцю і квітам всміхаються діти» з конкурсно-ігровою
програмою та переглядом нових книг, конкурс малюнків на
асфальті «Моє щасливе дитинство».
Також, було організовано гала-концерт переможців обласних
та районних творчих конкурсів, виставку-продаж дитячих виробів
на підтримку дітей, які проходять оздоровлення в Староосотському
протитуберкульозному санаторію, майстер-клас перукарського
мистецтва тощо.
Крім того, проводились акції «Дитина читає – Україна
процвітає»,
«Подаруй
радість
дітям»:
збір
дитячої
літератури, іграшок, коштів для дітей, які перебувають у
згаданому санаторії та тих, хто опинився в складних життєвих
обставинах.
 Усі фахівці Олександрійської ЦРБ, у т. ч. й відділу
обслуговування дітей, щорічно займаються організацією,
розробкою і втіленням заходів не лише серед користувачів своєї
бібліотеки, а й сільських філій. Серед актуальних заходів для
юних відвідувачів були ті, що утверджували дух українського
народу та єдність поколінь. Це: флеш-моб «Незалежна і
єдина, будь навіки, Україно!», година сильних духом
«Нація, яка не капітулює», гра-змагання «А ми роду
козацького…», актуальний діалог «Вітчизна – то і альфа і
омега», на який було запрошено учасника АТО О.В.Башкалова;
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літературно-драматична композиція «Голодомор 1932-1933
років:
історія
і
пам'ять»;
правова
гра-подорож
«Сторінками
Конституції»
проведено
спільно
з
Олександрійським районним центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді і районним будинком культури;
Шевченківські читання – разом з ГО «Сокіл» та «Славутич».
У святі «А без села, яка там Україна» взяли участь усі
працівники бібліотек системи. Неординарною була презентація
видання з історії населених пунктів Олександрійського
району та зустріч з його упорядником Л. Балацьким, головою
Олександрійського відділу Українського географічного товариства,
лауреатом обласної краєзнавчої премії імені В.Ястребова, що
відбулись у рамках проекту «Історія міст і сіл України.
Кіровоградська
область».
Також,
працівники
ЦРБ
взяли участь у районному
конкурсі
на
кращий
ескіз
пам’ятника загиблим воїнам-героям Олександрійщини,
учасникам АТО.
Працівниками ЦРБ розроблено і проведено цикл заходів
для користувачів-дітей, що відпочивали у пришкільних літніх
таборах району. Зокрема, читацький чемпіонат «Книжкова
естафета сонячного літа» (у ЦРБ); конкурсні програми –
ігрова
«Активні та кмітливі» (у таборі «Дружба»)
та
розважальна – «Книжковими стежками літа» (у Косівській
ЗШ);
лялькова вистава «Поради лікаря Апчхи»
(у
Новопразькому
НВК);
літературно-розважальний
квест
«Літня казка в бібліотеці»
(в Олександрівській ЗШ );
бібліолото «Літо книжкового кольору» (у Протопопівській
ЗШ). Також, у навчальних закладах району за участі бібліотечних
працівників відбулись: вулична ігротека «Спортивні забави
для розвитку й розваги», актуальний репортаж «СНІД –
самознищення людства» тощо.
Бібліотекарі району завжди виявляють творчу активність
щодо участі у різноманітних проектах. Відділ обслуговування
дітей ЦРБ спільно з Громадською організацією «Творчість.
Ініціатива. Енергія» с. Березівка стали переможцями проекту
«Територія «Support life» («Підтримка життя») у межах
проекту
«Українська
регіональна
платформа
громадських
ініціатив» за фінансової підтримки Європейської комісії в Україні.
Мета проекту – сприяння соціальній адаптації дітей внутрішньо
19

переміщених осіб з Криму, Донецької та Луганської областей, які
проживають в селах Березівці, Войнівці, Головківці, селищах Нова
Прага, Приютівка. Сума гранту – 37,0 тис. грн. На виділені кошти
закуплено обладнання, передбачене проектом: фліп-чарт; для
роботи лялькового театру – ширма, ляльки, акустична система;
для створення відеороликів – відеокамера, планшет; для
розташування друкованої продукції – підставки «Бурда».
Для переселенців один раз на місяць відбувались
консультування юриста та психолога Створено блог «Support
life». Проведено низку заходів для дітей-переселенців та шкільних
колективів, в яких вони навчаються: тренінги з використання
методу NVC (ненасильницького спілкування) «У колективу –
велика сила»; психологічно-правова майстерня «Все в твоїх
руках»; краєзнавчий квест «Подорожуємо рідним краєм», одним із
завдань якого було виготовлення ляльки-мотанки.
Відбулися лялькові вистави «Казка навчить, як у світі жить»,
де на прикладі казкових героїв діти засвоювали необхідні моделі
поведінки, навчалися реагувати на життєві ситуації. Видано
друковану продукцію: флаєри «Твоя територія підтримки», банери
«Територія «Support life», буклет з порадами для батьків та
вчителів «Як допомогти дитині адаптуватись до нових умов життя»
тощо.
Працівники ЦРБ взяли участь у конкурсі цифрових
історій, оголошений American House Kyiv. Було створено і
розміщено на бібліотечних ресурсах та у YouTube ролик
«Мультпаралелі незалежності»
https://www.youtube.com/watch?v=H-gEjnQQ9c8
ЦРБ взяла участь у регіональному конкурсі видавничої
продукції на краще методичне та бібліографічне видання
публічних бібліотек Півдня України,
куди
надіслано
матеріали: навчально-тематичну програму підвищення фахового
рівня «Бібліотекар в стилі «modern», бібліографічний покажчик
«Мужність і відвага нескореного покоління».
При ЦРБ створено кіноклуб «Ракурс» у результаті перемоги
ЦРБ у спільному конкурсі програми «Бібліоміст» та
Міжнародного фестивалю документального кіно про права
людини Docudays
UA «Кіноклуб
Docudays
UA
в
бібліотеці».
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 ЦДБ ім. Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС завжди
використовувала розмаїття існуючих методів і форм у проведенні
заходів для користувачів, що вирізняються інформаційною
насиченістю,
інноваційністю
та
креативністю.
Основне
направлення у роботі бібліотеки 2015 року – інтелектуальний,
творчий та особистісний розвиток дітей. На це були спрямовані
заходи різної тематики. Наприклад: свято єднання «Нині свято
нашого народу! Свято України й роду!»; вахта пам'яті
«Віват весні, салют Перемозі!»;
історичний екскурс
«Стежинками партизанських перемог»; зустріч з воїном
АТО «Ми аплодуємо патріотизму героїв нашого часу»;
свято юних козачат «У хоробрі козаки будем гратись
залюбки», проведений спільно з ГО «ВІРА»; літературнокраєзнавчий вечір «Моє місто рідненьке, колиско моя!
Пронесу я до тебе любов крізь життя»;
історикокраєзнавчий круїз «Ми знаємо все про край, де
живемо»; марафони дружби та етикету «Думай добре,
роби добре, і буде тобі добре»; літературно-музичне свято
«Ми всі в душі потроху від Шевченка...»; Тижні –
бібліографії «Під парусом книги – до нових відкриттів»,
новорічного дозвілля.
Мали продовження бібліотечні проекти «Бібліомістечко –
дитячий простір», «Надаємо крила», «Літні промінці на
книжковій полиці», що сприяли залученню дітей до бібліотеки
та розвитку читання. Розроблено нову програму «Я громадянин, я - патріот, я - житель свого міста» з циклом
право освітніх заходів:
віртуальний правовий калейдоскоп
«Шлях, який ми обираємо»;
зустрічі з працівниками
правоохоронних органів «Дитяче обличчя злочинності»;
правознавча мандрівка «Нехай же стане Днем дитини у
всьому
світі
кожен
день»;
інтелектуальний
колаж
«Мандруємо дорогами країни Правознавства»;
година
міркування «Чи бувають права без обов’язків»; казковоправовий круїз «Мандрівка у правовий світ»; лялькова
вистава «Пригоди Маленького чоловічка»; виставка дитячого
малюнку «Я маю право!».
Увага фахівців була прикута й до користувачів-дітей з
особливими потребами та їхніх батьків. На базі бібліотеки, двічі
проходив міський/районний семінар на тему «Терапевтичне
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батьківство»
з метою підвищення рівня компетентності
прийомних батьків із залученням фахівців районного, міського
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, медиків і
бібліотекарів. Напередодні Міжнародного жіночого дня дітей з
обмеженими фізичними можливостями та їхніх мам запросили до
участі у театралізованому дійстві «Чарівна музика звучить, і
казка перед нами оживає». Літературно-ігрова програма
«Ура! Ура! Веселий час! Прийшли канікули до нас» зібрала
понад 70 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах та їхніх
батьків. Розважальний захід «Старий Новий рік – чудове
свято, буде радості багато» відбувся для дітей, батьки яких
захищають державу на Сході України. Діти із сімей переселенців
побували на благодійній акції-святі «Школярик», а дітки з
обмеженими фізичними можливостями двічі збиралися у бібліотеці
на міському фестивалі «Повір у себе», влаштованому спільно
з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Під час заходів обдарована малеча, не зважаючи нафункціональні
обмеження, демонструвала свої здібності.
Добра традиція ЦМДБ – представлення робіт вихованців
Будинку дитячо-юнацької творчості гуртків килимарства, вишивки,
поробок з паперу. Цікавими і неповторними були виставки
«Мистецька райдуга дитинства», «Художня вишивка»,
«Оригамі» та інші. Розвитку здібностей і захоплень дітей
сприяла і творча майстерня «Чарівний клаптик», що
функціонувала у відділі естетичного виховання.
Як завжди, успіхом користувався бібліотечний Інтернетцентр, де відвідувачам адресувалось багато не стандартних
заходів таких, як: вернісаж «Улюблена книга в Павутині»,
віртуальні – ігродром «Чарівний маг – Інтернет» і круїз
«Парад країн Європи», web-мандрівки «Веселі канікули в
Інтернеті» тощо. Дуже захопив дітей захід – інформаційне
раллі «Обертаючи глобус», де можна було подорожувати
континентами планети, зокрема Африкою, провідниками у якій
стали «мавпочка» і «тигр». А віртуальні презентації дозволили
поринути у таємничу африканську савану, чарівні краєвиди
пустелі, дізнатися про звичаї тамтешніх народів. Також,
мандрівники раллі мали змогу одягнути на себе кольорові маски
африканських тваринок і взяти участь у вікторині.
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ЦМДБ удосконалювала рекламу бібліотечних послуг. Було
створено 6 відеороликів про роботу бібліотеки та 62 видання на
паперових носіях – буклети, закладки, пам’ятки, кишенькові
календарики, рекламні прапорці, флаєри тощо. Беручи до уваги
патріотичні настрої суспільства, працівники на одній із стін
приміщення бібліотеки відобразили фрагмент національної
вишиванки. Вже з перших днів появи малюнку, олександрійці із
задоволенням фотографувались на красивому фоні.
Бібліотекарі МЦБС, у т.ч., й ЦМДБ, брали участь у
Всеукраїнському
конкурсі
«Творчий
злет:
молодий
бібліотекар року 2015». Створені ними відеоролики, можна
переглянути за посиланнями:
https://www.youtube.com/watch?v=KM7RNr-mTlo
https://www.youtube.com/watch?v=9Ko3_-ix-8s
 Дитячим відділом Онуфріївської РБ, в якому працює
лише один бібліотекар, проведено чимало тематичних заходів для
усіх вікових категорій юних користувачів. Так, спільно з музеєм
історії Онуфріївського району, до 70-ї річниці Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні, користувачам презентували
книгу В. Даценка «Щоб пам’ятали. Кіровоградщина в роки
Великої
Вітчизняної
війни
(1941-1945)»,
в
якій
розповідається про трагічні події у роки війни на Кіровоградщині.
До Дня захисника України відділ представив на суд читачів
ілюстровану виставку літератури «Я солдат твій і син,
Батьківщино», де були представлені і світлини українських
солдат-героїв, які сьогодні боронять рідну землю на сході країни.
Віншування письменників та їхніх творів відбувалось під час
читань «Чарівне слово Кобзаря», години «Знайомець із
країни сонячного дитинства» до 85-річчя від дня народження
Вс. Нестайка, літературного портрету «Великий принц
маленької планети» до 115-річниці від дня народження
А.Екзюпері та інших. З метою ознайомлення дітей з різними
святами, організовувались:
мовний вернісаж «Із слова
починається людина, із мови починається мій рід» (до
Міжнародного дня мови), бесіда-роздум «Друг – це другий
я» та гра «Що в мене хорошого?» (до Міжнародного дня
дружби), година цікавих повідомлень «Історія виникнення
«смайлика» (до Всесвітнього дня посмішки), народознавча
мандрівка «Із неба в український край іде зимовий
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Миколай», виготовлення оберегу «Охорони мене, Ангеле!»
(до Різдва),
етно-викладка літератури «Дзвони звуки
розливають, радість світу сповіщають» (до Великодня) та
інше. Влітку бібліотекар пропонувала дітям
екскурсійну
програму «Червневі зустрічі у бібліотеці». Тут на
відвідувачів чекали: виставки – книжкова «Граємось,
читаємо, літечко вітаємо!» та – творчих робіт гуртківців
ЦДЮТ
«Море
креативу
і
багато
позитиву»,
інтелектуальна гра «Три кольори літа», конкурсноігрова програма «Утерти носа», майстер-клас плетіння
зі стрічок «Браслету дружби», а також, настільні ігри,
перегляд фільмів у літньому кінозалі «Мультитек@».
 Сьогодні набуває певного значення тема терпимості до
національної й культурної приналежності, мов, звичаїв народів
нашої планети. Тому до Міжнародного дня толерантності
Петрівська РДБ організувала свято «Долоньки дружби» з
різними ситуативними конкурсами «Чим ми схожі», «Квітка
дружби», «Ситуації, ситуації…», «Продовж прислів’я». Учасники
заходу створили планету «Дружба» зі своїх долоньок та квітку з
«пелюстків толерантності». З нагоди святкування Дня захисника
Вітчизни відбувся захід за участі ветеранів АТО «Вони
стоять на захисті Вітчизни». Під час зустрічі учні місцевої
школи дізналися про зворушливі історії на війні кожного ветерана.
Розповіді бійців доповнювалися світлинами. Діти, у свою чергу,
декламували вірші. Урочистості додавало звучання патріотичних
музичних роликів. На заході були присутні представники місцевої
влади та ЗМІ. На згадку про зустріч воїнам подарували обереги,
які діти виготовили на майстер-класі разом з бібліотекарем
читальної зали Лідією Сидоренко.
 Ульяновська РДБ
зосередилась на патріотичному
світогляду та естетичних смаках юних. Так, до Дня партизанської
слави зі старшокласниками проведено
обговорення книг
М.Ковальчука «Розбурхана Ятрань», «Оточення вогневе»
та В.Погрібного «Нескорений Спартак», в яких описуються
події
воєнного
лихоліття
на
території
Ульяновського,
Голованівського, Гайворонського, Новоархангельського районів
нашої області. Запрошені восьмикласники на урок пам’яті
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«Мужність і біль Чорнобиля» не залишились байдужими до
розповіді земляка В. А. Васюти. Гість ділився спогадами про
страшні часи перебування на атомній станції у 1986 році. Діти з
цікавістю розглядали медаль Віталія Антоновича за участь у
ліквідації аварії на ЧАЕС.
З метою розвитку здібностей дітей влаштовано годину
творчості «Чарівне моє довкілля», на яку прийшли учні з
художнього відділу Школи мистецтв. Вони розповіли учасникам
заходу про захоплення малюванням, ділились враженнями від
занять, демонстрували свої малюнки.
Протягом року для юних відвідувачів відбулись майстеркласи, за участі як бібліотекарів, так і викладачів Школи
мистецтв: «Квілінгові фантазії до весняних свят», «Витинанкаоберіг «Дерево життя», «Прекрасне із саду та від самої природи»
та інші. Захоплення юних користувачів викликала виставка-хобі
«Таємниці бісерного мистецтва», де були представлені творчі
роботи бібліотечного гуртка «Умілі руки» і гуртківців ЦДЮТ, а
також література з техніки бісероплетіння.
 Багато заходів Устинівської РДБ було спрямовано на
розвиток читацької культури і літературної компетентності
користувачів. Під час свята «Скарбниці мудрості людської»
діти слухали історію виникнення книг та бібліотек,
із
задоволенням
брали
участь
у
конкурсах,
вікторинах,
театралізованих сценках та спілкувалися з «Королевою книг».
Кращим читачам бібліотеки за 2015 рік було вручено грамоти
заступником голови Устинівської селищної ради О.В.Щерюком.
Свята «Хай Україна вся читає, бо книга нас усіх
єднає», «Мово моя – найдивніше диво…», мультимедійна
презентація «Мову чудову дав нам народ» дозволили
користувачам за допомогою інтерактивних ігор та конкурсів
пригадати творчість
письменників,
прислів’я
і приказки,
дізнатись про захоплюючі факти з життя книг, позмагатися в
інтелектуальних,
мовних,
літературних
вікторинах,
спрямованих на поглиблення знань про українську літературу і
мову. Презентація книжкової виставки «Книжкова планета
дитинства»
та
літературне асорті
«Книжка в гості
завітала» познайомили користувачів не тільки з сучасною
рейтинговою літературою, але й з улюбленими книжками кількох
поколінь.
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З великим задоволенням юні користувачі взяли участь у
заходах до шевченківських свят: поринули у
віртуальну
подорож «Шляхами, що сходив Тарас», брали активну участь
у літературно-пізнавальній вікторині «Що ми знаємо про
Кобзаря?», декламували найкращі поезії Шевченка, знайомились
з
книгами,
альбомами
представленими
на
виставці
«Безсмертне
слово
Кобзаря».
Учасники
літературнонародознавчого
театралізованого
свята
«Андріївські
вечорниці» потрапили в атмосферу справжнього українського
дійства, яку передавали вишиті рушники, різнобарвні хустки,
розповіді про народні звичаї, щедрий український стіл.

26

Вільшанська

РДБ

Мистецький
фестиваль
«Таланти
багатодітної
родини»

Творча зустріч
з письменниками Сумщини

«Читаючий дворик»
на території бібліотеки

Голованівська

Літературна мандрівка
«По Україні з Кобзарем"

РДБ

Літні бібліотечні лавочки
у місцевому парку

Кіровоградська

МЦБС

Тиждень
дитячого
читання
на
міській
площі

День героя
дитяча бібліотека-філія
№ 19
Добровеличківська

РДБ

Презентація книжки
письменників-земляків
«І плаче росами земля…»

Помічнянська

Оновлений фасад
приміщення
дитячої бібліотеки

МДБ

Долинська

РДБ

Районне
Свято казки

Компаніївська

РДБ

Районний конкурс,
ініційований дитячою
бібліотекою
«З любов’ю
до книги і читання»

Дитячий

відділ

Маловисківської

РБ

Книжкова
еко-виставка
«Чистота планети – чистота душі»

Зустріч з учасником АТО
В. Івандюком, який загинув
через два місяці після від’їзду
з відпустки

Новомиргородська

МДБ

Літні читання
у місцевому парку

Новомиргородська

Народознавчий куточок

РДБ

Пересувна читальна зала

Новгородківська

РДБ

Вулична акція
«Міняю
кульку на віршик»

Ульяновська

Обговорення
краєзнавчих книг
до Дня партизанської слави

РДБ

Новоукраїнська

РДБ

Літературна
мандрівка
по мапі
Європи

Зустріч
з волонтером
Рівнянська

СДБ

Презентація книги Н.Біденко та
М.Піддубної
«Пам’ятаємо,
Низько схиляємо голову»

Олександрівська

Подорож
«Моя Україно»

Свято
з нагоди
Міжнародного
дня дітей

РДБ

Дитячий

відділ

Знамянської

ЦУМБ

Бібліокруїз
«Острови
книжкових скарбів»

Дитячий

віділ

Олександрійської

ЦРБ

Учасники
проекту
«Територія
«Support life»

Дитячий

відділ

Онуфріївської

ЦРБ

Мовний
вернісаж
до
Міжнародного дня мови

Олександрійська

ЦМДБ

ім. Ю.Гагаріна

Інформаційне
раллі
«Я по Африці
гуляю»

Бібліотечне об’єднання
користувачів
«Творча майстерня
«Чарівний клаптик»

Оновлений вестибюль
бібліотеки
фрагментом вишиванки
за ініціативи бібліотекарів

Літня
літературно-ігрова
програма
зібрала дітей

Петрівська

РДБ

Зустріч користувачів
із земляками –
учасниками АТО

Свято
«Долоньки
дружби»

Майстер-клас
з виготовлення
патріотичної листівки

Устинівська

РДБ

Книжкова виставка
«Безсмертне слово Кобзаря»

Андріївські
Вечорниці

Свято бібліотеки
«Скарбниці мудрості людської»

