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Щорічно, Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. 
Т.Г.Шевченка (до 14 липня 2015 року Кіровоградська обласна 
бібліотека для дітей ім. А.П.Гайдара) планує, організовує і 
проводить заходи для працівників дитячих бібліотек області з 
метою підвищення їхньої кваліфікації, стимулювання та розвитку 
професійної творчості, зміцнення ролі дитячої бібліотеки як 
соціокультурного інституту.  

 

26 березня 2015 року відбувся обласний семінар-практикум 

«Дитяча бібліотека – необмежений простір для ініціативи і 
творчості бібліотекарів» на виконання наказу департаменту 
культури, туризму та культурної спадщини обласної державної 
адміністрації від 17 березня 2015 року № 63. 

Навчалися керівники районних, міських, сільських дитячих 
бібліотек і бібліотекарі відділів обслуговування дітей публічних 
бібліотек. 

 

Програма обласного зібрання була змістовною, насиченою та 
інтерактивною. Основним меседжем семінару можна вважати слова 
англійського письменника Ніла Геймана: «Бібліотеки – це свобода. 
Свобода читати, свобода спілкуватися. …це дозвілля, це притулок і 
доступ до інформації».  

Як не ординарно, креативно організувати дозвілля дітей з 
книгою розмірковували, ділились досвідом, вчились новому дитячі 
бібліотекарі. 

 

Розпочався семінар з вітальних слів О.Олєнікової, заступника 
начальника управління розвитку культури, мистецтв, фінансового 

забезпечення департаменту культури, туризму та культурної 
спадщини обласної державної адміністрації  

Директор обласної бібліотеки для дітей Т.Манжула виконала 

приємну місію – вручення нагород (дипломи департаменту 

культури, туризму та культурної спадщини обласної державної 

адміністрації та подарункові набори книжок) переможцям 

обласного конкурсу на кращий рекламний промо-ролик «Бібліотека 

для дітей – територія ідей», що проходив серед дитячих бібліотек 

області у 2014 році.  
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Потім усі присутні переглянули призові промо-ролики: 

Олександрійської центральної міської бібліотеки для дітей ім. 

А.П.Гагаріна (1-е місце); «Місце зустрічі – бібліотека» Долинської 

районної бібліотеки для дітей (2-е місце); «Свято the best. Рецепт 

успіху від шефа»  Кіровоградської міської бібліотеки для дітей-філії 

№ 19 та «Завітай в книжковий дім, тут цікаво буде всім» 

Голованівської районної бібліотеки для дітей (3-е місце); 

«Бібліотечна муза світловодських циган» Світловодської міської 

дитячої бібліотеки-філії № 8 (приз глядацьких симпатій).  
 

Директор обласної 
бібліотеки для дітей Т.Манжула у 
своєму виступі зробила акценти 
на різних аспектах професії 
дитячого бібліотекаря, 
можливостях втілення 
новаторських ідей та створення 
оригінальних моделей творчого 
розвитку задля підтримки іміджу 

дитячих бібліотек в сучасних умовах. 

 

Логічним продовженням 
навчання стали виступи фахівців 
обласного закладу, які 
супроводжувались демонстрацією 
фрагментів окремих заходів: «Моя 
країна – Україна» за участі членів 

бібліотечної студії «Арт-світ» та 
заняття культурно-дозвіллєвого 
підліткового клубу «Уроки Мері 
Поппінс». 

 

Учасників заходу зацікавив досвід роботи з дошкільниками, 
про який йшлося на міжнародному семінарі «Казки з усього світу 
оживають у дитячих бібліотеках» у Гете-інституті (м. Київ), в якому 
взяла участь бібліотекар ОДБ.   
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Спеціалісти з комп’ютерної техніки та досвідчені фахівці 

провели майстер-клас зі 
створення буктрейлерів. Учасники 
семінару отримали методичні 
поради та практичні навички з 
питань розробки електронного 
ресурсу. 

 

Крім того, семінаристи 
ділились власними творчими 

знахідками щодо: залучення дітей 
до читання; застосування 

інтерактивних форм у роботі з дошкільниками; заходів, покликаних 
зробити бібліотеку відвідуваною; можливостей об’єднань за 
інтересами у залученні користувачів до активних форм 
спілкування; літніх проектів в організації дозвілля дітей з книгою; 
використання власних медіа ресурсів у рекламі бібліотеки та її 
послуг. Під час години «Професійного спілкування» 
обговорювались важливі питання діяльності спеціалізованих 

бібліотек для дітей в сучасних умовах.  
Цікаві напрацювання бібліотек для дітей, якими поділись 

семінаристи, висвітлено у виданнях 2015 року ОДБ ім. 
Т.Г.Шевченка серії «Професійні здобутки дитячих бібліотек 
області»: «Літні проекти дитячої бібліотеки» (Компаніївська РДБ), 
«Залучення користувачів-дошкільників до книги, читання і 
бібліотеки» (Устинівська РДБ), «Дитяча бібліотека – необмежений 
простір для ініціативи і творчості бібліотекарів» (ОДБ ім. 
А.П.Гайдара). 

 

Програма  обласного  семінару-практикуму 

9.30 –  

9.40   Відкриття обласного  семінару-практикуму 

  О.Олєнікова – заступник начальника управління розвитку культури, мистецтва 
  фінансового забезпечення департаменту культури, туризму та культурної 
  спадщини обласної державної адміністрації 
 

9.40 –  

10.00  Підсумки проведення обласного конкурсу на кращий  рекламний 
            промо-ролик «Бібліотека для дітей – територія ідей»:  

            нагородження переможців 
  О.Олєнікова – заступник начальника управління розвитку культури, мистецтв,  
  фінансового забезпечення департаменту культури, туризму та культурної  

  спадщини обласної державної адміністрації 
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10.00 –  

10.40   Дитяча бібліотека – необмежений простір для ініціативи і творчості  

            бібліотекарів: консультація 

  Т.Манжула – директор обласної бібліотеки для дітей  

10.40 –  

11.10   «Казки з усього світу оживають у дитячих бібліотеках»: практичний 

             семінар на базі Гете-інституту  (м. Київ) 

           О.Прокопчук – бібліотекар відділу дитячого та сімейного читання  
 

11.10 –   

11.40   Бібліотечна студія «АРТ-СВІТ» представляє захід  

            «Моя країна –  Україна»   

           Н.Вавіліна – завідуюча відділом естетичного спрямування та  організації 

           змістовного дозвілля користувачів  

11.40 –  

12.10   Етикетний майстер шеф у бібліотеці: культурно-дозвіллєва студія  

             для підлітків 

           О.Бучукурі – бібліотекар І категорії відділу підліткового читання  

           та інформаційно-консультативних послуг користувачам  
 

12.10 –  

13.00   Нові сервіси у бібліотечній практиці: майстер-клас  зі створення  

             буктрейлерів 

           Модератори: О.Лукіних – провідний інженер  

           Г.Рубленко – завідуюча відділом інформаційного бібліографічних послуг  

           та краєзнавства   

           Н.Мефодюк – провідний бібліотекар відділу дитячого та сімейного читання  
 

13.00 – 13.30   Перерва 
 

13.30 – 14.30   Година професійного спілкування 

            Модератори: О.Ліпей – заступник директора з наукової роботи ОДБ  

            Н.Расторгуєва – завідуюча відділом розвитку дитячих бібліотек і маркетингу 
 

14.30 – 15.10   Успішний досвід бібліотек Кіровоградщини:  

           - «Інтерактивні форми у роботі з дошкільниками» Устинівська РДБ 

           - «Буктрейлери, відеоролики як ефективний медіа ресурс сучасної бібліотеки»    

              ЦДБ ім. Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС 

           - «Об’єднання за інтересами, як одна з активних форм спілкування дітей»  

              Новоукраїнська РДБ 

           -  «Як зробити заклад відвідуваним» Долинська РДБ 

             -  «Літні проекти дитячих бібліотек» Компаніївська РДБ  
 

15.10 – 15.30    

              Підведення підсумків обласного семінару-практикуму  

              Т. Манжула – директор ОДБ 
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