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Многофункциональность в деятельности библиотеки 

как социального института, ее открытость для всех членов 

местного сообщества формируют возможности для 

сотрудничества с различными учреждениями 

организациями, движениями, участие в проектах, 

объединяющих ресурсы в целях решения общих задач. 

Включение в систему социального партнерства позволяет 

культурным учреждениям быть значимыми, в частности, по 

обслуживанию социально незащищенных слоев населения. 

Об опыте работы в рубрике «Правовое просвещение» 

рассказывает автор 

Данилова Р. Хотите знать законы? Тогда идите к 

нам! // Библиотека. – 2015. - № 1. – С.13 -22. 

 

 

 

Проведение Недели детской и юношеской книги стало 

доброй традицией в нашей стране. С «изюминками» при 

организации и проведении праздника на протяжении 5-ти 

лет познакомят библиотекари Иркутской области в статье  

Лящук Н. Без телевизора совсем не скучно // 

Библиотека. – 2015. - № 1. – С.38 –42. 

 

 

Книжная выставка – одна из самых испытанных и 

традиционных форм работы с читателями. Для нас, 

библиотекарей, книжная выставка интересна не только тем, 

что помогает раскрыть и проиллюстрировать определенную 

тему. Важно и то, что сам процесс: планирования, 

разработки, оформления книжной экспозиции, 

ознакомления с ней посетителей дают простор для 

творчества, увлекают возможностью проявить свои знания, 

фантазию, развить и закрепить практические навыки 

общения с читателями. Своими мыслями о подготовке и 

разнообразии книжных выставок делится на страницах 

журнала  

Аксенова Е. Приглашение к прочтению //  

Библиотека.- 2015. - №1. – С. 65 – 70. 

        

 

 

Современный читатель-ребенок изменился. 

Изменились его предпочтения и приоритеты.  Сегодня 

недостаточно просто чтение в стенах библиотеки. Детям 

нужен праздник, позитивные впечатления. Библиотекари 

должны искать в своей работе те действенные инструменты 

и приемы, которые найдут отклик в душах детей и 

подростков. Предложенная статья поможет организовать 

акции, привлекающие юных. 

Трунова Т. Пестрая радуга из переплетов // 

Библиотека. – 2015 .- №2. – С.42 – 45. 

 

 

 

Есть в городе Калачинске, расположенном на берегу 

реки Оми, островок доброты, творчества и душевного тепла. 

Это ЦГДБ, куда с удовольствием приходят юные читатели и 

их заботливые родители. А чтобы интерес к библиотеке не   

угасал, но разгорался, ее сотрудники неустанно ведут поиск 

новых форм массовой и индивидуальной работы. Вашему 

вниманию в рубрике «Краеведческий калейдоскоп» опыт 

проектной деятельности этой библиотеки. Также 

 



 

представлены познавательные конкурсы об истории, 

природе, знаменитых жителях города и т.д., что может 

пригодиться библиотекарям, работающим в направлении 

краеведения. 

Косовец Г. Давай по городу пешком» // Библиотека. 

– 2015. - №2. – С.46 –49. 

 

 

 

 

Что такое «панельная дискуссия»? Как ее правильно 

организовать? Какую аудиторию пригласить? Чем 

привлекательна форма обсуждения для подростков?  

Ответы на все эти вопросы можно получить, прочитав 

рекомендации по проведению «панельной дискуссии» «В 

лабиринте свободного времени», подготовленные  

Самариной А. Свободное время: на что его 

употребить? // Библиотека. – 2015. - №2. – С.50 –53. 

 

 

 

Работа с «особенными» детьми. Как важна сегодня 

эта работа. Социализация, общее развитие, в том числе 

знакомство с миром профессий, детей с ограниченными 

возможностями здоровья – важная часть работы детских 

библиотек. О реализации проекта «Краски из сказки», 

ориентированного  на детей-дошкольников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата,  можно прочитать в статье: 

Ивановой Н. Акварельная поляна // Библиотека. – 

2015. - №2. – С.64 – 67. 

 

 

 

 

Нині на тлі розпочатого бюджетного реформування 

публічні бібліотеки України функціонують в очікуванні 

адміністративно-територіальної реформи, що спирається на 

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» і «про Засади державної регіональної політики». В 

статті розглянуто питання сучасної адміністративно-

територіальної мапи України, перелічено проблеми, що 

обов’язково зачеплять бібліотечні мережі в регіонах, надано 

нормативи, доцільно яким треба формувати мережу 

публічних бібліотек. Також узагальнено результати 

паспортизації, якою було охоплено 15974 публічні 

бібліотеки комунальної форми власності. 

Вилегжаніна Т. Реформування бібліотечної галузі – 

невідкладне завдання сьогодення // Бібліотечна планета. 

– 2015. - №1. – С.4 – 5.  
 

 

 

 В рубриці «з досвіду роботи» маєте можливість 

познайомитися з портфоліо Херсонської ОУНБ ім. О. 

Гончара.  

Що являє собою сучасна бібліотека?   Яка вона 

повинна бути? Сучасна бібліотека – це комфортний, 

технічно обладнаний інформаційний центр для отримання 

будь-якої інформації, навчання, спілкування з друзями, 

проведення ділових зустрічей, участі у культурних заходах 

та для багатьох інших справ. Отже, про активне 

використання своїх приміщень, креативність та 

різноманітність заходів, у різних відділах бібліотеки. Багато 



 

уваги приділено роботі саме відділу мистецтв, реалізації 

арт-проектів, мистецьких акцій тощо. 

Сватула Т. Сучасна бібліотека – європейський 

рівень обслуговування //Бібліотечна планета.  - 2015. - 

№1. – С. 6-8. 

 

  

 

Прагнення бібліотек активно використовувати 

переваги Інтернету стало логічним кроком у формуванні 

бібліотечної блогосфери. В українському інформаційному 

просторі блоги набули великої популярності, адже вони 

відкрили нові можливості для фахівців бібліотек, стали 

важливим атрибутом життя цих закладів і повноправним 

джерелом бібліотечного контенту. 

Мета цієї статті – проаналізувати історію появи 

зарубіжної та вітчизняної блогосфери, а також дослідити 

блоги публічних бібліотек України як інструмент надання 

електронно-бібліотечних послуг. 

Жаборовська Н. Блог як інноваційний шлях до 

надання електронно-бібліотечних послуг у публічних 

бібліотеках України // Бібліотечна планета. – 2015. - №1. 

– С.22 – 26. 

 

 

 

Метою статті є висвітлення оновлюваної діяльності 

бібліотек для дітей. Розкрито аспекти оновлення сучасних 

бібліотек, трансформація їх функцій у змінюваному 

інформаційному середовищі в історичному контексті, 

зконцентровано увагу спеціалістів на окремих напрямах, 

формах її роботи. Підіймаються проблеми розвитку 

творчого читання задля розширення кола користувачів та їх 

доступу до ресурсів бібліотеки, що зараз є особливо 

актуальним у розрізі проблеми «безсистемного скорочення 

мережі публічних бібліотек». 

Спеціалісти-практики знайдуть у статті орієнтири для 

аналізу стану схожих форм і методів роботи, стимули для їх 

подальшого ефективного розвитку у своїх бібліотеках. 

Безручко О. Бібліотечний простір для дітей: 

аспекти змін // Бібліотечна планета. -  2015. - №2. – С. 

16-20.  

        

                
 

З рубрики «Досвід зарубіжних країн». Стаття віце-

президента з підтримки бібліотечних послуг у компанії 

«Бібліотечні системи та послуги», США. На сторінках 

журналу представлено роздуми автора щодо майбутнього 

бібліотек у часи стрімкого розвитку цифрових технологій та 

визначено основні завдання бібліотек із виживання в цій 

конкурентній боротьбі. 

Коффман С. Сучасні бібліотеки? // Бібліотечний 

форум України. - №1. – С. 44 – 46. 


