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Сьогодні підхід бібліотечних працівників до своєї справи значно 

змінився. Ми розуміємо, що бібліотеці, аби вижити і існувати далі, треба 

постійно заявляти про себе, як про соціально необхідну установу, котра може 

забезпечити якісне та оперативне задоволення інформаційних потреб 

користувачів. Саме тому колектив кожної бібліотеки, залежно від свого 

призначення, основних завдань, цілей та пріоритетів, має визначити власну 

місію, а саме, окреслити функції своєї діяльності. 

На сторінках цього видання ми маємо змогу познайомитися з досвідом 

роботи деяких бібліотек Краматорської ЦБС, які вже не один рік працюють у 

власному напрямку. 

 

Центр регіональної інформації – як нова модель відносин  між  

бібліотекою, органами влади та населенням. 

(ЦБ ім.М.Горького, інформаційно - 

бібліографічний відділ ) 

 

Центром інформації з питань місцевого самоврядування є Центральна 

бібліотека ім.М.Горького. Налагодженням ділових зв’язків між органами 

міської влади та населенням займається у своїй роботі інформаційно-

бібліографічний відділ.  

     Серед найбільш значущих позицій у цій роботі Центральна бібліотека 

використовує :  

 поповнення інформації про бібліотеку на веб-сайті в Інтернеті; 

 складання прес і інформ-релізів на заходи, які відбулися в бібліотеці; 

 регулярні публікації в місцевій періодичній пресі; 

 виступи по місцевому радіо; 

 міські семінари та конференції; 

 екскурсії по бібліотеці 

Все це збільшує популярність бібліотеки серед населення нашого міста.  



Модернізація діяльності бібліотеки закономірно висуває і нові вимоги 

організаційного та змістовного характеру. В сучасний час в автоматизованому 

режимі на базі програмного  забезпечення “АІБС - ІРБІС” здійснюються такі 

види діяльності:  

1. “АІБС - ІРБІС”: 

- формування електронного  каталогу: введення та обробка нових 

надходжень літератури; 

- реєстрація періодики; 

-    аналітичний розпис періодичних видань; 

2.    АРМ “Абонемент”: 

- облік та реєстрація читачів; 

- статистика відвідувань та книговидачі; 

    3 .    Придбана ЕБД “Юрист – Плюс;” 

    4. Бюлетень “Решения  городского совета” (у відповідності до ЕБД “Місцеве 

самоврядування”). 

Свідоцтвом прогресивних змін у довідково – бібліографічному 

обслуговуванні є створена віртуально – довідкова служба (ВДС), яку частіше 

називають “віртуальна довідка”. Вона орієнтована на обслуговування 

віддалених користувачів. Тільки нещодавно почала  працювати ця служба, а 

вже є позитивні відгуки. У вигляді бібліографічних списків виконано ряд 

віртуальних довідок. Ось деякі  з  них :   

   “Оптимізація праці на виробництві”; 

   “Історія соціальної служби в Україні”; 

    “Нормативні акти, регламентуючі навчання з охорони праці”; 

Допомогу при виконанні запитів користувачів надає Інтернет. Завдяки йому 

поглибився зв’язок “Бібліотека . Місцева влада. Населення.” Не залишаються  

поза увагою і читачі бібліотек – філіалів. На їх запити завжди надається 

інформація., яка залишається для подальшого користування. 

Правова інформація, яка сьогодні необхідна всім без виключення 

соціальним групам населення, найбільш запитуваний вид інформації. Для 

виконання юридичних запитів використовується ЕБД “Юрист - Плюс”. 

Різняться теми запитів залежно від інтересу читачів. Якщо починаючих 

підприємців цікавлять законодавчі акти про господарські товариства, 

підприємницьку  діяльність, то студенти економічних та юридичних вузів 

звертаються під час написання курсових та дипломних робіт. Соціально – 

незахищені верстви населення частіше цікавляться пільгами для пенсіонерів, 

інвалідів, чорнобильців та ін. 

Важливою складовою роботи з формування суспільної думки являються 

відносини із ЗМІ, які відіграють позитивну роль у формуванні іміджу 

бібліотечної професії і бібліотеки в цілому. Репортажі про всі значущі події 

бібліотечного життя відображаються на сторінках місцевої преси, в радіо-  та 

телепрограмах. Зі свого боку працівники ІБВ  надають допомогу місцевій 

радіостанції “Меридіан”. Відібрано матеріал до Дня слов’янської писемності, 

до Дня молоді та інших радіопередач. 



Педагоги належать до групи пріоритетного обслуговування населення. Для 

цієї категорії складаються щоквартальні списки з використанням періодичних 

видань ЦБ. 

     Задовольняючи інформаційні потреби учнівської молоді з історично - 

краєзнавчої тематики працівниками краєзнавчого сектору складено краєзнавчі 

посібники зі списками з періодики: ”Мой родной край – моя земля” (екологія 

Краматорська), “Музыкальная жизнь города”, “Я в жизни не был баловнем 

судьбы” ( О Николае Кулиниче), «Я жил в такие времена» ( О Николае 

Рыбалко) и др. 

     Органи державної влади міста є найбільш пріоритетними у системі 

інформаційного обслуговування бібліотеки. Всі поточні запити, які було 

отримано від працівників виконкому, виконувалися з використанням усіх 

існуючих у бібліотеці джерел інформації. Завдяки електронній базі даних 

«Юрист - Плюс» виконувались запити правового характеру. 

     У бібліотеці оформлено постійно-діючий стенд «Бібліотека. Населення. 

Місто», на якому представлено: перелік депутатів Краматорської  міської ради, 

постійно діючі комісії, графік прийому громадян, карта міста Краматорська та 

інші матеріали. Видається інформаційний бюлетень «Решения сессий 

городского совета». Робота ІБВ у цьому напрямку сприяє  «прозорості» влади, 

що є характерною ознакою громадянського суспільства. 

 

Читацький попит на краєзнавчу книгу і використання різних 

форм її популяризації. 

 
(Бібліотека-філіал № 2 ім.В.Маяковського) 

 
Сьогодні ми все частіше звертаємось до історії рідного краю, 

намагаємось глибше її пізнати. Любов до рідного краю, знання його історії – 

основа росту духовності всього суспільства. Пріоритетним напрямком у роботі 

бібліотеки – філії №2 є краєзнавча робота. Що ж головне у роботі цієї 

бібліотеки? По-перше, безумовно, виявлення, відбір, вивчення, збереження 

документів та доведення їх до читачів. Але фахівці не тільки займаються 

збереженням  матеріалу, але й намагаються поповнити його невідомими 

сторінками з минулого краю. Пошук ведеться за такими напрямками: історія, 

народознавство, географія, екологія, літературне краєзнавство. 

Відокремлено фонд з питань краєзнавства, що полегшує пошук 

літератури. Тематичні альбоми та папки розкривають перед користувачами 

найбільш популярні питання з минулого краю. 

Завжди у пригоді картотека фактографічної інформації Вона є важливим 

джерелом пошуку, що дає можливість швидко й повно відповісти на конкретні 

питання. 

“Благословенний будь, мій краю рідний! ” Таку назву має постійно-діюча 

книжкова виставка–панорама, де відображено матеріал за різними напрямками: 

історія Краматорська, трудова хода краю, Краматорськ в роки Великої 

Вітчизняної війни, літературне життя міста, культура, імена в історії міста. 



 За запитами користувачів постійно виконуються тематичні та 

фактографічні  краєзнавчі довідки. 

 Регулярно здійснюється інформування читачів. Так, у 2005 році – 3 

абоненти отримували літературу за такими темами: 

 творчість краматорських літераторів; 

 краєзнавство; 

 народознавство; 

Для більш ефективної роботи налагоджено співробітництво з міськими 

краєзнавцями. Кожен, маючи свій особистий архів, фотографії, надають його в 

користування під час проведення заходів. 

Вже 7 років на базі цієї бібліотеки працює клуб “Краєзнавець”, мета якого 

виявляти, зберігати та надавати для користування читачам матеріалу, 

пов’язаного з рідним краєм. Клуб відвідує 28 дітей, які вже навчаються у 8 

класі. 

Про діяльність клубу знають мешканці району, тому що учасники 

поширюють свої знання методом збирання  інформації серед населення, беруть 

участь у масових  заходах, які присвячені подіям міста. Наприклад, відбулось 

Свято Перемоги в приміщенні кінотеатру “Машинобудівник”, а також 

традиційне свято – День міста. 

Юні краєзнавці приймають активну участь у діяльності клуба: пишуть 

повідомлення, готують доповіді до свят, збирають матеріали для поповнення 

тематичних папок.   

Багато часу було витрачено на пошуки публікацій про геральдику Донбасу і 

міста Краматорська Цього року творчо  підійшли діти до виконання 

домашнього завдання “Мій родовід”. Кожний учасник сумісно з батьками склав 

генеалогічне древо своєї родини. 

 В конкурсі юних орнітологів “Птахи нашого краю” діти захищали свої 

роботи, а гра “Від давнини до сучасності” дала можливість продемонструвати 

знання з питань історії краю. Ще багато різноманітних та цікавих заходів 

готують керівники цього клубу. Це і творче завдання “Літературне 

краєзнавство”, і подорож до міського історичного музею. Окремим пунктом 

завжди стоять Рибалківські читання. Учасники клубу вели діалог з поетом міста 

В.Пікаловим, який розповів про творчу співдружність з видатним 

Краматорським поетом. Присутні мали можливість отримати відповіді на всі 

питання, які їх цікавили. Усі засідання безумовно виховують у підростаючого 

покоління почуття патріотизму, любові до рідного краю. А сприяє цьому 

атмосфера, яка панує у клубі: довіра, доброзичливість, творчість. 

 Для популяризації краєзнавства бібліотека–філіал №2 ім.В.Маяковського 

організує сумісні масові заходи з  учнями шкіл. Серед найбільш цікавих були 

такі: історико-краєзнавча подорож “Край, оспіваний легендами”, літературна 

вітальня “Тарас Шевченко і Донеччина”, історико-етнографічна гра “Наші 

обереги”, конкурс “Що я знаю про рідне місто”, день міста “Хай щастить тобі, 

місто на Торі”. Для інформування мешканців міста про краєзнавчу роботу та 

залучення нових читачів, протягом року не один раз з’являлися публікації на 

сторінках місцевих газет: “Краматорская правда”,  “Школьный вестник”. 



 Пропагуючи свої досягнення, робітники  бібліотеки намагаються 

активізувати розповсюдження знань з питань краєзнавства, прищепити 

шанобливе ставлення до минулого та сучасного нашого краю.          

                                                                          

Бібліотека – осередок інформації та дозвілля у селищі. 
(Бібліотека – філіал №6 ім.Т.Шевченка)  

 

 Особлива роль сьогодні відводиться селищним бібліотекам. Безумовно, 

саме вони є провідниками культури за межами міста. Тому, що дуже важливо , 

щоб і міське, і селищне населення мало рівний доступ до інтелектуальних 

цінностей. Таким осередком і інформації, і дозвілля є бібліотека – філіал № 6 , 

яка розташована у с. Шабельківка. Враховуючи постійні зміни у запитах 

користувачів, робітники цієї бібліотеки перебувають у творчих пошуках, 

прагнуть створити умови для самореалізації читачів, організувати спілкування 

шляхом організації дозвілля та інформаційних заходів. 

  Бібліотека обслуговує усі категорії читачів. Технології масової роботи 

вимагають від бібліотекарів знання і врахування вікових та психолого – 

педагогічних особливостей. У роботі з дітьми перевага надається проведенню 

конкурсних, розважальних програм. Так, наприклад, проведення Тижня дитячої 

книги стало справжнім святом у селищі. Сумісно з працівниками ЗОШ № 32 

розроблено план проведення заходу. У 2005 році святкується  200 – річчя 

славетного казкаря. Г.Х.Андерсена. Ось цій  даті і були присвячені усі події 

тижня. Це і дайджест “Славетний і знаменитий” – для юнацтва, і мандрівка в 

чарівний світ казок Андерсена, і літературна естафета “Это мы не проходили”, і 

голосні читання “Читаємо казки Андерсена”. А особливо сподобалась дітлахам 

казкова вікторина “Чарівний світ казок 

 

 

 

 

-  

 До дня українського козацтва відбулися; інформаційна година “Гомін 

далеких віків” та козацький ринг “Хай з козачка виросте козак”. Ринг 

проводився з учнями 4-х класів і складався з 8 конкурсів: історичної вікторини, 

“ заспіваємо пісню веселеньку”, “веселий козак”, гумористичний, спортивний, 

“що їли наші предки”. Між конкурсами були пісенні паузи, підготовлені як 

домашнє завдання команд. 

 Щовесни святкується Тиждень дитячої книги, під час якого активізується 

робота бібліотеки з популяризації книжкового фонду. В рамках цього свята 

відбуваються  літературні прогулянки , ігри, КВК, аукціони, турніри та ін. 

 Так, для учнів 5-го класу ЗОШ № 6 організована літературна прогулянка 

“Книги – дивовижний сад, де кожен шукає плоди на свій смак”. Діти гуляли на 

галявині, де були зібрані книжки гумористичні, пригодницькі, загадкові, з 

казками. 

 Дуже сподобалась юним читачам літературна гра-змагання “Эти старые, 

старые сказки”, присвячена 200- річчю від дня народження Г.Х.Андерсена. У 



заході прийняли участь 2 команди. Змагання відбувалося у 9 турах: наш 

вернісаж, про що говорять дати, літературна вікторина, юні казкарі, домашнє 

завдання, змагання капітанів, гра з глядачами, сюрприз супротивнику, експонат 

в музей казкаря. Крім того кожна команда отримала оцінки за чудові казкові 

костюми. 

 Таку ж назву “Эти старые, старые сказки” мала виставка-вікторина. По-

казковому яскравим було оформлення, бо поряд з книжками розмістились 

саморобки, персонажі творів Андерсена та питання  вікторини. Переможці 

одержали подарунки. 

 

 

ринами, іграми, конкурсами, і на них завжди чекають маленькі читачі. Щоб 

дитина виросла розвинутою і фізично, і інтелектуально, бібліотека організує 

безліч різноманітних масових заходів, на яких активну участь приймають 

присутні. 

 В рамках проведення місячника “Рідна мова моя, поетична, пісенна” 

проходило свято “Рідний голос, рідне слово – все народжене в любові” для 

учнів 3 – 4 класів. Заздалегідь було оголошено конкурс малюнків на тему “Ми - 

українці”. Кращі малюнки увійшли  до складу виставки української художньої 

літератури. Свято почалося з незвичайної мандрівки у казковий світ колискової 

пісні. Діти змагалися у знанні колискових, прислів’їв та українських пісень. 

 Найважливішим завданням бібліотеки є виховання шанобливого 

ставлення до своєї родини. Тому у другу неділю травня у бібліотеці 

відзначається День Матері. У 2005 році святкова програма “Женская улыбка 

нам всего милей” складалася з п’яти частин: величальна, усмішна, критична, 

концертна, несподівана... і остання. Кожна частина надала можливість дітям 

розкрити свої таланти у виконанні віршів та пісень про матір. Дуже 

тремтливою була несподівана частина, коли дітлахи вибігли до зали та 

подарували матусям живі квіти. Крім цього пройшов конкурс малюнків “Моя 

сім’я – моя родина” та розгорнуто  книжкову виставку “Мамині світлиці”. 

 Інтелектуально розвинута дитина – це дитина, яка знає історію своєї 

маленької Батьківщини, свого міста. Бібліотека під час декади “Свою любов я 

висловить безсилий до тебе, Краматорський краю мій” провела краєзнавчу 

подорож “Вулиці мого міста”, у якій діти приймали активну участь. 



відповіді на питання: “Коли почали вперше відзначати це свято?” “Що 

означають пасхальні символи?” та ін. 

 Заходи з народознавства допомагають краще пізнати духовні скарби 

свого народу. 

 “Криниця в нашому дворі”. Таку назву запропонувала керівник гуртка 

“Рушничок” своїм слухачам для проведення уроку народознавства. Хлопчики 

та дівчатка ознайомилися із значенням холодної джерелиці в людському житті, 

переказами, легендами, прислів’ями, які стосуються народного фольклору. 

Бібліотекарі завжди намагаються при проведенні заходів привертати увагу до 

фонду, рекламуючи його. Ось і цього разу була оформлена книжкова виставка 

“У пошуках стародавніх скарбів”.  

 Бібліотекарі цього філіалу наповнюють свою діяльність новим змістом, 

намагаються розкрити щось цікаве, давно забуте про українську давнину. Все 

це пробуджує у користувачів неабиякий інтерес до минулого свого народу, 

спонукає до вивчення народних традицій, звичаїв та мистецтва. 

 

Бібліотека – центр інтелектуального розвитку дитини. 
                               (Бібліотека-філіал № 15 ім.Ш.Назаренка) 

 

 Сьогодні непросто знайти орієнтир  у морі інформації, але саме книга, 

бібліотека були і лишаються тим острівцем, на якому юний  читач знайде для 

себе необхідне, цікаве. Дитяча бібліотека-філія № 15 це саме те місце, де діти 

поглиблюють свої знання з усіх галузей, де вони розвиваються інтелектуально і 

гармонійно. Співробітники бібліотеки намагаються прийти до своїх 

користувачів з цікавими   розповідями, нетрадиційними виставками, вікто - 

старовинних обрядах: весільний обряд “вити гільце”, обряд “Куща”, “Тополі” 

та багато ін. 

 З учнями 9 класів Першої Української гімназії у вигляді змагання 

відбулася історична година “Київська Русь і Україна: історія і продовження 

традицій”. Діти відповідали на питання про походження козаків, їх побут, 

військове знаряддя та його призначення. Хлопцям сподобалась гра “Гетьман”, 

де треба було показати свою фізичну силу та спритність. Вони запрошували 

свого гетьмана до столу, частували його галушками та ще й із заплющеними 

очима. 

 Таким же цікавим і захоплюючим проведено брейн-ринг “Славне військо 

запорізьке” між учнями ЗОШ № 19 та ПУГ. 

 Вже традиційним стало проведення свят до Дня  української писемності 

та мови. З учнями ЗОШ № 7 організовано свято рідної мови “Берегти її, плекати 

буду всюди й повсякчас”. Сценарій побудовано таким чином, щоб діти 

ознайомилися з мовою від її минулого до сучасності. Присутні розгадували 

ребуси, змагалися у знанні скоромовок, приказок, прозивалок тощо. Після свята 

усі переглянули книжкову виставку “Мовонько моя ти калинова, звита із 

любові і життя”. 

 Вже на протязі 5-ти років на базі бібліотеки-філії № 12 ім.П.Мирного 

працює гурток “Рушничок”. Маленькими дітьми прийшли у 2000 році учні 2 

класу ЗОШ № 7 до стін цього осередку культури.. Активніші з них і зараз є 



учасниками гуртка, головною метою якого є відродження національної 

культури, виховання любові до свого краю, відновлення забутих традицій та 

звичаїв українського народу. 

Обрядова гра “Що край, то звичай”, яка пройшла як заняття гуртка, 

присвячена святу Великодня. Діти отримали   



Бібліотека і збереження традицій українського народу. 
                                    (Бібліотека-філіал № 12 ім.П.Мирного) 

 

 Не один рік працює бібліотека-філіал № 12 як бібліотека національного 

відродження. Робота її спрямована на відродження національних звичаїв, 

обрядів, виховання любові до рідного краю, популяризацію україномовної 

літератури. Відповідно статусу укомплектовано і фонд бібліотеки. За 

народними традиціями та звичаями оформлено приміщення філіалу. Практично 

кожний відвідувач з зацікавленістю знайомиться з експонатами  виставки 

“Українські вишиванки”. Поряд з книжками, представлені чудові серветки, 

вишиті хрестиком, рушники, пошиті руками дітлахів та одягнені в національні 

костюми ляльки. 

 З метою популяризації української культури були оформлені ще такі 

книжкові виставки: 

 “Українські вишиванки ніби райдуги співанки”; 

 “Чарівні візерунки”; 

 “О мово, моя, душа голосна України”; 

 “Для мене в світі ти одна, моя чарівна Україно” 

Багато уваги приділяється у цій бібліотеці роботі з дітьми, юнацтвом. Щоб 

ознайомити їх з історією нашого народу, виховувати повагу до державних 

символів України, української мови, бібліотечні працівники проводять масові 

заходи. Найбільш вдалими є такі. Для старшокласників ЗОШ № 19 

підготовлено та проведено усний журнал “Верба – символ України”. Присутні 

познайомилися з релігією своїх пращурів. Діти дізналися про шанобливе 

ставлення до дерев людей у давнину. Бо раніше дерева вважалися священними.   

Учасники прийняли  участь  у різноманітних  

привертає  увагу кожного відвідувача бібліотеки, бо багато знайомого ( з життя 

селища ) відображено на знімках. 

 Популярністю, особливо серед учнів, користуються пізнавально-

розважальні ігри. Так, для підлітків було проведено “Зоряну годину” за такою 

темою “Любіть при -роду, діти, любіть її красу”. А до вподоби  молодшим 

читачам прийшлася гра “Поле чудес” – “Йтиму садом, полем, а чи лугом , буду 

я природі вірним другом”.  

 При підготовці масових заходів бібліотекарі завжди намагаються 

використовувати книжки з екології з фондів бібліотеки, тим самим 

популяризуючи свій фонд. 

 Налагоджено тісні  зв’язки  із школою. Деякі заходи готуються разом. 

Так, наприклад, на уроці позакласного читання діти познайомилися з творчістю 

В.Біанкі. Як результат отриманих знань -  бібліотечні працівники організували 

та провели “Зоряну годину” – “В.Біанкі – знавець рідної природи”. Не менш 

пізнавальним було екологічне лото “Бережи природу ти – й не потрапиш до 

біди”, яке відбулося також у стінах бібліотеки. А суперниками стали учні 1 – 4 

класів ЗОШ № 30. 

 Чорний день Чорнобильської трагедії продовжує хвилювати людей: і тих, 

кого він зачепив безпосередньо, і тих, хто пізніше народився далеко від 

скривдженої землі. Цей день не минув безслідно. Він буде завжди об’єднувати 



усіх одним спогадом. В квітні у бібліотеці-філії № 8 ім.М.Свєтлова відбувся 

єдиний день пам’яті “Чорнобиля гіркий гомін”. У читальному залі розгорнуто 

книжкову виставку “І гіркота пече полинна”. 

 І надалі у планах цього культурного закладу – продовження роботи з 

екологічного виховання, бо колектив розуміє, що людство повинно кожною 

клітинкою свого організму і усіма струнами душі відчувати своє єднання з 

природою і нести відповідальність за її стан.



Оформлення бібліотеки зробили відповідно до екологічного напрямку. 

Навкруги багато живих кімнатних рослин. На стінах у читальному залі 

оформлені: екологічний календар, виставка малюнків “Чарівне моє довкілля”. В 

фойє до уваги  

читачів запропоновано плакат:  “Людство може і повинно  

зберегти природу”. Це сумісна робота бібліотекарів та читачів. Заздалегідь було 

оголошено конкурс на кращий малюнок з екологічної тематики. Роботи 

переможців конкурсу й лягли в основу плакату. Доповненням до цього плакату 

є підібрані вислови, розроблені пам’ятки про охорону природи. А з малюнків 

читачів-учасників конкурсу зібрано папку “Довкілля очима дітей”. 

 Читачів-дітей особливо приваблюють виставки-вікторини. Так, понад 40 

користувачів стали учасниками виставки-вікторини “Бринить природи мова 

кольорова”. І обов’язковим є нагородження переможців призами. 

 Основними завданнями у роботі цієї бібліотеки є формування початкових 

уявлень та понять про навколишнє середовище, про клімат, рослинність, 

тваринний світ рідного краю та України; про природу в цілому; про 

взаємозв’язок  “природа - людина” та ін. У 2005 році в рамках циклу “Людина і 

навколишнє середовище” в читальному залі було представлено огляди: 

“Всесвітній день Землі”, “Всесвітній день охорони навколишнього 

середовища”, “Міжнародний день охорони озонового шару”. 

 Завжди різноманітні за темами та яскраві за оформленням книжкові 

виставки бібліотеки. Так, наприклад, готуючи книжкову виставку “Чудеса 

живого світу”, бібліотекарі звернулися до читачів з проханням принести 

фотографії з цієї теми. Ця пропозиція знайшла великий відгук у мешканців 

селища. Таким чином, з’явився цілий альбом читацьких фотографій. Цей 

експонат виставки Г.Х.Андерсена”. Популярністю користується така гра, 

як ерудиціон “Мандрівка шкільними предметами”. 

 Естетичне виховання дітей здійснюється у процесі ке-рівництва читанням 

і спрямоване на виховання з дитинства  художнього смаку, розуміння і  потреби 

спілкування зі справжнім світом мистецтва. Цьому допомагають мистецькі 

вітальні, присвячені творчості відомих поетів, ювілейні калейдоскопи ( до 

ювілеїв художників, композиторів). 

 Великий резонанс мала широкомасштабна акція до Дня Святого Миколая 

– “Зорепад” творчості. Це було свято, на якому лунала пісня, діти читали вірші, 

танцювали. В читальному залі оформлено виставки – вернісажі “Мій 

мальовничий світанковий край”, “Жінки, оспівані митцями”. В рамках 

місячника “Рідна мова поетична, пісенна” проведено мовний  фейєрверк  для 

дітей молодшого шкільного віку “Прислів’я та приказки українців”. 

 Цікаво і змістовно розроблено та проведено фольклорне свято “Ми - 

українці”. У програмі були: загадки, жарти, конкурси знавців народних 

прислів’їв, “слова навпаки”, “промов скоромовку”. 

 Особлива категорія читачів – це молодь. Багато хто з них потребує 

підтримки і допомоги у розвитку творчих здібностей і нахилів. Увага 

приділяється пропаганді книг з української літератури. З цією метою 

оформлено книжкові виставки “О рідне слово, що без тебе я”, “Українська 

мова: історія і сучасність”, літературно – музична вітальня “Поетичний вінок 

Донеччини”, “Літературні постаті Донеччини”. 



 Екологічне інформування – один із напрямків, який не залишається поза 

увагою будь–якої бібліотеки. Серед підлітків та молоді популярними стали 

екологічний калейдоскоп “Люби і знай свій рідний край”, година пам’яті 

“Чорнобильські дзвони”. 

 Вступаючи в доросле життя, юне покоління починає задавати собі 

важливі питання: “Куди піти навчатися чи працювати?” “Яку професію 

обрати?” І тут головним центром інформації виступає селищна бібліотека. Не 

всі підлітки мають можливість самостійно отримати відповіді на хвилюючі 

питання. Тому саме бібліотека , яка є головним центром інформації селища, дає 

відповіді на ці питання., співпрацюючи із центром соціальних служб для 

молоді. Юнаки отримують консультації з профорієнтації. Плідною є спільна 

діяльність з відділом у справах сім’ї та молоді. Діапазон тем, розкритих у 2005 

році цією службою  надзвичайно великий – від можливостей працевлаштування 

улітку до життєвих питань молодої сім’ї. 

 На базі філії № 6 з 1999 року працює клуб для молоді “Зустріч”. Близько 

10 зустрічей з цікавими людьми міста відбулися за рік у стінах бібліотеки. Ось 

прізвища деяких з них: поети Фендрікова Л.В., Дятликова Т.В., Таран А.О., 

учасники бойових дій Смолдарева Н.П., Філь М.В. Питання боротьби зі 

СНІДом, туберкульозом, наркоманією розкрили запрошені фахівці центру 

“Здоров’є”. 

 Вшануванню 60-ї річниці Великої Перемоги була присвячена ціла низка 

заходів. В рамках декади “Ми будем довго пам’ятати і вам забути не дамо” 

оформлено книжкову виставку “Час, якого не забути”, виставку-вернісаж “Коли 

була війна”. 

 У ці святкові дні для мешканців селища біля пам’ятника  загиблим воїнам 

відбулася година скорботи “Час , якого не забути”, сумісно з ЗОШ № 32 та 

Будинком культури “Ювілейний”. Фахівці бібліотеки приймали участь у 

відкритті пам’ ятника  загиблому солдату у своєму селищі. 

Всі ці заходи відобразили данину поваги теперішніх поколінь живим 

ветеранам війни, вшанували пам’ять полеглих. 

     Крім організації масових заходів, бібліотека готує для вчителів ЗОШ № 32  

інформаційні списки літератури за темами: “Навчати нестандартно” , “Сценарії 

свят”. 

Важливим завданням є також розвиток системи інформування і освіти 

населення з питань місцевого самоврядування. Складовими цієї роботи є 

забезпечення органів місцевої влади  (селищної)  і громади нормативно – 

законодавчими, соціально – культурними, економічними, екологічними  

відомостями про регіон. Документи внесені в картотеку “Офіційні матеріали 

місцевої адміністрації і органів самоврядування”, яка завжди користується 

попитом. 

 Враховуючи усі методи та форми роботи, можна з упевненістю сказати, 

що місія цієї філії – “Бібліотека громадської активності” реалізується. 

 

Формування екологічної культури особистості – основа її гармонії. 

 (Бібліотека-філіал № 8 ім.М.Свєтлова) 

 



 Проблеми екологічного виховання та освіти завжди були в центрі уваги. 

Але сьогодні стоїть завдання створення цілісної системи екологічної просвіти, 

забезпечення її безперервності, в результаті чого кожна людина будь-якого віку 

матиме можливість одержувати необхідні їй екологічні знання. З 2003 року 

бібліотечні працівники бібліотеки-філії № 8 спрямували роботу на створення 

екологічного центру. З кожним роком збільшувалась потреба читачів в 

літературі з природничих наук. Отже, запити читачів задовольнити у повному 

обсязі не було можливості. Вивчивши попит читачів, було доукомплектовано 

фонд з цієї галузі.  
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