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Шановні друзі ! 
 

Діяльність бібліотек Гайворонщини багатогранна, різноманітна і 
цікава. Бібліотекарі докладають максимум зусиль, щоб якнайкраще 
та якнайповніше задовольнити всезростаючі запити своїх 
користувачів. Різними формами і методами популяризують книгу, 
надають найрізноманітнішу інформацію, організовують змістовне 
дозвілля. 

Краще познайомитися з роботою бібліотек системи допоможуть 
наступні матеріали. 

 
 «Бібліоміст» - міст між бібліотеками минулого та 

майбутнього 

    «Бібліоміст» - міжнародний проект Фундації Білла та Мелінди 
Гейтс, спрямований  на допомогу публічним бібліотекам у 
забезпеченні безкоштовного доступу до інформаційних технологій 
для населення. Він допомагає перетворити бібліотеки на життєво-
важливий інструмент, що може покращити життя сотень тисяч 
людей. 

     Все більше публічних бібліотек успішно працюють в цьому 
напрямку в Україні, відкривають нові Інтернет-центри. 

    Сучасна бібліотека – це не лише зібрання текстів і документів, 
це великий світ соціальних комунікацій. Майбутнє лише за тими 
бібліотеками, які поєднують традиційну культуру спілкування з 
книгою із новітніми інформаційними технологіями. 

    В 2011 році Гайворонська централізована бібліотечна система 
взяла участь у конкурсі «Організація нових бібліотечних послуг з 
використанням вільного доступу до інтернету» та стала однією з 
переможців у написанні проекту «Бібліоміст». Під час реалізації 
проекту централізована бібліотечна система отримає 15 
комп′ютерів, ліцензійне програмне забезпечення, принтери, 
сканери, набори для створення обладнання локальної мережі. В 
Гайворонській централізованій бібліотечній системі в проекті 
«Бібліоміст» приймати участь буде 3 бібліотеки: центральна 
районна бібліотека, дитяча районна бібліотека та Заваллівська 
бібліотека-філія №10. 

     Завдяки програмі «Бібліоміст» публічні бібліотеки стануть 
життєво важливими публічними центрами, де люди зможуть 
безкоштовно отримати необхідну інформацію, яку наразі знайти 



нелегко: про вакансії, профілактику хвороб та можливості для 
малого бізнесу та інше. 

 
        Вікторія Рейниш, директор централізованої бібліотечної 

системи 
        Гайворонські вісті 31 січня 2012 року 

Поетична зустріч 

Більше року  при бібліотеці в селищі Салькове працює жіночий 
клуб «Мальва». На його засіданнях обговорюється багато 
різноманітних питань. Останнє з них зустріч з місцевим 
письменником, ветераном педагогічної праці Василем  
Григоровичем Дерезовським.  

Василь Григорович презентував свою нову книгу «Велика 
родина». Автор коротко розповів про себе і свою діяльність, про 
героїв своєї книги, поділився планами на майбутнє. 

Його книга написана  простою, цікавою, зрозумілою для 
сільського жителя мовою – відзначила ветеран праці Д.А.Сопілко. 

Василь Григорович подарував свою книгу  бібліотеці. Всі 
учасники клубу з нетерпінням чекають черги,  щоб прочитати її та 
краще пізнати історію свого краю. 

На завершення засідання клубу «Мальва»  місцева поетеса Ніна 
Шекера прочитала свої вірші. 

Завідуюча книгозбірнею від імені читачів вручила  Василю 
Григоровичу коровай та  подякувала за зустріч. 

 
Діна Філіпченко, читачка бібліотеки 
Гайворонські вісті, 21 лютого  
 

Пріоритетний напрямок діяльності 

Молодь – це особлива категорія людей, яка намагається змінити 
життя на краще. Вона знає чого хоче, впевнено розбудовує 
платформу для подальших просувань. Молодь, як ніхто інший,  
любить життя з усіма його плюсами і мінусами. Навіть якщо щось 
іде не так як треба, вона не впадає у відчай, а намагається провести 
час у дружньому колі та знайти відповіді на запитання, які її 
бентежать. Молодь вміє працювати та святкувати свої перемоги, 
незважаючи на поразки. Вона квапиться жити і любити. Значну 
допомогу у вирішенні цих питань стараються надати бібліотечні 
працівники району. 



Щороку книгозбірні централізованої бібліотечної системи 
району відвідують майже 2500 юнаків і дівчат. Для них бібліотеки 
стали порадниками і наставниками, місцем, де можна отримати 
корисну інформацію, поспілкуватися у колі друзів, цікаво та 
змістовно провести свій вільний час. 

З кожним роком зростають потреби цих молодих користувачів і 
щоб задовольнити їх, бібліотекарі повинні запропонувати щось 
нове, цікаве та ефективне. Саме на це був спрямований семінар-
практикум для бібліотечних працівників району «Бібліотека і 
молодь: пошук ідей, майстерність, співпраця». У ньому взяли 
участь начальник районного відділу культури та туризму РДА  
І.Ю.Паршогуба, директор районного центру соціальних служб для 
дітей, сім»ї та молоді  І.О. Левандюк. 

Семінар відкрила директор ЦБС Вікторія Миайлівна  Рейниш. 
Ірина Юріївна Паршогуба поінформувала присутніх про стан справ 
в бібліотеках області, детально зупинилась на роботі бібліотек 
нашого району. 

З лекцією «Сучасний стан молоді в Україні та пріоритетні 
напрямки державної молодіжної політики» виступила Ірина 
Олексіївна Левандюк. Вона розповіла про роботу РЦ ССДСМ, 
запросила до подальшої співпраці та надала в користування 
буклети «Візьми дитину у родину», «Захистимо дитину, 
допоможемо сім’ї, підтримаємо молодь» для всіх бібліотек району.  

Методист ЦБС Валентина Анатоліївна Яровенко презентувала 
діяльність книгозбірень району з молоддю та провела віртуальну 
подорож  до Державної бібліотеки для юнацтва та обласної 
юнацької бібліотеки імені Бойченка. 

З порадами фахівця виступила бібліотекар центральної районної 
бібліотеки , яка завідує юнацькою кафедрою Наталія Миколаївна  
Осипович. 

Кращим досвідом роботи ділилися працівники сільських філій. 
Всі одержали буклети з методичними порадами на 2012 рік: 

«Інноваційні форми популяризації книги», «Новий погляд на 
книжкову виставку», «Із юності у вічність» /до 70-річчя з дня 
заснування підпільної молодіжної організації «Молода гвардія» /, 
«Шлях до прекрасного», «На допомогу популяризації творів з 
мистецтва». 

             



     Валентина Яровенко, методист централізованої бібліотечної 
системи. 

     Гайворонські вісті, 13 березня. 
 

Дивосвіт Кіровоградщини 

     Вийшов у світ перший випуск «Дивосвіт Кіровоградщини», у 
якому представлено більше  шістдесяти народних майстрів 
декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва області зі 
своїми роботами, яскравими, сповненими світла і тепла. 

 Вражає розмаїттям видів робіт учасників «Дивосвіту»: вишивка, 
різьба по дереву, живопис, лозоплетіння, кераміка, - пише у 
передмові Валентина Пращур, директор обласного центру народної 
творчості, заслужений працівник культури України. Набувають 
розвитку і такі види мистецтва як писанкарство, бісероплетіння, 
печворк, лялька-мотанка, оригамі,  килимарство,  створення 
національного одягу. 

Серед героїв «Дивосвіту» - наш земляк Г.Г. Пилипишин, 
заслужений майстер народної творчості України. Його захоплення 
– різьба по дереву. У доробку майстра 400 робіт, які експонуються 
обласними, всеукраїнськими, міжнародними виставками, галереями 
«Пектораль» (Київ, 1998) , «Україна – крок у нове тисячоліття» 
(Київ, 1999), «Слов′янський базар»(Вітебськ, Білорусь, 2000). 
Григорій Григорович представляв район на творчому звіті майстрів 
мистецтв Кіровоградщини «Благословенна, ти земля 
Кіровоградська» (Київ, 2009). У районному будинку культури діє 
персональна виставка  творів дерев′яної скульптури, художніх – 
меблі і такси дерми, яку відвідали сотні жителів району і області, а 
також делегації країн ближнього зарубіжжя: Польщі, Німеччини, 
Англії, Японії, США.     

Гайворонський район представила ще одна наша землячка 
Л.Г.Смоковенко, художник-оформлювач  центральної районної 
бібліотеки, яка працює з природними матеріалами: зернами 
ячменю, рису, гречки, вівса, кукурудзи тощо. 

Приваблюють також картини природи узимку, виготовленні 
напиленням на клей. Вдалий підбір матеріалів на тонкий 
естетичний смак роблять  їх оригінальними та неповторними. 
Лариса Григорівна – автор декількох персональних виставок. 

Майстриня І.В. Шляховська створює різнокольорові паперові 
витвори (оригамі): квіти, дивовижні тварини, птахи, роботи. Фігури 



вражають її оригінальністю, самобутністю, демонструють справжнє 
мистецтво паперової пластики на різноманітних виставках. 

Сподіваюсь, що дивосвіт Кіровоградщини зацікавить тих, хто 
цінує народне мистецтво, допоможе відкрити для себе нові імена, 
знайти нових друзів. 

 
Наталія Земнорій   
Гайворонські вісті , 20 березня. 
 

Свято книги 

Впродовж Всеукраїнського тижня дитячої книги відбулося свято  
«Книга – твій найкращий друг». На нього були запрошені учні шкіл 
міста.. Відбулося урочисте посвячення в читачі учнів 2-А класу 
ЗОШ №2, де класовод Р.В.Рекечинська. Учні читали вірші, 
відгадували загадки про книгу. 

Бібліотекар дитячої бібліотеки В.Г.Кузьменко провела з учнями 
гру-вікторину «Впізнай героя», «Я почну, а ти закінчиш», де всі 
брали активну участь. Бібліотекар Н.А.Загарій наголосила на 
бережливому ставленні до книги, яка є порадником,  джерелом 
знань. 

Учасники гуртка «Книга і лялька» поставили виставу казки 
«Країна - казкарія». 

Проведення тижня книги в дитячій бібліотеці сприяло залученню 
підростаючого покоління  до невичерпних джерел знань і кожен 
юний читач відчув себе бажаним гостем. 

 
Оксана Новіцька, заступник директора централізованої 

бібліотечної системи по роботі з дітьми. 
Гайворонський кур′єр, 14 квітня. 
 

Скористайтеся послугами бібліотеки 

Преса займає важливе місце в нашому житті і є оперативним 
джерелом інформації. З неї ми дізнаємося про головні події в світі, 
в Україні, в нашому районі та місті. 

Періодичних видань видається багато, в тому числі різноманітної 
тематики. Не кожен пересічний громадянин може виписати пресу 
додому. 

До Гайворонської центральної районної бібліотеки надходять 
центральні, обласні, місцеві газети, такі як: «Гайворонські вісті», 



«Гайворонський кур’єр», «Бульвар Гордона», «Добрий господар», 
«Зелена планета плюс», «Кіровоградська правда»,  «Культура і 
життя», «Літературна Україна», «Народне слово», «Пантелеймон», 
«Порадниця», «Сімейна газета», «Сільське життя плюс», «Спорт-
ревю», «Україна-центр», «Урядовий кур’єр». 

Серед жінок користуються попитом журнали: «Жінка», 
«Единственная», «Натали», «Добре советы», «Моя история», 
«Истории из жизни»,  «Вяжем сами», «Перець».  

Юнацтво захоплюється журналами «OOPS»,  «Gil», 
«Однокласник», «Задавака». 

А корисні поради по господарству ви можете одержати, 
переглянувши та ознайомившись з періодичними виданнями 
«Добрий господар»,  «Порадниця», «Мой уютный дом»,  Вони 
можуть надихнути на цікаві ідеї перетворення вашої оселі на більш 
затишну, комфортну та привабливішу. 

Звичайно, це не велика кількість періодичних видань, але 
завітавши до інформаційно-ресурсного центру районної бібліотеки 
та скориставшись Інтернетом, можете ознайомитися з іншими 
періодичними виданнями на сайтах в режимі on-line. 

За допомогою автоматизованої бібліотечної програми ІРБІС 
центральна районна бібліотека поповнює Кіровоградський 
краєзнавчий корпоративний каталог краєзнавчими матеріалами з 
місцевої та районної преси. Скориставшись послугами 
інформаційно-ресурсного центру, за допомогою програми ІРБІС ви 
зможете ознайомитись з районними та місцевими виданнями інших 
районів Кіровоградської області. 

Запрошуємо всіх до центральної районної бібліотеки. 
 
Віта Зозуля, зав відділом обслуговування центральної бібліотеки. 
Гайворонські вісті,  2 червня. 
 

Історичні таємниці поруч 

В читальному залі центральної районної бібліотеки відбулась 
зустріч з членом Національної спілки письменників України, 
лауреатом обласної краєзнавчої премії ім. В.Ястребова, літера-
турної премії Є.Маланюка, дослідником української мови та історії 
- Сергієм Піддубним. Автор більше десятка книг з історії сіл 
Голованівського та Ульянівського районів, книг «Війни проти 
українського селянства», «Філософія українського слова», 



«Таємниці української давнини», «Ілар Хоругин. Верескнига», 
«Геродот. Скитія. Імперія Горросів», «Код України-Руси», «На 
землі Апполона, Артеміди й Посейдона», «Українські святині та 
символи», «Давньоукраїнські боги, герої, держави і племена». 

За допомогою електронної презентації автор представив свою 
нову книгу «Найдавніші пам'ятки України». В ній мова йде про 
найдавніші монументальні, скульптурні, письмові і картографічні 
пам'ятки України, що мали величезний вплив на розвиток людства. 
Ця книга примусить подивитись читача на історію України і 
загалом людської цивілізації зовсім з іншого ракурсу. Зокрема, 
одна із пам'яток, описаних у книзі - це Вільховецьке святилище, 
котре знаходиться  неподалік  села Вільхове Ульянівського району. 

Автор настільки реально розповідав, що уявно, кожен з 
присутніх побував на місці пам'ятки і відчув атмосферу таєм-
ничості нашої історії. 

 Сергій Васильович подарував понад 30 книг для бібліотек 
району. Висловлюємо велику подяку всім, хто завітав до 
центральної районної бібліотеки, автору - Сергію Васильовичу за 
подаровані книги, за цікаву зустріч і розповідь, завдяки якій ми 
віртуально відвідали історично значуще місце нашого  краю.   

 
        Віта Зозуля, зав. відділом обслуговування  центральної 

районної бібліотеки 
       Гайворонський кур′єр, 14 липня. 
 

Сучасні інформаційні центри                 
У сучасному інформаційному суспільстві бібліотеки відіграють 

надзвичайно важливу роль не тільки в просвітницькій та навчальній 
діяльності, але й у формуванні громадянського суспільства, що є 
вагомим аспектом реалізації демократичних реформ. 

Українська бібліотечна асоціація у червні 2009 року, 
започаткувала створення пунктів доступу громадян, які вже діють у 
592 бібліотеках України. 

Пункти доступу громадян - це інформаційні центри у бібліотеках 
України, де громадяни мають можливість отримати інформацію 
про діяльність органів державної влади (з електронних джерел у т. 
ч.) та дізнатись, яким чином можна долучитись до процесу 
законотворення та впливати на прийняття державних рішень. 



Основними критеріями відкриття у бібліотеці Пункту доступу 
громадян і, як наслідок долучення бібліотеки до Мережі ПДГ, є 
наявність у бібліотеці комп'ютерів з вільним доступом до мережі 
Інтернет. 

Мережа пунктів доступу громадян розширюється завдяки 
залученню бібліотек, які отримали комп'ютери як переможці 
Програми «Бібліоміст». 

Метою роботи ПДГ є сприяння розбудові правового суспільства, 
створення для громадськості умов доступності до процесу розробки 
проектів, рішень та забезпечення їх прозорості, підвищення якості 
інформації та її презентації, використання ресурсів і потенціалу 
публічних бібліотек, налагодження чіткої комунікаційної системи у 
середовищі «Влада-громада», а також формувати у користувачів 
навиків роботи з мереженими ресурсами державних органів влади 
та управління шляхом розбудови Мережі пунктів доступу громадян 
до офіційної інформації у бібліотеках України. 

В Гайворонській центральній районній бібліотеці працюють 
Інформаційно-ресурсний центр та Публічний центр регіональної 
інформації. 

Інформаційно-ресурсний центр надає громадянам широкий 
доступ до документів з використанням нових бібліотечних 
технологій. Робота ІРЦ спрямована на популяризацію серед корис-
тувачів комп'ютерних, правових, науково-популярних знань. Центр 
надає громадянам доступ до мережі Інтернет. можливість кори-
стуватись правовою комп'ютерною базою "Законодавство України". 
Працівники ІРЦ проводять інформаційні огляди та інформаційні 
години, інтернет-уроки, тренінги з правових питань для членів гро-
мадських організацій, учнів шкіл, професійно-аграрного ліцею. 

В Публічному центрі регіональної інформації збираються і 
зберігаються та надаються в користування документи місцевої 
влади: розпорядження голови районної державної адміністрації, 
рішення районної і міської рад, економічні та соціальні програми 
розвитку міста, району, графіки прийому громадян керівниками 
області, району. 

Відкритість інформування через Пункти доступу громадян про 
діяльність органів влади та зворотний зв'язок з населенням через 
бібліотеки є однією з ознак демократичного суспільства. 

 



Світлана Лисенко, бібліотекар Гайворонської центральної 
районної бібліотеки 

Гайворонські вісті, 21 липня. 
 
                                     Душею виспівані барви 

Під такою назвою відбулася зустріч працівників центральної 
районної бібліотеки з студентами груп механіків – М-101 та 
викладачами Гайворонського машинобудівного технікуму -  
Л.І.Пелепишиною і С.М.Савчук. 

Студенти познайомились з роботами художника центральної 
районної бібліотеки Лариси Смоковенко на виставці "Душею 
виспівані барви". Майстриня розповіла, що розпочала робити свої 
картини з природніх матеріалів (пшоно, пшениця, гречка, овес, 
горох і т.д.), а зараз займається ниткографією. Провела майстер-
клас для бажаючих. 

 
Вікторія Рейниш, директор централізованої бібліотечної 

системи. 
Гайворонські вісті, 31 липня. 
 

Інформаційно-розважальний круїз 

В Гайворонській центральній районній бібліотеці відбулася 
бібліотусовка з юнацтвом, яка називалась інформаційно-
розважальний круїз. Захід був саме таким , як того потребує 
сучасне юнацтво: містив багато корисної інформації, не зайняв 
багато часу, ну і, звичайно, був класним – за словами самих  
присутніх. 

Це була нова форма роботи. В одному заході містилось кілька 
міні-заходів. Відділи бібліотеки були поділені на 4 сектори. В 
першому, який називається «Галерея чудес», пройшла презентація 
семи чудес Гайворонщини, Кіровоградщини, України і світу. 

 В другому секторі, що називався «Чай. Кава. Почитаємо» 
пройшов бібліошелест «Сторінками сучасних популярних книг», 
які дійсно варті уваги і є дуже популярними. Відбувся екскурс в 
історію кави, під час показу відео роликів про неї присутні 
пригощалися цим напоєм. Всім були роздані буклети «Відомі люди 
і кава» 

 В третьому секторі - «Оберіг власними руками» мова йшла про 
історію ляльки-мотанки, її значення як оберегу в домі. Для дівчат 



пройшов майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Хлопці ж 
скористалися в той час Інтернетом. 

У четвертому секторі відбулася «Інтернет-мандрівка – 2012». За 
допомогою відео-роликів юнацтво познайомилось із статистичними 
даними користувачів Інтернету, переглянули відео «Що таке 
Інтернет?», «Українська Інтернет-революція». А на завершення 
хлопці і дівчата взяли участь у міні-фотосесії – «Фотка на згадку». 

Знімки робили в бібліотеці, в парку – місце обиралось за 
бажанням хлопців і дівчат. Зроблені фото перемістили в «В 
контакті»,  «Однокласники» та інші соціальні мережі.. 

Юнацтву сподобався захід, рекомендовані книги одразу 
розібрали, юнаки і дівчата подякували за цікаво проведений час, 
хороші емоції та приємні враження, адже форма проведення нова та 
близька до оптимального сприйняття. 

 
       Вікторія Зозуля, завідуюча відділом обслуговування ЦРБ. 
       Гайворонські вісті, 31 липня.           
                 

Презентували твори Наконечних 

    Свої літні канікули я проводжу в селі Хащувате у своєї бабусі. 
Мене приваблює краса Прибужжя, гарні роботящі люди, які тут 
живуть. Часто навідуюсь до сільської бібліотеки, якою завідує Алла 
Ліснічук. А нещодавно мені пощастило побувати на чудовому 
заході, який організувала вона і активісти поетичного клубу 
«Перлина», який уже дев’ять років працює при книгозбірні. За цей 
час у ньому побувало багато відомих місцевих поетів,  
композиторів,  художників. 

Цього ж разу на зустріч з читачами бібліотеки і шанувальниками 
поезії прибула поетеса з селища Завалля Світлана Наконечна. 
Представила її присутнім ведуча засідання Раїса Янківська. Вона, 
зокрема, підкреслила, що поетичний шлях гості тісно пов’язаний з 
творчістю її чоловіка  Володимира Наконечного (на жаль, уже 
покійного). 

На зустрічі презентовано їхню спільну збірку віршів «Життя 
наше, як дороги». Автори у своїх творах висвітлюють актуальні 
теми сьогодення, пишуть про правду і кривду, добро і зло, щирість 
і байдужість, віру і зневіру. 

Життєвим кредо Володимира Наконечного були чесність, 
людяність, любов до людей, України, до рідних, до природи, до 



Бога. Його погляди поділяла дружина – Світлана Іванівна, яка нині 
продовжує справу чоловіка. Присутні глибоко прониклися 
мотивами творчості Наконечних. А налаштувала їх на цю хвилю 
Раїса Янківська, яка майстерно прочитала вірш «Дороги», «Хліб», 
«Любов», «Я світ люблю». Та інші. 

Лірично звучала поезія «Мамина радість» у виконанні Влади 
Лопушанської. 

 Задуматись про наше ставлення до України, рідної мови 
спонукали вірші «Чужа серед своїх», «Україно моя», «Українська 
мова», які прочитала Валентина Сотниченко. 

З глибоким хвилюванням слухали присутні Світлану Наконечну, 
яка читала свої твори «Мамина донечка», «Покаяння». 

Особливе місце в творчому доробку Наконечних займають 
філософські твори – про вічні цінності, про сенс життя. Деякі вірші 
стали піснями. Одна з найпопулярніших «Рідна земле моя, 
Україно». Музику на слова Світлани Наконешної написав місцевий 
композитор Євген Дмитращук. Сподобалась усім пісня «Щоб хліб 
насущний був в нас на столі»,  яку акапельно виконала Раїса 
Янківська. 

Є люди, які немов би випромінюють сонячне тепло. Навколо них 
панує аура порядності, доброти й шляхетності. Після спілкування з 
ними  світ здається кращим і самим хочеться творити добро. Так 
про поетів Наконечних на закінчення заходу сказала завідуюча 
бібліотекою. 

Присутні подякували Світлані Іванівні за цікаву зустріч та 
придбали її збірки поезій. 

 
     Олександр Ткаченко, учень Київської гімназії №107 с. 

Хащувате  
     Гайворонські вісті, 23 серпня. 
 

Бібліотекар – цікава особистість 

Відповідно до наказу управління культури і туризму обласної 
державної адміністрації та згідно плану роботи централізованої 
бібліотечної системи 27 липня  відбувся І етап (регіональний) 
обласного конкурсу «Кращий за професією» серед сільських 
бібліотекарів району. Його мета: привернення уваги місцевої влади, 
громадськості до діяльності сільських  книгозбірень та бібліотечної 



професії у суспільстві, стимулювання творчої ініціативи сільських 
бібліотекарів. 

Кожен учасник готував презентацію закладу, в якому працює, 
демонстрував відео ролик або рекламне видання  для місцевої 
громади «Це Ваша бібліотека». 

З метою визначення професійного рівня знань бібліотекарі 
відповідали на поставлені запитання, брали участь у літературному 
марафоні, який складався з шести конкурсів: «Перлини народної 
мудрості», «Млинці книжкові», «Книги – назви жіночих імен», 
«Автори, твори, герої, персонажі», «Знайди автора», «Склади назви 
творів із розсипанки слів». 

Конкурс показав, що всі бібліотекарі мають великий творчий 
потенціал і бажання працювати та вдосконалюватися. Вони не 
тільки приходять на роботу, вони нею живуть. 

Прикрасою фіналу стала демонстрація хобі кожного з 
конкурсантів, які співали пісні, демонстрували майстерно виконані 
вишивки та гостинно пригощали власноруч приготовленими 
смачними стравами. Панувало таке відчуття, що зібралась гарна 
велика бібліотечна родина, бо конкурсанти приїхали не самі, а з 
групами підтримки – активними читачами бібліотек. Задоволення 
та неабияку користь від проведення цього заходу отримали  всі 
присутні. 

Перед журі постало нелегке завдання  визначити переможців, 
адже всі учасники під час конкурсу показали себе гарними 
професіоналами та цікавими особистостями. І тільки після 
ретельного підбиття підсумків  переможцями стали: І місце – 
Народова Наталія Леонтіївна (Долинівська сільська бібліотека ),  ІІ 
місце – Пахович Наталія Андріївна (Заваллівська селищна 
бібліотека), ІІІ місце – Величко Валентина Миколаївна 
(Сальківська селищна бібліотека). 

 Головними суддями конкурсу були ті, хто приїхав підтримати 
учасників. Приз глядацьких симпатій отримав фольклорний 
колектив «Вербиченька» (група підтримки Л.Н.Народової). 

  Районний конкурс сільських бібліотекарів привернув увагу 
громадськості району та ще раз нагадав про важливість і 
необхідність читання у формуванні майбутніх громадян України. 
Сподіваємось, що він стане  початком нової цікавої традиції в житті 
бібліотек Гайворонщини. 



Переможець районного конкурсу 25 вересня візьме участь у ІІ 
етапі обласного конкурсу у місті Кіровограді. Тож побажаємо їй 
успіху. 

 
      Валентина Яровенко, методист централізованої бібліотечної 

системи. 
      Гайворонські вісті, 7 серпня.                                
 

Бібліоміст в  Гайворонському районі. 

У Гайворонській центральній районній бібліотеці та 
Заваллівській бібліотеці-філії №10 відбулися урочисті церемонії з 
нагоди відкриття центрів публічного доступу до Інтернету та 
початку надання нових послуг. Відтепер жителі району можуть 
безкоштовно набути навичок комп’ютерної грамотності, надсилати 
та отримувати електронну пошту, спілкуватися в програмі «Скайп», 
користуватися веб-ресурсами для пошуку роботи, покупки товарів, 
організації поїздок, доступу до інформації органів влади і 
соціальних служб тощо. У ході урочистостей презентовано, як 
здійснювати пошук інформації в Інтернеті, телефонувати рідним та 
близьким за допомогою програми «Скайп» в інші міста та за 
кордон, шукати друзів через соціальні мережі. 

Під час церемонії в Гайвороні виступив голова Гайворонської 
районної ради І.М.Архипенко, заступник директора 
Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки 
О.В.Ткаченко., спеціаліст з розвитку веб-ресурсів програми 
«Бібліоміст» Г.Тараненко, регіональний представник  програми 
«Бібліоміст» О.Шлєєнков. 

Бібліотеки отримали комплекти комп’ютерного обладнання, 
ліцензійне програмне забезпечення в результаті перемоги у 
конкурсі програми «Бібліоміст». Вони приєднались до понад тисячі 
сучасних бібліотек, які вже надають послуги і реалізують проекти 
розвитку місцевих громад. 

 
Вікторія Рейниш, директор централізованої бібліотечної системи 
Гайворонські вісті, 4 грудня. 

 

Майбутнє варто планувати 

З  1 жовтня 2012 року по 1 вересня 2013 року Гайворонська 
районна громадська організація  «Жіноче інформаційне агентство» 



працює в проекті «Турбота про жінку – впевненість у 
майбутньому», який реалізується  в рамках програми «Здоров»я 
жінок України» - це п’ятирічна програма (2011-2016 роки) 
Агентства США.  

Мета програми – сприяти збереженню репродуктивного здоров’я 
жінок та пар України шляхом покращення використання сучасних 
та ефективних методів контрацепції як альтернативи непланованій 
вагітності та абортам. 

У Гайворонській центральній районній бібліотеці відбулась 
презентація  інформаційного майданчика «Майбутнє варто 
планувати» за даним проектом. 

 Мета проекту: 
- підвищення рівня знань щодо збереження репродуктивного 

здоров’я серед громадян репродуктивного віку шляхом проведення  
інформаційно-просвітницької кампанії; 

- формування відповідального ставлення до збереження 
власного репродуктивного здоров»я; 

- розширення мережі співпраці, у тому числі зі 
спеціалізованими медичними закладами та громадськими 
організаціями; 

Молоді люди, подружні пари на основі наданої інформації 
матимуть змогу приймати правильні і виважені рішення стосовно 
збереження власного репродуктивного здоров»я. 

 
 
Вікторія Рейниш, голова громадської організації "Жіноче 

інформаційне агентство 
Гайворонські вісті, 4 грудня. 
 
 
 
 
 
 
Матеріал  підготувала 
методист ЦБС                                                   В. Яровенко 
 
Відповідальна за випуск 
директор ЦБС                                                   В. Рейниш               
                                                              
 
 


