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Шановні колеги1 

     Продовжуємо Вас знайомити з матеріалами фахових видань, в яких 

висвітлюються нові, цікаві  форми бібліотечної роботи. Просимо все уважно 

прочитати та використовувати в повсякденній діяльності. 

 

Библиотека.-М.:ООО «Изд-во» «Журнал «Библиотека».-2013.-№2.-

80с. 

Ганишева Валерія з м. Єлець Липецької області (Росія) розповідає 
про «Інтерактивну запоруку успіху» по просуванню книги і читання з 
використанням джерел візуальної культури. Проведення масових форм 
роботи з користувачами із запровадженням сучасних електронних, 
аудіовізуальних матеріалів, зокрема слайд–презентацій. 

Зокрема: інтерактивний ігровий компакт–диск «Фразеологічний 
лабіринт», корисний для розвитку культури мови. У формі подорожі 
можна відправитись групою або індивідуально. Мета гри – навчити 
правильно використовувати фразеологізми в усній і письмовій розмові, 
володіти процесом мовлення. 

«Ти – жінка, ти – книга…» - віртуальна галерея картин художників 
світу. На полотнах зображені прекрасні дівчата і жінки, читаючі книгу. 
Презентацію можна використати до Міжнародного жіночого дня, 
Всеукраїнського дня бібліотек. 

 «Що таке доброта» - слайдова презентація дитячо–юнацьких творчих 
робіт з конкурсу.  

Рекламно–інформаційний огляд познайомить з різними заходами, 
проведеними в рамках «Тижня доброти», під час яких муніципальні 
бібліотеки стали територією розуміння, поваги, милосердя, ввічливості. 

Презентація «Нагородження Росії: військова слава» знайомить з 
військовими нагородами Росії відповідно етапам їх удостоєння, з 
кавалерами перших орденів, містить відеосюжети часів Великої 
Вітчизняної війни. Є частиною інформаційно–просвітницької програми 
«Я живу в Росії!». 

«Поле ратної слави в полотнах художників» - віртуальна галерея, 
присвячена 200–річчю Перемоги Росії у Вітчизняній війні. Мета заходу – 
знайомство з картинами художників, які закарбували великі баталії і 
учасників битви 1812 року. 

Ірина Шумінова, з Астрахані, розповідає у статті «Прості істини для 
групи ризику» про правове виховання неповнолітніх та формування 
рівня освітньої культури і профілактичну роботу по підвищенню 
правового пізнання молоді, надання кваліфікованої допомоги батькам 
школярів в представленні інформаційних матеріалів.  

Для неповнолітніх проведено ряд цікавих заходів, як: - школа 
правової культури «Громадянин XXI століття» (Астрахань); ігрові 
програми «Я зобов’язаний, я маю», «Твої права, підліток» (Єнотаєвський 



район); правовий всеобуч «Хай завжди буде закон» (Чорноярська ЦБ); 
уроки юридичних  знань  «Правоспроможний і дієздатний» 
(Харабалінська бібліотека); участь у Всеросійській акції «За здоров’я і 
безпеку наших дітей» (Нарімановський район); круглі столи «Школа, 
сім’я, вулиця», «Прості істини», «Твої права і обов’язки, підліток» 
(Володарський район); «Молодь.Закон.Правосуддя», «Сучасний 
підліток. Яким йому бути?» в бібліотеках Харабалінського району; 
дискусії, диспути «Роль батька у вихованні дітей», «Оціни свої вчинки», 
«Вік роздумів і тривог» у бібліотеках Лиманського району проходять за 
участю психологів, лікарів, дільничних інспекторів, представників 
адміністрації в справах неповнолітніх. 

При бібліотеках діють молодіжні творчі об’єднання «Аист», 
«Факел», «Молодо, да не зелено!»; клуби «Співрозмовник», «Феміда», 
«Ритм» і ін.  

У проведені заходів використовують інформаційні ресурси: 
виставка–кросворд «Правовий алфавіт», виставка–порада «Юридичний 
компас», виставка–панорама «Молодь. Право. Правова культура»; 
бібліотечний театр, літературна студія. А також розроблені проекти 
«Завтра робимо ми», «Пробуємо перо», тощо. 

Олена Мальцева, з міста Кунгур Пермського краю, у рубриці 
«Програма читання «Відкрити світ книги» розповідає про активні форми 
популяризації книги серед різних категорій користувачів. Так, серед 
читачів–підлітків цікавим був конкурс дитячих творчих робіт «Не 
даремно пам’ятає вся Росія» по номінаціях: «Юні історики», «Юні 
художники», «Юні читці». 

Незвичною була акція «Бібліотечна крамниця», яка проходила 
влітку в міському парку за програмою: літмоб «Ким став Іван Семенов 
через 50 років» (за книгою Л.І.Давидичева «Життя Івана Семенова»; 
літкросинг «По стежинах книжкового літа». Кожній команді видавали 
маршрутний лист із завданнями. На зупинках підлітків чекали різні ігри, 
конкурси, вікторини, присвячені творчості письменників–земляків. На 
станції «Літературний портрет» команди зображали портрет Івана 
Семенова в незвичній техніці – пластиліном і долонями, а також 
гуашними краплинами, наносячи їх на листок пальцями. Станція «Веселі 
циркачі» користувалася особливою популярністю у підлітків, бо вони 
мають можливість відчувати себе героями книг Л.І.Давидичева. На 
інших станціях також дозволяли проявляти кращі якості – фантазію, 
спритність, кмітливість.  

За підсумками акції склали слоган: «Влітку відпочивай, але читати 
не забувай! 33 хвилини на добу книзі приділи!». 

Світлана Єрмакова з центральної бібліотеки м.Викси (Росія) 
ділиться досвідом роботи по збереженню, відродженню і популяризації 



історико–культурної спадщини за комплексною програмою «Родовід 
моєї землі». 

    Библиотека .-М.:Изд–во «Журнал «Библиотека».-2013.-№5.-80с. 

Всеросійська акція «Бібліоніч - 2013» прийшла до Прибайкалля 
вперше. Односельці мали змогу не тільки відвідати бібліотеки у вечірній 
час, а й провести дозвілля для душі. В основу заходу ввійшло 90–річчя 
утворення Республіки Бурятія. Крім концертів, підготовлених юними 
артистами, пройшли засідання в літературній вітальні,  кав’ярні, зустрічі 
з краєзнавцями, презентації книг. Програму продовжували: краєзнавчий 
турнір, заняття майстер–класів «Плетіння косичок», «Букет із цукерок», 
«Орігамі», віртуальна гра, фотосалон «Серед книг». 

В бібліотеках відбулася хода літературних героїв по вулицях із 
запрошенням на свято. У програмі: «Чайна церемонія» і майстер–класи 
по виготовленню ляльки–оберега, літературні вікторини, конкурси, ігри, 
подорожі, музичний калейдоскоп, дискотеки, тощо… 

Галина Шеламова (м. Єлець Липецької обл.) в рубриці 
«Економічний ракурс» ділиться досвідом роботи «Вміти розповісти про 
себе»: засоби і методи презентації.  

Останнім часом колеги з м. Єльця приділяють значну увагу в 
організації реклами бібліотеки для залучення нових читачів, формування 
привабливого іміджу тощо.  

Євгенія Фоміна (м. Орел) розповідає про створення посібника 
«Вулиці нашого Орла. Історія назв». В м. Орлі є більше 70 вулиць, назви 
яких так чи інакше пов’язані з Великою Вітчизняною війною, вони 
носять імена Героїв Радянського Союзу, у т.ч. уродженців Орловщини; 
відомих воєначальників і учасників війни, удостоєних званням 
«Почесний громадянин Орла»; героїв–танкістів; героїв–
молодогвардійців, у тому числі. уродженців Орловщини; учасників 
підпільного і партизанського рухів; назви прославлених військових 
підрозділів, підпільних і антифашистських організацій, міст-героїв. 

Створюючи путівник, фахівець розраховувала, що читач 
познайомиться з маловідомими сторінками історії Орловського краю 
періоду Великої Вітчизняної війни. 

Тетяна Мухамед’ярова (с. Каримське Читинської обл.) розповідає 
про неординарні форми і методи популяризації книги, як: книжкові 
виставки, історико–літературні години, вікторини, театралізовані 
пісенно–літературні композиції «Могутнє відважне плем’я», конкурси 
«Війна. Перемога. Пам’ять». 

Популяризуючи краєзнавчу літературу організовано конкурс 
бібліографічної іграшки. 

В селищі Каримське виготовили іграшку у вигляді головного убору 
часів наполеонівської війни і помістили у нього ілюстрований список 
літератури, що є у фонді бібліотеки у вигляді буклету під назвою 



«Бородіно», а також рекомендаційний бібліографічний покажчик «Війна 
1812 року». Тут же можна знайти список літератури, присвячений історії 
Російської державності. 

В селі Кадахта, підготовлено бібліографічну іграшку «Гармата», до 
якої додається вікторина «Війна 1812 року», рекомендаційні покажчики 
«Так, були люди в наш час», інформаційно–бібліографічний посібник 
«Вітчизняна війна 1812 року». 

Колеги з селища Курорт-Дарасун виготовили іграшку–потяг з 
яскравою назвою «Від Русі до Росії», у вагончиках вставлені картки з 
описами історичної літератури, яка є у бібліотеці. Складено кросворд. 

Спеціалісти із Посілля читачам запропонували рекомендаційний 
покажчик у формі яскраво оформленого гусарського ківера «Росіянин 
витримав один!!!». 

Бібліотекарі села Талача свої рекомендації розмістили в … яскравий 
барабан! Ними ж складено кросворд «Кутузов». 

А в бібліотеці села Урульга до конкурсу підготовлено 
бібліографічну іграшку у вигляді рядового російської армії з барабаном: 
замість барабанних палиць – списки літератури про війну 1812 р. 

Усі бібліографічні іграшки виставлені в районній бібліотеці і 
найбільш зацікавлюють – «Гармата», «Потяг», «Солдат 1812 року». 

Тетяна Сидорова, з Пермського краю, розповідає про комунікаційну 
площадку для місцевого населення.  

Так, згідно опитування за читацькими потребами проводиться 
формування бібліотечного фонду при тісній взаємодії з громадськістю. 

Цікавим було опитування «Сучасна бібліотека – це…», де читачі 
запропонували свої моделі бібліотек. 

По - перше: налагодження комунікаційного взаємозв’язку з 
головами поселень. 

Друге– організація комфортного середовища, як зовнішнього так і 
внутрішнього. Так, оформлення нетрадиційних виставок, як 
інтерактивна експозиція «Чердинські скарби». Це – оголошення, 
запрошення прийняти участь у розшуку скарбів: «місто-скарб», «чудські 
скарби», «купчивські скарби» і «духовний скарб». Необхідно було 
виконати завдання і відповісти на запитання, заховані у скринях, 
знаходячи відповідь в представлених матеріалах. За знаходження 
«скарбів» учасники отримували магнітики і значки з символікою 
Жердини. Виставка–презентація «Читання у форматі сім’ї Михалевих». 

Відбулася виставка світлин Н.Н.Шадріної, жительки Чердині, 
активної учасниці клубу «Візьмемося за руки, друзі!», «Нам роки не 
біда…».У читальній залі неординарною була виставка учня 6 класу 
Чердинської школи «Японська майстерність модульного орігамі», яка 
перейшла в заняття майстер–класу по виготовленню орігамі «Казка із 
паперового листка». Оформлення стенду ділової інформації, засідання 



клубів «Надія», «Синя птиця», проведення акцій, конкурсів, 
обслуговування літніх площадок і оздоровчих таборів. Неординарно 
пройшли заходи: «Подорож на дивані» (віртуальне знайомство з різними 
країнами і містами); «Дорогами війни» (літературно–музичний вечір); «В 
здоровому тілі – здоровий дух» (інтелектуально–спортивна гра); 
«Правова планета» (про державну символіку Росії); «Краєзнавчий 
кінозал» (перегляд фільмів, слайдів про місто і райони); «Бібліотечні 
заброди» (по різних станціях: літературній, музичній, мистецтвознавчій, 
спортивній, краєзнавчий і ін.). 

Серед акцій – «Муза скромності»: вечір пам’яті, присвячений 
активістки клубу, яка писала чудові вірші. 

В День бібліотек на вищому рівні пройшов «Травневий вечір у 
бібліотеці», зокрема засідання в «Бібліокав’ярні», де були накриті 
святкові столики, а метрдотель запропонував спеціальне бібліотечне 
меню. Серед них: салат «Новини під газетою», «Солянка з довідковим 
листком», «Детектив, запечений з яблуками», «Поетична лазань», 
безалкогольне шампанське «Душа бібліотеки» і т.п. Після цього гості 
відправились брати участь у «Бібліотечних забродах». 

Цікавою була акція «Світ на долоні», яка проходила напередодні 
Дня сім’ї, кохання і вірності. У програмі: «Книги в дар»; складання 
сімейного панно з різнокольорових паперових долоней; розповсюдження 
буклетів «Сімейний календар» та «Історія святого кохання» (про Петра і 
Февронію Муромських). 

Книги в дар мав можливість взяти любий читач. Сімейне панно до 
кінця акції перетворилося в справжню картину із долонь, на якій дійсно 
було відображено цілий світ. Із паперових долонь було викладено сонце, 
хмари, ялинки, квіти, траву і т.п. Із задоволенням усі отримали буклети, 
закладки. 

Библиотека .-М.:Изд–во «Журнал «Библиотека».-2013.-№6.-80с. 

Рубрика «Інновації» запрошує відвідати «Вогні «Бібліоночі», що 
проходять в Росії останнім часом. 

Надія Кузнєцова, з Удмуртії, розповідає про «Бібліосутінки», які 
були присвячені творчості М.Гоголя. 

Три поверхи приміщення бібліотеки були оформлені у стилі 
«хоррор-квест». У програмі: ерудит–лото «Два століття з Гоголем»; 
театралізований фрагмент повісті «Травнева ніч, або Утоплениця» із 
циклу «Вечори на хуторі поблизу Диканьки»; ігри–заброди по вечірніх 
бібліотечних лабіринтах, по яких вели Солоха, Оксана, Хівря; конкурс 
«Скринька зі старими речами», квест-гра; подолали «Печеру скорпіона», 
«Залу тіней», «Коридор привидів»; побували в «Кінозалі жахів». 
Зацікавила учасників і презентація книжкової виставки «Будинок жахів». 
Закінчилась «Бібліоніч» бібліотусівкою. 



Змістовним був II обласний Асамблей талановитих читачів «Сім’я і 
книга. Об’єднані читанням», що проходив під девізом «Буде у вашій 
сім’ї лад, якщо книзі кожний рад!». У заході приймали участь діти, їх 
батьки, бабусі і дідусі – декілька поколінь однієї сім’ї. За умовами 
змагань, усі вони повинні бути читачами бібліотек. При виборі 
переможців враховувався загальний сімейний читацький стаж, участь у 
масових заходах, творчі здібності і інше. У читальній  залі організатори 
заходу (ЦМБ) представили роботи учасників: з їх творчістю, у тому 
числі з книгами, мали змогу познайомитися на виставці. Улюблені 
видання самих читаючих сімей Орловщини представляли однойменну 
експозицію. В цей день конкурсанти читали вірші і співали пісні, 
зокрема,  пріоритетом були власні поетичні і музичні твори. По 
підсумках конкурсу відбулося урочисте нагородження переможців. 
Прийняли участь у заході 23 сім’ї з усієї області. 

Библиотека .-М.:Изд–во «Журнал «Библиотека».-2013.-№7.-80с. 

Оксана Малашенко (м.Нерюнгрі, Якутія) розповідає про 
неординарний захід у міській бібліотеці – Книжковий фестиваль. 

Яскраво оформлено запрошення на презентацію книжкового 
фестивалю для всіх партнерів бібліотеки (в рамках договорів про 
співпрацю). 

В бібліотеці і на автобусних зупинках міста розклеєні афіші із 
закликами відвідати фестиваль, зокрема: «Тільки в нас! Книжка чекає на 
Вас!», «Читати – це модно!», «Ми працюємо з Вами і для Вас!», 
«Читайте, щоб жити!», «Чи – тайм! Час читати!», «Все краще – для 
Вас!». 

Була проведена інформаційна робота про книжковий фестиваль як 
на сайті бібліотеки, так і в місцевих ЗМІ. 

Захід розпочався з якутського обряду привітання. Гостей зустрічали 
в національному костюмі, в руках були «Стрічки - побажання». Кожен 
гість брав стрічку, зав’язував її на прикріплену до дерева саламу 
(волосяна вірьовка з нанизаними на неї дарами добрим і злим духам – 
кольоровими клаптями). По звичаю, якщо стрічку пов’язати на саламу 
біля серге (символ дерева життя), то бажання обов’язково здійсниться. 
До кінця заходу всіх звеселяло яскраво оформлене дерево, наповнене 
самими добрими побажаннями. 

Тематичні зони, які готувались до фестивалю: 
-«На Срединной земле» оформлена в етнічному стилі. Поряд з 

краєзнавчою літературою була представлена атрибутика, яка 
відображала колорит рідного краю (предмети хатнього начиння: чорони 
(посуд для зберігання кумису), берестяне відро для збирання ягід і 
зберігання молочних продуктів, карти і поробки народних майстрів з 
дерева, берести, шкури оленя, якутський музичний інструмент хомус, 
етнічний натюрморт. 



-«Куточок кар’єриста» наповнювала галузева література (по 
економіці, маркетингу, бізнесу, бухгалтерії, психології, робота з 
комп’ютерними програмами тощо) під рубриками «Як стати 
успішним?», «Для тих хто навчається і навчає!», «Вам колеги!». 
Стильним доповненням до книг був реквізит успішної ділової людини 
(настільні офісні аксесуари, на стільці – модний піджак з краваткою, 
кейс). На стінах – інформація: рейтинги популярних сьогодні професій в 
Росії, їх характеристики. 

-Специфіка тематичної зони «Вічні цінності», потопаюча в зелені, 
заключалась в її оформленні енциклопедіями, класичною літературою, 
збірниками афоризмів, цитатами великих людей про книги. В центрі 
тематичного простору: журнальний стіл, зручні крісла, щоб читачі мали 
змогу присісти і почитати.  

В центрі фойє, де проводився фестиваль, розмістили видання за 
заголовками: «Книги-сенсації», «Книжкові прем’єри», «Книги – лідери 
читацького запиту», «Книги лауреатів літературних премій», «Нова 
проза нової Росії для жінок і чоловіків», «Події року - автор». 

Отже, тут була зібрана сама популярна і рейтингова література, 
згідно соц. опитувань бібліотеки і Інтернет–голосувань. Доповненням до 
експозиції слугували різні предмети: декоративні кошики з книжками, 
раритетний телефон, жіночі аксесуари, квіти у вазонах, фотографії 
авторів, що наробили розголосу книг. 

Супровідним пізнавальним елементом був стенд за назвою «Нове 
поняття в книжковому світі». Відвідувачі виставки мали змогу взяти для 
себе нову інформацію і дізнатися, що таке «буккросинг», «шорт-лист», 
«лонг-лист», «бестселер», «лонгселер», «стадиселер», «фастселер», 
«літературний мікс», «феєрія». 

Літературу по дизайну інтер’єра, саду, дачних ділянок, книги по 
рукоділлю і кулінарії об’єднали дві зони із назвами: «Побачення зі 
смаком», «Феєрія творчості». На фоні виробів і картин, в’язаних 
крючком і шпицями, які були представлені вдячними читачами та 
співробітниками бібліотеки, оформлено романтичний столик на двох, 
накритий скатертиною і сервірований. По боках красувалися змістовні 
книги відповідної тематики, які також доповнювались поробками, 
виготовлені нерюнгрінськими умільцями, аксесуарами рукодільниць 
(декоративний кошик з клубком ниток, шпиці, крючки, п’яльці). У 
читачів була можливість записати рецепти уподобаної страви, або 
поради дизайнера. 

- Центр правової і ділової інформації представляв на Книжковому 
фестивалі документи в традиційному варіанті і в електронному форматі. 
Тематичний простір доповнювався двома рубриками: «Ваші права у 
ваших руках» і «CD і читачі». Бажаючі мали змогу познайомитися з 
новою літературою юридичного характеру (довідники, учбові і 



практичні посібники, зразки документів, рекомендації по складанню 
претензій і позовних заяв, судова практика). 

- «Подорож у книжковий всесвіт» орієнтована на учнівську молодь. 
Макет ракети запрошував у захоплюючу поїздку по книжкових сузір’ях і 
планетах. У розділі «Планета пізнавальних сторінок» можна було 
познайомитися з енциклопедіями про все на світі. Розділ «Сузір’я 
фантастики і пригод» включав самі популярні книги сучасних авторів 
фантастичного і пригодницького жанрів. У «Зіркопаді класики» зібрані 
кращі зразки російської і зарубіжної літератури. 

- Особливою популярністю користувались: тематичний простір 
«Вам спеціалісти–професіонали!», орієнтований на педагогів. Для цієї 
категорії населення були укомплектовані фонди, передплата 
періодичних видань, а також  пальцевий ляльковий театр для розвитку 
дрібної моторики в дітей.  

Фестиваль вдався, бібліотека затребувана у місті, цьому є 
підтвердження як читачів, так і партнерів по роботі, та громади 
Нерюнгри. 

Влітку цього року бібліотекою організовано велолібмоб «Усі дороги 
ведуть в бібліотеку» (прогулянка на велосипедах по пам’ятних місцях 
міста у форматі «Нічний дозір»), присвячений 95–річчю Звеніговській 
бібліотеці. 

Читачі – велосипедисти зібралися увечері біля бібліотеки. 
Бібліотекарі для них підготували девіз, сертифікати учасників, міні–
буклет з відображенням пам’ятних місць міста, смайл–анкету (щоб 
читачі змогли оцінити захід), карту руху маршрутом. Для кожного 
пункту склали вірші–загадки, вікторини, закріпили за ним бібліотекаря. 
Кусочки пазла від карти вручались хлопцям. Їх завдання полягало в 
тому, щоб на кінцевому пункті зібрати увесь пазл, і це було особливо 
захоплюючим. 

Учасників велолібмобу супроводжували працівники ДАЇ. 
Велосипеди були прикрашені повітряними кульками, веселими девізами: 
«Не гальмуй – в бібліотеку йди!», «Велобібліотекарі – це звучить по–
новому», «Хто куди, а я в бібліотеку», «Не пішов на дискотеку – заходь у 
бібліотеку», ін. 

Під музику духового оркестру і молодіжного вокально– 
інструментального гурту велосипедисти в’їхали на бульвар, де усіх 
зустрічала «Читальна зала під відкритим небом». Учасники 
велолібмобу–2013, одержали сертифікати, солодкі призи і міні–буклети. 
Отже, така форма роботи носить позитив і хороший настрій серед 
молодіжної аудиторії. 

Надія Михайлова, завідуюча міським бібліотечним об’єднанням 
Краснодарського краю, приготувала сценарій зустрічі з молодими 



керівниками підприємств «Ключ до успіху». Цей захід приурочений Дню 
місцевого самоуправління, який відзначається 21 квітня. 

В Краснодарському краї приділяється велика увага молоді: 
проводяться різні фестивалі, конкурси, реалізуються проекти, в яких 
можна прийняти участь і стати кращим. 

На зустріч запрошено молодих керівників, які змогли організувати 
власну справу і дати роботу іншим, а також змінити облік і характер 
роботи державної установи. 

Бесіда розпочалася із «Заповідей бізнесмена», яка плавно перейшла 
у відверту розмову з підприємцями. Люди, які добилися успіху в бізнесі, 
мають загальну якість – вони швидко діють і завжди одержують 
результат. 

Вміння швидко реагувати нерідко допомагає більше, чим інтелект і 
талант. Звичка діяти - зразу втілювати ідеї в життя – основа фінансових і 
особистих досягнень. 

Про це та інше йшла розмова у бесіді з керівником державної 
установи про правильний розподіл робочого часу. (Після бесіди 
проведено тест «Підприємницькі здібності» із загальними результатами 
відповідей повідомлено присутніх). 

Учасники зустрічі познайомилися з матеріалами прес–виставки 
«Наша молодь». 

Библиотека-М.:Изд-во «Журнал «Библиотека».-2013.-№8.-80с. 

Надія Мінгазова, з Чебоксар, розповідає про створення бібліотечних 
відеофільмів «Буктрейлери: живі сторінки». 

Тамара Шевельова, з м. Златоуста Челябінської обл., знайомить з 
внутрішньо–системним авторським проектом «Комп’ютерні східці». 
Мета проекту: формування комп’ютерної грамотності бібліотекарів, їх 
адаптація до нових технологій. Пропонується план реалізації проекту. 

Ірина Риліна, з Ульяновської ОДЮБ, веде розповідь про роботу з 
дітьми і підлітками з обмеженими можливостями та співпрацю з 
спеціалізованими корекційними школами, інтернатами і дитячими 
будинками. 

Библиотека-М.:Изд-во «Журнал «Библиотека».-2013.-№9.-80с. 

Наталія Куліченко, з Північної Осетії, розповідає про створення 
вуличних «Маленьких безплатних бібліотек». В Росії вони появилися у 
жовтні 2012 року на деяких маршрутах тролейбусів і трамваїв у місті  
Ярославлі. А в Хабаровську була відкрита вулична міні–бібліотека 
вільного читання «Книжкова будка» в рамках проекту «Вільна 
бібліотека». 

Приміщення міні–бібліотек, яке пристосували невикористані 
телефонні будки, доступні для усіх бажаючих. Будь–хто може залишити 
тут непотрібні книги і взяти будь – який уподобаний том. 



Людмила Жильцова, з Вологди, пропонує авторську комп’ютерну 
програму «З комп’ютером на «ти», яка працює за двома напрямками: 
«Курси з основ користування ПК» та «Основи роботи в мережі 
Інтернет». 

Бібліотечний форум України.-Донецьк:-ТОВ «Ідея».- 2013.-№1.-

68с. 

У розділі «Бібліотечно–бібліографічні ресурси бібліотек» 
представлено статтю Л.Гурби «Славетні кіровоградці: поширюємо імена 
письменників–лауреатів» (зав. від.ІБП та краєзнавства Кіровоградської 
ОЮБ ім. О.М.Бойченка). 

Тут йдеться розмова про популяризацію творчості кіровоградських 
письменників, удостоєних найвищої обласної премії в галузі літератури, 
та поширення їх творчості шляхом видання бібліографічного покажчика 
«Лауреати обласної літературної премії імені Є.Маланюка». 

Т.Сопова, заст.директора ДЗ «ДБ для юнацтва», у статті «Ціннісні 
орієнтири молоді в бібліотечних координатах» розглядає чинники, що 
впливають на формування ціннісних орієнтацій молодих людей, та роль 
бібліотек для юнацтва та молоді в повноцінному розвитку молодої 
особистості. 

Бібліотечний форум України.-Донецьк:ТОВ «Ідея».-2013.-№2.-

72с. 

Олена Гаращенко, Кіровоградська ОУНБ ім.Д.І.Чижевського, 
висвітлює у статті «Вища народна школа кличе до бібліотеки» досвід 
щодо створення та фіксування Вищих народних шкіл для людей 
поважного віку, створених на Кіровоградщині, та представлено роль 
бібліотек у цих школах. 

Тетяна Дащенко, Кіровоградська ОЮБ ім.О.М.Бойченка, розповідає 
у статті «Нетрадиційні книжкові виставки в юнацькій бібліотеці» про 
загальні підходи до організації виставки–інсталяції в бібліотеці, як: «Вік 
живи – вік учись»; «Ода новорічній ялинці», «Книги – ювіляри 2013 
року». 

Бібліотечний форум України.-Донецьк: ТОВ «Ідея».-2013.-№3.-

80с. 

Андрій Кличановський, з Херсонського обласного центру 
зайнятості, в ділиться досвідом «Профорієнтація: нові ідеї, нові 
партнерства» спільної співпраці з ОДБ по реалізації обласного 
інноваційного проекту «ПрофіСтарт: юні обирають майбутнє» на 2012–
2015 роки». Мета проекту: популяризація професій, які користуються 
попитом на регіональному ринку праці та набуття школярами навичок 
орієнтації у конкурентному середовищі. 

Про втілення проекту «ПрофіСтарт» можна дізнатися із сайту за 
адресою: http://profis-tart.bloodspot.com 



Більш детальну інформацію Ви зможете одержати із сайту видання 
www.idea.com.ua 

Шкільна бібліотека.-К.:ТОВ. «Ред.газети «Позакласний час» .-

2013.-№1-2.-160с. 

Привабливим є сценарій Т.Микитин (Калуж, Івано-Франківська 
обл.) презентації книги Марини та Сергія Дяченків «Ритуал» (роман для 
підлітків у трьох частинах). 

Захоплююча є літературна подорож по творчості українського 
письменника «Дорогами Уласа Самчука», підготовлена бібліотекарем 
О.Кіндратів з Львівщини. 

Святу закоханих, до Дня святого Валентина, присвячене бібліо–шоу 
«Серце, що кохає», підготувала К.Юхименко з Чернігівщини, включає 
цікаві конкурсні завдання: «Інтелектуальний», «Перлина кохання», 
«Одягни партнершу», «Визначи вид круп», «Компліменти»… 

Раджу використати в роботі сценарій ерудит–гри «Найрозумніший», 
підготовлений для учнівської молоді Т.Любойко з Харківщини з різних 
тем. 

Шкільна бібліотека.-К.:ТОВ. «Ред.газети «Позакласний час» .-

2013.-№3-4.-128с. 
У даному випуску друкуються матеріали до бібліотечних уроків 

«Бібліотеки стародавні і сучасні», «Мандрівка в книгу». 
Н. І. Безручко (НБУ для дітей) друкує огляд заходів дитячих 

бібліотек України під час Тижня дитячого читання 2011, 2012 рр. під 
назвою «Свято книги і читання в Україні». Тут дається перелік 
інноваційних та креативних заходів (с.27 - 30). 

Н. Гажаман (НБУ для дітей) в статті «Художник і дитяча книга» 
розповідає про художника–ілюстратора з Новоукраїнки Костю Лавро 
(с.39 - 40). 

С. Андрєєва, бібліотекар Пергунівської ЗОШ (Новомиргродський 
район, Кіровоградська обл.) пропонує сценарій «Поетична екологія Ліни 
Костенко». 

Н. Колешко з Чернігівщини подає матеріал «Назустріч природі» про 
бережливе ставлення до природи: вивчати і спостерігати її, 
прищеплювати любов до читання книжок і періодичних видань. 

Т. Маслянчук з Хмельниччини розповідає про білих лелек, про 
дбайливе ставлення до всього живого, яке сприяє духовному збагаченню 
учнівської молоді. 

Подається сценарій літературного конкурсу «Шевченкіана» за 
трьома турами та ігри з уболівальниками (Т.Микитин з Калузької ЗОШ 
Івано–Франківської обл.). 

 

 



Шкільна бібліотека.-К.:ТОВ. «Ред.газети «Позакласний час» .-

2013.-№5-6.-128с. 

Чорнобильській трагедії присвячений літературний форум 
«Чорнобиль у творчості українських письменників» та вечір–зустріч з 
ліквідаторами аварії на ЧАЕС «Мужність і біль Чорнобиля». 

Про «Цілющі скарби України» розповідає екологічна прогулянка, 
яку проводить травознай з бабусею – Медуницею. 

Пропонується добірка матеріалів про нагородження відзнаками 
Президента України та надається їх опис. 

З метою поглиблення знань про космос, історію виникнення 
космонавтики, святкування Всесвітнього дня авіації та космонавтики 
присвячені конкурси «Шлях до зірок», «Космос розкриває таємниці», 
«Україна – космічна держава».  

У рубриці «Ігри, конкурси, вікторини» пропонуються сценарії «А 
вже весна, а вже красна» та «Мій улюблений казкар». 

Колектив бібліотеки Маківського НВК Хмельницької області нашій 
увазі пропонує сценарій «Бенефіс читача» з конкурсними завданнями та 
вікторинами. 

Шкільна бібліотека.-К.:ТОВ. «Ред.газети «Позакласний час» .-

2013.-№7-8.-160с. 

Л.Шамрай з Сумської ЗОШ підготувала сценарій вечора пам’яті 
«Ми тебе не забули, Тарасе» (до чергової річниці перепоховання 
Кобзаря). 

Підготовлені цікаві матеріали Наталією Дзюбою, Іриною 
Ольховською та Оленою Тюленевою з Національної бібліотеки України 
для дітей про Віктора Васнєцова, російського живописця та Владислава 
Городецького, нащадка старовинного польського народу, архітектора, 
художника, мислителя, дослідника з Подільської губернії. 

Т. Кузілова з Києва розповідає про кращий досвід роботи дитячих 
бібліотек України, зокрема Олександрійської центральної дитячої 
бібліотеки ім.Ю.Гагаріна, що на Кіровоградщині, Богодухівської ЦБС, 
що на Харківщині (про широкомасштабні інноваційні заходи з 
екологічного виховання). 

Вашій увазі запропоновано матеріали обласного соц. дослідження 
«Родина – територія читання», Брейн – ринг «Курити – собі шкодити», 
тест «Здоров’я» та 10 правил «Як кинути курити». 

У цьому ж номері відкрито нову рубрику «Шпаргалка для учня», де 
друкується короткий переказ сюжетної лінії того чи іншого літературно–
художнього твору, читаючи який, ви отримаєте цілісне уявлення про сам 
твір, його тему, ідею, сюжет та героїв. Рекомендуємо вилучити ці 
матеріали твору з журналу і покласти у новостворену папку–
накопичувач за назвою рубрики або за твором і назвою твору (красиво 



оформити малюнком). Розпочинається рубрика з повісті «Конотопська 
відьма Григорія Квітки–Основ’яненка». 

До Дня Перемоги А.К.Васьковська (м. Одеса) запрошує до 
літературно – музичної подорожі «Мамо, вічна і кохана». 

С. Кравченко з Національної парламентської бібліотеки розробила 
цикл методичних порад «Україна – шлях до Європи», куди ввійшли 
інтерактивні заходи для учнівської молоді, як: презентації книг, 
виставок, вікторини, літературні акції, свято класичної музики, тижні 
країн, краєзнавча програма, ігри–подорожі, програми літніх читань, дні 
інформації, євро-клуби, круглі столи, конкурси, ділові ігри, конкурси 
малюнків, тощо. 

Продовжують цю тему А. Бєлова (з Новоград–Волинська 
Житомирської обл.) через євро-клуб «Європейський калейдоскоп» та 
вікторину; Л. Волобуєва – конкурс «Знайомтесь, Європа» та Л. Єсипенко 
(АР Крим) через «Інформаційні джерела про Європейський Союз». 

Про святкування «Великдень в Україні» (з Кіровограда) 
пропонується сценарний варіант Великоднього свята; рецепти 
приготування пасок та «Історія походження та виготовлення писанок». 

Шкільна бібліотека.-К.:ТОВ. «Ред.газети «Позакласний час» .-

2013.-№11-12.-160 с. 

Н. Костенко з Іваницької ЗОШ, що на Чернігівщині, запрошує до 
подорожі «Моя сім’я, моя родина в житті і долі України», яка має на меті 
формувати в учнівської молоді почуття патріотизму, національної 
гордості, любові до рідного краю; виховувати у підлітків почуття поваги 
і любові до своєї родини, бережне ставлення до сімейних реліквій. 

Н. Шаргар з Котовської гімназії Одеської обл. радить провести 
пізнавальний турнір «Промені духовності», щоб учнівську молодь 
ознайомити з духовною культурною спадщиною в історичному аспекті, 
розвивати їхнє духовно–моральне мислення; формувати орієнтацію на 
вічні цінності культури. 

У заході задіяні турніри: кросворд «Промені духовності» та гра 
«Ерудит - лото». 

Н.  Омельчук, Корецький НВК Рівненської області, запрошує на 
засідання читацької вітальні «Українська гостинність», яка складається з 
ребусів, порад гостеві, розбір ситуацій в ігровій формі, гри «Буриме», 
тощо. 

В. Ніколаєнко з Барвінківської ЗОШ Харківської області запрошує 
відвідати музично–поетичну акварель «Пори року» за п’єсами 
геніального композитора П.І.Чайковського. 

З. Антонюк з Київщини, запрошує на «Осінній ярмарок», який 
ознайомить юнаків та дівчат з народними звичаями і традиціями нашого 
народу. 



Зацікавить новий розділ у виданні «Навігатор у світі професій», 
який розповідає про професії «Агроном-хлібороб», «Трудівничий», 
«Банкір – грошовий посередник», «Бармен», «Автослюсар, водій, 
автомобіліст», «Верстальник», «Квітникар», «Кухар, кондитер», 
«Офіціант», «Секретар», «Слюсар-ремонтник», «верстатник», 
«Машиніст холодильних установок», «Тракторист», «Менеджер 
туризму», «Логіст», «Мідл- менеджер», «Маклер» та пропонуються 
розробки масових заходів: гра - ток-шоу, презентації книг, читацькі 
конференції, бесіди–подорожі, літературний фуршет, конкурси, 
вікторини, бесіди–діалоги, тести та ін. 

Шкільна бібліотека.-К.:ТОВ. «Ред.газети «Позакласний час» .-

2013.-№13-14.-160с. 

Чиндяєва Н. І.  з Нікопольської МЦБС Дніпропетровської області, 
знайомить з сценарієм «Як добре у родині життя своє прожити», куди 
включені конкурси: «Збери валізу на море», «Оживи ілюстрацію», 
«Сімейний портрет», «Сімейний банк» та інші. 

Кращенко Л. І. , (Широхівська РЦБС, що на Дніпропетровщині), 
розповідає про рідну мову «Плекатимеш мову – цвістимуть слова» 
шляхом проведення конкурсних завдань, як: «Мовне асорті», «Продовж 
прислів’я», «Фразеологічний», «Відгадай загадки», «Перекладач», 
«Магія сімки» і ін. 

Шаргар Н. М.  (Котовська гімназія Одеської обл.) проводить гру 
«Колесо науки» по турах: «Відбірковий», «Сировина», «Машини», 
«Товари», «Конкурс Едісона». 

Рубрика «Профорієнтація школярів» знайомить нас з сучасними 
(новими) професіями «Зробіть свій вибір: системний аналітик, менеджер 
з онлайн–реклами, реабілітаційний терапевт, аудіолог (сурдолог), 
фінансовий планувальник, зубний гігієніст». 

Рубрика «Сторінки для допитливих» у статті «Всякому городу нрав і 
права…» ведеться розповідь про незвичайні правила поведінки за столом 
в різних країнах світу. 

Цікава розповідь «Дивні, але милі англійці», яку можна використати 
як мандрівку (подорож) з старшокласниками. 

Про це все та інше можна прочитати в On – line на сайті: 
www.osvita.biz 

Шкільна бібліотека- К.:ТОВ. «Ред. газети «Позакл. час» 2013.-

№15-16.-160с. 

Мабуть, найбільшу насолоду і радість, найпалкішу любов до рідного 
краю викликає спілкування з природою. Як донести цю красу до 
людини, не розірвавши рослину і не вбивши тварину! У цьому нам 
допоможе поезія. Тож, запрошуємо до літературної мандрівки про 
екологію, природу і поезію під назвою «Душа природи чуйна і ласкава», 
що підготували колеги з Харківщини. 



Привертає увагу практикум–тренінг «Моя майбутня професія», що 
підготувала Кравцова Н.М. з Рівненської ЗОШ №23. 

Зубарєва Т. О. з Балтського пед. училища, що на Одещині, пропонує 
урок–діалог «Книга і комп’ютер в інформаційному суспільстві». 

Омельчук Н. Т., з Корецького НВК, що на Рівненщині, запрошує на 
«Суд над байдужістю». 

М.Терпелюк, з Рівненщини, запрошує дізнатися про звичаї, традиції, 
які пов’язані з хлібом у літературно–музичній композиції за назвою 
«Образу хліба вклонімося». 

Прохорова Л.П., з Києва, підготувала цікавий конкурс «Жартівливий 
тлумачний словник» за шкільною тематикою («розшифруй» назву 
відомих художніх творів; SMS від літературних персонажів; автор 
помилився: знайди помилку). 

Шкільна бібліотека- К.:ТОВ. «Ред.газети «Позакл.час» 2013.-

№17-18.-160с. 

«Сердечні пристрасті Кобзаря» І.Петровської з м. Марганець 
Дніпропетровської обл. поведуть нас в літературно–поетичну мандрівку 
про кохання Тараса Григоровича Шевченка до Оксани Коваленко, 
Варвари Рєпніної, Федосі Кошиці, Ганни Закревської, Агати Ускової, 
Ликери Полусмакової. 

Карпенко Л.І. з Новомосковської ЗОШ №6 Дніпропетровської обл., 
підготувала годину роздумів «Яка то святість – мамина любов!» 
присвячена творчості великого гуманіста і добротворця 
В.Сухомлинського, видатного педагога, який своє серце віддав дітям. 

Тарахтієнко К. та Бортнік Н.Б. з м. Києва підготували вечір–портрет 
«Дивосвіт пісенної душі Ніни Матвієнко», або «Український соловейко». 
ЇЇ талант від природи, її люблять за велику прекрасну душу, яка відкрита 
для нас. ЇЇ пісня натхненна і глибока, щемна і світла, де переплелися 
журба і радість, смуток і кохання, світла віра у майбутнє. 

Лавренко Н.І. та Жданова Т.В., з Полтавщини, розповідають про 
свого поета–земляка Бориса Олійника. Він був першим, хто сказав світу 
правду про Чорнобиль; єдиний в сучасній українській поезії автор, який 
написав книгу «Сива ластівка», присвячена матері. Багато поезій –
роздумів про долю отчого краю і різного народу. 

 
 
 
 
Матеріал підготувала  
методист ЦБС                            В.Яровенко 
 
Відповідальна за випуск 

            директор ЦБС                            В.Рейниш 


