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«Від ідеї до втілення» – ярмарок інноваційних
проектів

11 жовтня 2017 року відбувся ярмарок інноваційних
проектів «Від ідеї до втілення», організований Черкаським
обласним відділенням Української бібліотечної асоціації та
обласною універсальною науковою бібліотекою імені Тараса
Шевченка. На ярмарку презентовано проекти 13 бібліотек:
центральних, міських, районних, сільських та центральної
бібліотеки об’єднаної територіальної громади.
Перше місце отримав проект «GoworkБібліотек@» –
створення коворкінг-зони у бібліотеці (Звенигородська ЦРБ,
директор
Л.М.
Добровольська),
друге
–
проект
«Велобібліотека для літніх людей» (Катеринопільська ЦРБ,
директор Л.А. Приємська), третє – проект «Бібліотека – фітнес
для душі та тіла» (Смілянська МЦБС, директор І.А. Огус). Не
увійшли до числа переможців, але викликали інтерес у
присутніх проекти «Туристичними стежками Уманщини»
(Уманська ЦРБ) та «Формування освітнього простору»
(Золотоніська ЦРБ).
Переможці та учасники ярмарку отримали грамоти та
подарунки
від
Черкаського
відділення
Української
бібліотечної асоціації.
«Від ідеї до втілення» - ярмарок інноваційних проектів
[Електронний ресурс] : веб-сайт / ОУНБ ім.Тараса Шевченка.
– Режим доступу : http://library.ck.ua ( дата звернення:
20.11.2017). Назва з екрана.
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«Бібліотеки – мости між громадою,
владою, розвитком суспільства» –
культурологічний міст
5 жовтня 2017 р. на базі Чорнобаївської централізованої
бібліотечної системи відбувся культурологічний міст
«Бібліотеки – мости між громадою, владою, розвитком
суспільства» – міжрайонна зустріч бібліотечних працівників і
представників
владних
структур
Чорнобаївського,
Золотоніського, Драбівського районів, обласної універсальної
наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка, громадських
об’єднань.
Учасники зібрання
поділилися
досвідом
взаємодії бібліотек і
влади,
відвідали
бібліотеки-філіали
сіл
Лукашівка
та
Мала
Бурімка, познайомилися
з роботою цих закладів.
За
участю
голів
сільських рад, представників громад обговорили бачення
векторів розвитку бібліотек, визначили стратегію їх
ефективної інноваційної діяльності.
«Бібліотеки – мости між громадою, владою, розвитком
суспільства» - культурологічний міст [Електронний ресурс] :
веб-сайт / ОУНБ ім.Тараса Шевченка. – Режим доступу :
http://library.ck.ua ( дата звернення: 20.11.2017). Назва з
екрана.
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«Співпраця бібліотек і ЗМІ в умовах
децентралізації» – тренінг бібліотечних
працівників області

Що може робити бібліотека для громади? Такою була
тема тренінгу «Співпраця бібліотек і ЗМІ в умовах
децентралізації», що відбувся в «ОУНБ ім.Тараса Шевченка»
7 листопада 2017 року за підтримки Асоціації міст України
(АМУ) в партнерстві з IREX/Україна, який фінансується
Агенством США з міжнародного розвитку (USAID).
Цим заходом бібліотеки Черкащини долучилися до
проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого
самоврядуваня в Україні» (ПУЛЬС). У тренінгу взяли участь
працівники обласних, міських, районних бібліотек та бібліотек
об’єднаних територіальних громад. Його ключовими
питаннями були: сприяння обізнаності громадян та їх
розумінню реформ місцевого самоврядування, співпраця
громадських організацій, бібліотек та ЗМІ. Результатом
тренінгу стало створення у Facebook групи «Прес-клуб
бібліотек Черкащини» для спілкування та обміну досвідом між
бібліотеками області та України.

«Співпраця бібліотек і ЗМІ в умовах децентралізації» –
тренінг бібліотечних працівників області[Електронний
ресурс] : веб-сайт / ОУНБ ім. Тараса Шевченка. – Режим
доступу : http://library.ck.ua ( дата звернення: 20.11.2017).
Назва з екрана.
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Фінансова обізнаність для впевненого
майбутнього»

26-27
вересня
в
Худяківській
сільській
бібліотеці, в рамках Проекту
USAID
«Трансформація
фінансового
сектору»
за
програмою
«Фінансова
обізнаність для впевненого
майбутнього», яку реалізує МБФ «Український жіночий
фонд», було проведено тренінг з фінансової обізнаності.
Протягом двох днів учасники тренінгу знайомилися з
такими питаннями, як управління власним бюджетом;
переваги та ризики банківських карток, кредитів, депозитів;
шляхи запобігання шахрайств у сфері фінансових послуг;
основи пенсійного забезпечення; можливості суспільної
активності на рівні громади.
Працівники бібліотеки, підготували для присутніх
інформаційне повідомлення «Пенсійна реформа — новини
України та світу». Також учасники тренінгу відвідали
Худяківський краєзнавчий музей.

Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього
Електронний ресурс : веб-сайт /Черкас. РОМЦ БКР. Режим
доступу: http: //romcbkr.ck.ua (дата звернення 20.11.2017).
Назва з екрана.
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Громадський діалог з владою...
13 жовтня 2017 року у Смілянській
центральній міській бібліотеці імені
Олени Журливої відбулися чергові
громадські діалоги з владою, які
відбуваються щоп’ятниці. Цього разу на
зустрічі були присутні депутати
Черкаської обласної ради Іван та
Валентина
Далібожаки,
депутати
Смілянської міської ради Людмила
Скороход і Антон Кривко, а також представники ГО та інші
небайдужі краяни. Керівник «Громадських діалогів» Віктор
Пересунько запросив до «круглого столу» гостя нашого міста
з Польщі Януша Леопольда Мачков'яка. Учасники діалогу
ставили питання Янушу щодо різних сфер життя мешканців
його міста Krynica-Zdrój (Криниця-Здруй). Присутніх
цікавило, як будуються дороги, як громадяни спілкуються із
владою, як працюють заклади освіти та багато іншого.
Сміляни не залишилися осторонь і своїх нагальних проблем,
які озвучили місцевим та обласним депутатам, присутнім під
час діалогу .
Громадський діалог з владою …[ Електронний ресурс] :
веб-сайт / Смілян. ЦМБ ім. О.Журливої. – Режим доступу:
http://smila-mcb.edukit.ck.ua (дата звернення 20.11.2017).
Назва з екрана.
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Цінний дарунок бібліотекам

Український
інститут
національної
пам′яті,
як
центральний орган виконавчої
влади,
займається
важливим
питанням
сьогодення
:
відновленням
і
збереженням
найважливіших фактів і подій,які
є обличчям нашої країни і народу.
За ініціативи і сприяння депутата Черкаської обласної
ради Сергія Воронова фонди Кам’янської районної
централізованої системи поповнились новітніми розробками
Українського інституту національної пам’яті. Література,
передана в дарунок бібліотекам району, включає: наукові
праці (українською та англійською мовами) літературу на
тему голодомору та Другої Світової війни, книгу спогадів
митців – очевидців Революції Гідності, збірку матеріалів про
Симона Петлюру, монографію про Волинську трагедію+
1943 р., цикл розповідей про Кримський півострів “Наш
Крим”, збірник матеріалів про політичні репресії 1920 – 1930х рр. в Україні, набір плакатів “Воїни: історія українського
війська”
та
ін.
Подаровані видання стануть доповненням до організації
книжкових оглядів, виставок, політичних портретів, заходів,
присвячених революційним подіям 1917-1921 рр. в Україні.
Цінний дарунок бібліотекам [ Електронний ресурс] :
веб-сайт / Кам’янск. ЦРБ – Режим доступу: http://kamiankacrb.edukit.ck.ua (дата звернення 20.11.2017). Назва з екрана.
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Сьогодні свято храму книг, бібліотеки
славне свято…
28 вересня 2017 року в приміщенні ВСП агротехнічного
коледжу УНУС відбулося святкування 120–річчя центральної
міської бібліотеки для дорослих. Багато відомих поважних
гостей завітали на захід та привітати працівників з таким
визначним ювілеєм. Серед них - представники владних
структур, громадських організацій, освітяни, працівники
культури, мешканці міста – друзі бібліотеки.
«Бібліотека – це не тільки місце, де зберігаються книжки. Це
простір для спілкування і всебічного розвитку – комфортний,
креативний, цікавий не тільки для дітей, а й для дорослих.
Саме таким простором є центральна бібліотека для дорослих.
Вкрай важливо, що у цьому просторі природнім чином,
ненав’язливо, виникає любов до читання, формується потреба
у книжці, розвиваються надзвичайно важливі компетенції читацька грамотність, критичне мислення.
На адресу бібліотеки прозвучало багато щирих теплих
привітань, вручено подарунки, а також пролунали поетичні та
музичні поздоровлення.

Сьогодні свято храму книг, бібліотеки славне свято [
Електронний ресурс] : веб-сайт / Уман.ЦМБ – Режим
доступу: http://uman--csb.edukit.ck.ua
(дата звернення
20.11.2017). Назва з екрана.
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Співпраця з волонтерами…

Тісна
співпраця
об’єднує
працівників
районної
бібліотеки
і
волонтерів Корпусу Миру
США Крістіну і Джеймсона
Ешів. Корпус Миру є
урядовою організацією, яка
сприяє зміцненню миру і дружби між людьми різних
національностей і культур. Протягом року тричі на тиждень в
читальній залі районної бібліотеки проходили безкоштовні
курси англійської мови для дітей, підлітків та молоді. В ці
червневі дні до Монастирища завітали батьки Джеймсона Рассел і Кейт Еш. На запрошення директора Валентини
Григораш гості здійснили екскурсію районною бібліотекою, та
відвідали Леськівський замок.
Сподіваємось, що саме тісна співпраця закладів
культури, загальноосвітніх шкіл, різних громадських
організацій та волонтерів допоможе виховати нове покоління
молоді, яке буде всебічно розвинене, освічене та готове до
відповідальних рішень.
Тісна співпраця з волонтерами…[Електронний ресурс] :
веб-сайт /Монастирищен. ЦРБ – Режим доступу:
http:/monastyrysche-cbs.edukit.ck.ua
(дата
звернення
20.11.2017). Назва з екрана.
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"У святому неспокої творчого життя"
Віктора Жадька
У районній бібліотеці створена та наповнюється
новими матеріалами тематична тека, присвячена життю та
творчості нашого земляка, відомого письменника В. Жадька.

Унікальний
дарунок
з
приватної
бібліотеки
письменника Віктора Жадька отримала нещодавно центальна
районна бібліотека. Це - матеріали творчості українського
письменника, публіциста - Івана Юхимовича Родаченка (1905
- 1988), справжнє прізвище - Родах, який друкувався під
псевдонімом Мартин Гак та І.Шпиця. Його перу належить
документальна повість "Мандрівки Василя Барського", сотні
статей у періодиці.
Працівники бібліотеки висловили подяку письменнику,
за цінний дарунок, який стане добрим доповненням до
краєзнавчого фонду Маньківської центральної районної
бібліотеки.
«У святому неспокої творчого життя» Віктора
Жадька [ Електронний ресурс] : веб-сайт /Маньків.ЦРБ –
Режим доступу: http://sites.google.com/site/manklib (дата
звернення 20.11.2017). Назва з екрана.
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