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Літня школа бібліотекаря 

 

 
 

19-20 червня 2018 

року на базі Уманської 

районної 

централізованої 

бібліотечної системи 

науково-методичним 

відділом Обласної 

універсальної наукової 

бібліотеки імені Тараса 

Шевченка проведено 

літню школу 

бібліотекаря «Бібліотеки Черкащини в умовах адміністративно-

територіальної реформи: вектори співпраці та розвитку». 

Представники бібліотек п’яти районів – Уманського, 

Жашківського, Монастирищенського, Христинівського та 

Чорнобаївського – зібралися для професійного спілкування з 

питань роботи бібліотек в умовах утворення об’єднаних 

територіальних громад, трансформації діяльності закладів у 

нових формуваннях та ознайомлення з досвідом роботи. Основна 

частина заходу відбулася у бібліотеці-філіалі с.Родниківка 

Уманської районної ЦБС. 

Участь у заході взяла голова Уманської районної ради 

О.Супрунець. У виступі вона розкрила своє бачення щодо 

формату потрібних для користувачів бібліотек, завдання їх 

співпраці з владними структурами та громадами в сучасних 

умовах. 

Завідувачка науково-методичного відділу бібліотеки 

Н.Вітавська висвітлила питання «Трансформація мережі 

публічних бібліотек Черкащини у процесі реформування  
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місцевого самоврядування. Бачення діяльності бібліотек у 

нових умовах». 

Головний бібліотекар Т. Горда зробила аналіз роботи 

бібліотек з реалізації бібліотечних ініціатив, розширення спектру 

інноваційної продукції сучасної бібліотеки та надала 

рекомендації. 

Бібліотечні працівники районів поділилися своїм досвідом 

впровадження інноваційних процесів, розвитку партнерських 

стосунків у громадах та представили коментовані 

відеопрезентації діяльності бібліотечних закладів. 

 

 

 

Літня школа бібліотекаря [Електронний ресурс] : веб-

сайт / ОУНБ ім. Тараса Шевченка. – Режим доступу: 

http://library.ck.ua/index.php/2008-12-08-13-40-34/2285(дата 

звернення: 9.10.2018). Назва з екрана. 
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«Талановиті та перспективні» – конкурс 

професійної майстерності 

 

11 вересня 2018 року в приміщенні Обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка за підтримки 

Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю 

облдержадміністрації та Черкаського обласного відділення 

Української бібліотечної асоціації відбувся конкурс професійної 

майстерності бібліотечних працівників області «Талановиті та 

перспективні». В ньому взяли участь 7 бібліотекарів міської, 

районної, сільської ланки. 

Темами конкурсних завдань стали: «Я і моя бібліотека» 

(відеоролик), «Діловий автограф» (творче представлення), 

«Книга, яка надихає» (презентація улюбленої книги), 

«Бібліотекар-віртуоз» (представлення непередбачуваних 

ситуацій у спілкуванні з користувачами бібліотеки), «Книжкові 

берегині – на всі руки майстрині». 

Переможцями конкурсу професійної майстерності стали: 

1-е місце – Лариса Келт (Чорнобаївська центральна районна 

бібліотека) 

2-ге місце – Ірина Сватко (Бібліотека-філіал №5 

Смілянської міської бібліотечної системи) 

3-е місце – Марина Різник (Топильнянська бібліотека-

філіал Шполянської бібліотечної системи) 

Вони були нагороджені грамотами та грошовими преміями 

Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю 

Грамоти Департаменту культури та взаємозв’язків з 

громадськістю та дарунки у номінаціях отримали: 

«пані креативність» – Тетяна Шарпінська (Бібліотека-

філіал №8 Черкаської міської централізованої бібліотечної 

системи) 
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«пані віртуоз» – Юлія Шалько (Чигиринська центральна 

дитяча бібліотека) 

«пані оригінальність» – Світлана Давидчук 

(Звенигородська центральна бібліотека) 

«пані майстриня» – Олена Панасенко (Христинівська 

центральна районна бібліотека) 

 

 

 

 «Талановиті та перспективні» – конкурс професійної 

майстерності [Електронний ресурс] : веб-сайт / ОУНБ ім. 

Тараса Шевченка. – Режим доступу: 

http://library.ck.ua/index.php/2008-12-08-13-40-34/2319 (дата 

звернення: 9.10.2018). Назва з екрана. 
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Краєзнавчий квест «Моє Городище – просто 

клас!» 

 

       До Дня міста 

21 вересня 2018 

року відділом 

обслуговування 

дітей для читачів 

дев’ятих класів 

ЗОШ №2 був 

проведений 

краєзнавчий 

квест«Моє 

Городище – просто 

клас!». Це була 

справді захоплююча, цікава і динамічна інтелектуальна гра, яка 

передбачала подолання чотирьох основних етапів. 

Метою даного заходу було допомогти дітям, так би мовити, 

«доторкнутися» до історії рідного міста. А щоб був стимул 

виконувати завдання швидко і правильно, бібліотекарі 

запропонували присутнім розділитись на дві команди та 

ознайомили їх з правилами гри. Завданням для дітей було, 

знаходячи відповіді на запитання, рухатися від завдання, до 

завдання, і збирати ключі. 

Кожна команда обрала собі капітана та придумала назву. 

Організувавши дві команди - «Патріоти України» та 

«Спадкоємці», учасники вирушили кожен своїм маршрутом, 

зібрали всі ключі і відгадали місце знаходження головного призу. 
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По ходу квесту учасники познайомилися з історичними 

будівлями міста, відомими особистостями, які прославили наше  

місто далеко за межами України та розширили свої знання про 

природу та звичаї нашого краю. 

Першими до фінішу дійшла команда «Патріоти України», їм і 

дістався головний приз( торт), а щоб невдача «Спадкоємців» не 

була такою прикрою її підсолодили цукерками. 

Проведення квесту було б не можливе без підтримки виконавчого 

комітету міської ради та особисто Мирошника Володимира 

Петровича, за що їм щира дяка від юних мешканців міста та 

організаторів заходу. 

Так весело, цікаво та трішечки азартно відзначили день 

народження міста бібліотека зі своїми читачами. 

 

 

 

Краєзнавчий квест «Моє Городище – просто клас!» 

[Електронний ресурс] : веб-сайт /Городищен. ЦРБ ім. В. 

Симиренка. – Режим доступу:http://www.horodysche-

crb.edukit.ck.ua/novini_biblioteki/id/406/(дата звернення: 

9.10.2018). Назва з екрана. 
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PR-акція 

Бібліотека на колесах 

«Читаюча Золотоніщина» 

 

18 квітня 2018 року Золотоніська ЦРБ розпочала PR-акцію 

бібліотека на колесах «Читаюча Золотоніщина» в с. Софіївку. В 

сільській раді бібліотекарі Безкровна Г.М. та Олексенко В.І. 

провели прес-огляд періодики, яку виписує ЦРБ та подякували 

керівникам сільської ради за виділення коштів для поповнення 

бібліотечного фонду Софіївської СБФ книгами та періодичними 

виданнями. 

У Софіївському НВК І-ІІІ ст. працівники бібліотеки разом із 

журналістом, поетом, письменником О.А.Кирком провели 

краєзнавче знайомство. Надзвичайно цікавою була розповідь 

Олександра Андрійовича про його літературну діяльність та різні 

життєві ситуації, які спонукали до написання поезій. У школярів 

було багато запитань, на які він давав відповіді. 

Присутні на заході мандрували селами Золотоніського 

району і знайомилися з видатними письменниками краю та тими, 

які перебували в ньому Г.Сковородою, М.Пономаренком, 

М.Максимовичем, Г.Голишом, І.Дробним, М.Василенком, 

В.Денисенком. 

Цього дня школярі мали можливість пізнати частинку 

історії нашого краю, прослухавши розповідь бібліотекарів. 
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 Для закріплення матеріалу брали участь у бліц-турнірі 

«Назвіть повну назву книги», розгадували анаграми, в яких були 

зашифровані прізвища письменників, краєзнавчу вікторину, 

приймали участь у грі «Четвертий зайвий». В цих змаганнях діти 

на практиці закріпили почутий матеріал та отримали за це 

заохочувальні призи, які підготувала бібліотекар Софіївської 

СБФ Єщенко О.І. при фінансовій підтримці сільської ради. 

Давати правильні відповіді школярам допомагала книжкова 

викладка книг письменників, про яких розповідали. 

 На закінчення заходу школярі прийняли участь у флеш-

мобі «Читаюча Золотоніщина». 

 

 

 

 

 

Бібліотека на колесах «Читаюча Золотоніщина» 

[Електронний ресурс] : веб-сайт /Золотоніс. ЦРБ.– Режим 

доступу:https://biblioteka-zolota2015.jimdo.com (дата звернення: 

9.10.2018). Назва з екрана. 
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«Поетична весна – 18» 

 

 

    День поезії весь світ відзначає світлого березневого дня, коли 

земля вже прокинулася від зимової скутості, весна набирає силу, 

а душа проситься в політ. 

   21 березня День поезії відзначається невипадково. Адже це ще і 

період рівнодення, символічного оновлення природи і творчого 

злету людського духу. 

   Всесвітній день поезії, виведений в окреме свято, дозволяє 

замислитися про здатність віршів і рим пробуджувати в людині її 

творчі здібності. 
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     З нагоди свята у Катеринопільській  центральній 

районній  бібліотеці відбувся  конкурс юних поетів «Поетична 

весна – 18» . Участь у конкурсі взяли  юні таланти , 

учні    Катеринопільського ліцею,   учениця Катеринопольського 

НВК №2  та  учень 

Мокрокалигірської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів . 

Учасники декламували свої авторські поезії та вірші у прозі. 

   Поетичний конкурс розпочала найменша  учасниця – Настя 

Гаврилюк. Свої перші вірші почала писати ще  в молодших 

класах. Сьогодні вона семикласниця Катеринопільського НВК 

№2. Вона лише початківець у  прекрасному світі лірики та 

проблеми сьогодення сприймає дуже близько до серця. 

   Анюта Трохименко – творча особистість, любить і тонко 

відчуває поезію. Вона учениця випускного 

класу  Катеринопільського ліцею. ЇЇ поезія різностороння, здатна 

запалювати  в душах вогонь жалю, ненависті, кохання, любові до 

Всесвіту. 

    Ліцеїстка Настя Трохименко, учениця 8 класу  у своїх власних 

поезіях пише про рідний край, природу, болючі проблеми 

сьогодення. 

    Ліцеїст, учень 11 класу небайдужий до долі своєї країни 

Максим Марченко ,є  учасником хореографічного колективу, грає 

на гітарі, складає пісні. Мабуть останні події, що відбуваються в 

нашій країні, стали поштовхом до написання ще й віршів. Максим 

учасник літературного гуртка «Художнє слово», створеного при 

ліцеї, керівником якого є Н.Г.Сокотун. 
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     Слів у мові мільйон. Які ж з них для змалювання почуттів, що 

весніють у юному серці, обрала учасниця конкурсу Каріна 

Шматко ліцеїста 11 класу. Вона активна читачка районної 

бібліотеки та шанувальниця поезії. 

     Анжеліка Ткачук навчається в ліцеї в 11 класі. Вона ведуча 

багатьох заходів, чудовий декламатор, гарно співає, віртуозно 

грає на скрипці. Переможець обласної малої академії наук. 

Писала дослідження творчості земляка Миколи Штепана. Чудово 

декламує його твори, а де – які поклала на музику і виконує 

акапельно. Вірші пише в прозі. 

    Також участь у  конкурсі юних поетів  взяв неодноразовий 

переможець обласних літературних конкурсів Ілля Мар’ян , учень 

Мокрокалигірської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів . 

    Усі учасники конкурсу талановиті, поезія надихає їх творити. 

Оцінювали вірші юних конкурсантів та нагороджували 

подарунками  почесне журі у складі: 

Ольга Олександрівна Шарига – заступник голови 

Катеринопільської районної державної адміністрації; 

Любов Анатоліївна Приємська – директор Катеринопільської 

центральної районної бібліотеки; 

Ірина Юріївна Коровченко – велика шанувальниця поезії, довгий 

час працювала з творчо обдарованою молоддю в районному 

відділі освіти. 

 Наприкінці конкурсу  стали відомі імена переможців. Перше 

місце у номінації поезія зайняв Мар’ян Ілля, друге місце – 

Трохименко Анюта, третє – Трохименко Настя. У номінації проза 

перше місце зайняла Ткачук Анжеліка, друге – Шматко Каріна . 
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    Поезія — це мистецтво, що вірує у правду і любов, радощі і 

страждання, зустрічі і розлуки, тому вона, поезія, живе й житиме, 

доки людське серце виповнюватимуть найтонші й найглибші 

почування. Вона житиме вічно. 

 

 

 

Поетична весна – 18 [Електронний ресурс] : веб-сайт 

/Катеринопіл. ЦРБ.– Режим доступу:http://katerlib.at.ua/(дата 

звернення: 9.10.2018). Назва з екрана. 
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Молодіжний фестиваль  

«Сміла Молодь-FEST» 

 
 

24 червня 2018 року у м. Сміла відбувся міськрайонний 

молодіжний фестиваль «Сміла Молодь-FEST».У фестивалі взяла 

участь Смілянська міська централізована бібліотечна система.  

Бібліотекарями було облаштовано інсталяцію під відкритим 

небом та міні-фотозону «Bookторія». 
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 Цікавим для відвідувачів свята було «таємне інтерв'ю», яке 

проводили бібліотекарі центральної міської бібліотеки імені 

Олени Журливої. Його метою було дізнатися, які літературні 

уподобання мають різні вікові категорії смілян та гостей нашого 

міста. 

 Поруч з виставкою книг працівниками міських 

книгозбірень було представлено виставку hand-made виробів. 
 

 
 

 

 

Молодіжний фестиваль Сміла Молодь – FEST [Електронний 

ресурс] : веб-сайт /Смілян. МЦБС.– Режим доступу:http:// 

www.facebook.com/Смілянська-міська-централізована-

бібліотечна-система-(дата звернення: 9.10.2018). Назва з 

екрана. 
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Я народився українцем! 

 

 

   Під такою назвою  13 вересня  в центральній 

бібліотеці  відбулося засідання молодіжного клубу «Гармонія», 

на яке запросили    Романа Шевченка  -   відомого  на 

Тальнівщині  громадського активіста, учасника Революції 

Гідності, волонтера  та  барда.           

     Під час Революції Гідності Роман  Шевченко був на 

столичному Майдані, де захищав бажання українців  стати 

європейською  країною. А тоді почалася війна… У перших 

рядах  серед  тальнівських  волонтерів був і Роман Шевченко, 

який до цієї пори  власним бусом доставляє вантажі на Схід 

України. І весь час  його вірною супутницею є гітара. Бо бійцям 

потрібна моральна та духовна підтримка.  

   Роман Шевченко  особистість багатогранна .  Він є активним 

членом громадської організації  "Зелений Світ". Ініціатор 

реставрації палацу Шувалових та паркової зони. Автор 

конструкції та один із виконавців виготовлення містка через річку 

біля  палацу Шувалових.  

    Роман Шевченко  відомий  як бард  не тільки  в Тальному, а й 

далеко за його межами.  Бере участь у всіх загальноміських 

заходах.  Його творчість відзначається патріотизмом, ліризмом, 

торкається струн душі, а пісні  в неповторному авторському 

виконанні  нікого не лишають байдужим.  

    Спілкуючись з учнями Тальнівської школи №2 , Роман 

Михайлович розповів про поїздки на Схід України, про виступи 

перед захисниками, про свою громадську роботу  по 

відродженню перлини Тального – палацу графа Шувалова та 

паркової зони. І звичайно звучала бардівська пісня.  
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Ведуча заходу  завідувач відділом обслуговування Ніна 

Токар,  директор бібліотеки Оксана Кобко подякували  Романові 

Михайловичу за  волонтерство, патріотизм,  небайдужість, любов 

до  України  та рідної  Тальнівщини, за творчість.  А члени клубу 

«Гармонія» чекають на нову зустріч з Романом Шевченком у 

палаці графа Шувалова. 

 

 

 

 

Я народився українцем! [Електронний ресурс] : веб-сайт 

/Тальнів. ЦБ.– Режим доступу:http:// talne.bl.ee (дата звернення: 

9.10.2018). Назва з екрана. 
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В рамках реалізації загальнонаціонального 

правоосвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я 

МАЮ ПРАВО!» 26.03.2018 працівниками Центральної 

бібліотеки для дорослих був проведений правовий діалог з 

головним спеціалістом Уманського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Григоренко Катериною 

Дмитрівною зі студентами ІІ курсу Уманського гуманітарно-

педагогічного коледжу на тему: «Попередження насильства в 

сім’ї». 

Спираючись на Закон України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 року 

особливу увагу під час проведення діалогу приділялася питанням 

домашнього насилля.  
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Тому робота була направлена на висвітлення  питань проти 

формування нетерпимого відношення до любої форми насилля. 

Фахівець зупинилась на питаннях захисту та психологічної 

допомоги, ознайомила ознаками насильницьких відносин і 

відповіла на питання студентів. В кінці зустрічі присутні 

переглянули відеоролик «Попередження насильства в сім’ї». 

 

 

 

 

Тиждень правової інформації. Попередження насильства в 

сім’ї [Електронний ресурс] : веб-сайт /Уман. МЦБС.– Режим 

доступу:http:// umanlibrary.blogspot.com/(дата звернення: 9.10.2018). 

Назва з екрана. 
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Акція БУККРОСИНГ  OPEN AIR 

З нагоди Дня міста Черкаси вже три роки поспіль 

працівники бібліотеки запрошують черкащан на Бібліогостини. 

Як серед користувачів бібліотеки, так і серед 

пересічних громадян великою популярністю користується акція 

Буккросинг Open Air. Буккросинг у бібліотеці – це гарний 

інформаційний привід для непрямої реклами бібліотечних 

послуг, альтернатива запису у бібліотеку, запрошення до себе 

потенційних читачів, поступове знайомство з бібліотечним 

середовищем, формування гарного іміджу бібліотеки,  а також 

дослідження читацького попиту та вподобань. Подібні акції 

створюють теплу та невимушену атмосферу спілкування між 

відвідувачами бібліотеки. 

 

Акція Буккросинг Open air[Електронний ресурс] : веб-сайт /Черкас. 

МЦБС.– Режим доступу:http:// cbs.ucoz.ua/index/bukkrosing/0-

67/(дата звернення: 9.10.2018). Назва з екрана. 
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Калейдоскоп улюблених фільмів 

 

 
   17 травня в Чорнобаївській 

районній бібліотеці відбувся 

семінар голів ветеранських 

організацій району, на якому 

працівники бібліотеки поділилися 

досвідом роботи з людьми 

похилого віку та провели показове засідання із учасниками клубу 

ветеранів «Зустріч» 

         Тему обрали просту і цікаву: «Калейдоскоп улюблених 

фільмів». І поринули присутні у чудовий і різноманітний світ кіно 

разом із незвичайними ведучими – Кайдашихою, Пронею і 

Голохвастовим.  Змістовні розповіді про талановитих  культових 

режисерів та їх відомі кіношедеври поєднувалися із цікавими 

відеороликами про найвідоміші і найулюбленіші фільми. 

Несподіваним був візит царя із кінофільму «Іван Васильович 

змінює професію» та Попандопала із кінофільму «Весілля в 

Малинівці». Всі ролі виконували як працівники бібліотеки, так і 

члени клубу. 

  Під час заходу були нагороджені активні дописувачі газет 

«Світлий шлях» та «Наше Слово». Головний редактор газети 

«Світлий шлях», Людмила Ляпкало, вручила нагородженим 

книгу Лілії Прядки-Томенко «Долина червоних маків», яка 

описує події на Сході та наше нелегке сьогодення. 

Зацікавила гостей книжкова виставка «Життя книг на 

екрані». Також бібліотекарі підготували для учасників семінару 

викладку матеріалів про діяльність клубу ветеранів «Зустріч», 

який наступного року святкуватиме своє десятиріччя від дня 

заснування.   
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Родзинкою свята стали щирі пісні від представників 

Іркліївської ОТГ – художнього керівника будинку культури 

Олега Волошина та директора Іркліївського БК Олега 

Корнієнка.    

Кожен переглянутий фрагмент залишив незабутнє враження 

в душі всіх, хто завітав на таку душевну та затишну зустріч.  

 

 

 

 

 

Калейдоскоп улюблених фільмів[Електронний ресурс] : веб-

сайт /Чорнобаїв. ЦРБ.– Режим доступу:http:// 

cherlib.blogspot.com/2018/05/blog-post_21.html#more (дата 

звернення: 9.10.2018). Назва з екрана. 
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