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МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЯРМАРОК І КОНФЕРЕНЦІЯ  
«БІБЛІОТЕЧНІ ІННОВАЦІЇ ДЛЯ ГРОМАД: СТВОРЮЄМО МАЙБУТНЄ»  

3-4 липня 2013 р., м.Суми, вул. Покровська, 9/1  
Наукова бібліотека ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»   

ПРОГРАМА 
ДЕНЬ 1 
09:00– 10:00 - Реєстрація учасників 
10:00 – 10:30 - Урочисте відкриття ярмарку за участі: 

Губернатор Сумської області - Чмирь Юрій Павлович 
Міський голова м.Суми - Мінаєв Геннадій Михайлович 
Директор програми «Бібліоміст» - Матей Новак 
Президент Української бібліотечної асоціації – Шевченко Ірина Олександрівна 
Людина 2012 року на Сумщині за версією газети «Панорама» -  Орест Коваль 

10:30 – 12:00 - Експозиція бібліотечних інновацій 
12:00 – 13:00 - Моделі сталого розвитку бібліотек (презентація програми «Бібліоміст») 
13:00 – 14:00 - Обід 
14:00 – 17:30 - Продовження роботи експозиції бібліотечних інновацій, презентації 
бібліотечних проектів, демонстрація бібліотечних відео 
17:30-18:00 - Урочисте закриття ярмарку. Нагородження учасників Ярмарку та 
переможців конкурсу «БібліоКінофест» 
РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ У ФОРМАТІ «ПОШУК МАЙБУТНЬОГО» 
(ВІДБУВАЄТЬСЯ ПАРАЛЕЛЬНО З РОБОТОЮ ЕКСПОЗИЦІЇ) 
14:00 – 15:30 - Виклики на шляху до бажаного майбутнього 
15:30 – 16:00 - Перерва 
16:00 – 17:30 - Пошук рішень, що ведуть до бажаного майбутнього 
ДЕНЬ 2 
РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ У ФОРМАТІ «ПОШУК МАЙБУТНЬОГО» 
(ПРОДОВЖЕННЯ) 
09:30 – 11:00 -  Галерея: анонсування і обговорення рішень 
11:00 – 11:30 -  Перерва 
11:30 – 13:00 - Розроблення рекомендацій стосовно сталого розвитку бібліотечних 
інновацій  
13:00 – 14:00 - Обід 
14:00 – 15:00 - Підготовка презентацій стосовно сталого розвитку бібліотечних 
інновацій 
15:00 – 15:30 - Перерва 
15:30 – 16:30 - Представлення рекомендацій стосовно сталого розвитку бібліотечних 
інновацій 
16:30 – 17:00 - Закриття конференції 
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Експоненти 

 

Бориспільська міська ЦБС 

«Від громади до влади з бібліотекою» 

Метою проекту «Від громади до влади з бібліотекою» 

Бориспільської МЦБС є організація доступу користувачів до офіційної 

інформації та участь громади у міському самоврядуванні.  

Проект передбачає інформування громади про роботу органів 

влади різного рівня, розсилку актуальної тематичної інформації 

зацікавленим особам та організаціям, всім інформаційно-довідковим 

центрам, які діють при комунальних закладах міста, надання 

інформаційно-консультативної допомоги міській громаді. На сайті 

бібліотеки є сторінка Пункту доступу громадян до офіційної інформації 

(ПДГ), де розміщено нові матеріали. 

При центральній бібліотеці діє клуб «Дискусія», де проходять 

дебати та диспути з актуальних питань сьогодення. Гостями цих 

зустрічей є громадські діячі, представники держадміністрації, депутати 

міської, обласної та Верховної рад, представники юстиції. На базі 

Бориспільської МЦБ діє онлайн-приймальня Міського голови, з яким 

відвідувачі бібліотеки щосереди можуть поспілкуватися за допомогою 

скайп-зв’язку. 

Бібліотека є філією Бориспільського центру Європейської 

інформації. 

 

УБА 

Організатор 

Українська бібліотечна асоціація (УБА), заснована у 1995 році, має 

близько 5 тис. членів та відділення в більшості регіонів країни. УБА — 

провідна професійна громадська організація, що представляє на 

національному рівні інтереси всіх, зацікавлених у розвитку бібліотек, та 

сприяє їх консолідації, ініціює інноваційні зміни в бібліотечному секторі, 

проводить конференції та навчання з актуальних проблем, ініціює зміни 

у законодавстві та реалізує програми, що сприяють покращанню 

громадянам України доступу до інформації у бібліотеках. УБА – член 
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Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА), має 

значний досвід співпраці з міжнародними офіційними та неурядовими 

організаціями. УБА стала партнером програми «Бібліоміст», щоби 

підтримати її професійним консультуванням. У свою чергу, програма 

«Бібліоміст» сприяє організаційній розбудові УБА, розвитку її 

адвокаційної та освітньої діяльності. 
www.uba.org.ua 

 

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека 

ім. І.П.Котляревського 

«БібліоАртМайстерня «Натхнення» 

Метою проекту «БібліоАртМайстерня «Натхнення» є підтримка 

талановитих людей Полтавщини та популяризація їх творчості шляхом 

проведення інформаційно-просвітницької кампанії. Цей проект є 

результатом діяльності клубів при відділах мистецтва (Клуб цікавих 

зустрічей) та соціокультурної діяльності (Клуб любителів поезії), а також 

людей, небайдужих до свого культурно-мистецького надбання. 

В рамках Клубу цікавих зустрічей, який працює з 1993 року, 

проходять різноманітні зустрічі з творчими людьми, організовуються 

виставки художніх картин, виробів декоративно-ужиткового мистецтва, 

літературно-музичні вечори, майстер-класи. Основна мета Клубу 

любителів поезії – розширення і поглиблення знань в галузі літератури. 

Створений у 2006 році, він за роки свого існування відкрив багато 

талановитої молоді, допоміг у становленні на літературній ниві. 

Проект створює можливості для громади долучитися до 

культурного та наукового надбання області: відвідати презентації книг 

письменників Полтавщини, виставки живопису, розпису та вибійки по 

тканині, переглянути малярські роботи, вишивки; взяти участь у 

майстер-класах з виготовлення ляльки-мотанки, різьблення по дереву; 

ознайомитися з технікою квілінгу та орігамі, плетіння з паперу тощо. Він 

надає можливість безкоштовно презентувати свої твори та мистецькі 

вироби у відділах Бібліотеки, інформація розміщується на сайті ПОУНБ 

ім. І. П. Котляревського та у полтавських ЗМІ. 

Інформацію про творчі доробки учасників проекту див. на сайті 

Бібліотеки http://www.library.pl.ua/biblioartmajsternja_natkhnennja . 
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Полтавська обласна дитяча бібліотека імені Панаса Мирного 

«Бібліотека на зв’язку» 

Метою проекту «Бібліотека на зв’язку» є забезпечення населення  

послугами нового рівня, організація майданчика для спілкування, 

налагодження партнерських зв’язків між бібліотекою і громадою та 

координація зусиль для забезпечення інформаційних потреб 

користувачів, сприяння творчому розвитку дітей та підлітків через 

організацію та проведення різноманітних масових заходів з 

використанням новітніх технологій. Проект реалізується у декількох 

напрямах, завдяки чому бібліотека сьогодні є територією спілкування та 

активного дозвілля дітей та підлітків різних регіонів та країн. 

Під час інтерактивних заходів «Жива бібліотека» діти спілкувались 

з представниками таких країн, як Іран, Сенегал, Судан, Азербайджан, 

Туніс, Індія, Нігерія, Ізраїль, Зімбабве, Туркменістан, а мультимедійні  

презентації, підготувлені учасниками заходів, познайомили користувачів 

з культурою і життям різних країн. За допомогою скайпу полтавські 

читачі активно спілкувалися з однолітками міст Воронежа (Росія), 

Миколаєва, Херсона, ділилися своїми враженнями від прочитаних книг, 

складали ТОП – 10 рис, характерних для успішної людини, відзначали 

День Святого Валентина. 

Напрям «Бібліотека за межами» має на меті рекламу бібліотеки та 

популяризацію читання. Разом з представниками ЗМІ проведено акцію 

«Читаючий тролейбус», Дні бібліотеки у спеціальних закладах для дітей 

з особливими потребами, організовано свята до Міжнародного Дня 

захисту дітей та виїзні книжкові виставки у парку відпочинку 

«Сонячний». 

Напрям «Сходинки творчого зростання» передбачає проведення 

майстер-класів у бібліотеці та віртуальному просторі з виготовлення 

ляльки-мотанки, вітальної листівки,  оригамі, виробів з пластикових 

пляшок, навчання гри на різних музичних інструментах.  

Творча співпраця з кафедрою фізичної реабілітації Полтавського 

інституту економіки і права активізувала просвітницьку діяльність у 

сфері фізичного та емоційного оздоровлення дітей.  Проведено 

інтелектуальні ринги, діалоги, брифінги, ерудиціони, під час яких 

студенти представили дітям цікаву і корисну інформацію із актуальних 

питань у сфері оздоровлення, спілкування, почуттів та досягнення 

успіхів у житті. 
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Гадяцька центральна районна бібліотека 

«Інтелектуальні ігри в бібліотеці» 

Бібліотека тісно і творчо співпрацює з різними громадськими 

організаціями, але особливу любов і увагу жителів міста викликає 

інтелектуальний клуб «ПАЛЬМІРА», який діє при бібліотеці більше 18 

років. За допомогою інтелектуальної гри учасники долають бар’єри, 

відчуженість, імпровізують, відкриваються і творчо виражають своє «я». 

Люди різного віку та різних професій збираються у гостинному залі 

рідної бібліотеки двічі на місяць, проводячи цікаво і змістовно свій час. 

Інтелектуали для підготовки до гри та спілкування з однодумцями 

активно використовують інтернет-ресурси бібліотеки. Щомісяця на базі 

клубу «Пальміра» проходять засідання, де можна зустрітися і 

поспілкуватися з представниками інших громадських організацій, 

цікавими людьми міста і району. Члени клубу беруть активну участь в 

житті бібліотеки, тематичних вечорах, диспутах, тренінгах, флеш-мобах. 

Вже традиційними стали міські чемпіонати з інтелектуальних ігор, 

подорожі інтелектуалів історичними місцями рідного краю як 

віртуально, так і реально. Члени клубу надають  волонтерську і 

спонсорську допомогу бібліотеці. 

Символом клубу інтелектуали вибрали мудру сову. Кришталева 

Сова – перехідний приз для переможців року, а найкраща нагорода для 

інтелектуалів – книга. 

Діяльність клубу і бібліотеки висвітлюється на сторінках 

бібліотечного сайту і блогу за адресою: http://hadiachlibrary.narod.ru . 

 

Лубенська центральна районна бібліотека 

«Вік навчанню не завада» 

Метою проекту «Вік навчанню не 

завада», який стартував у 2012 р., є 

навчання літніх людей навикам вільного 

користування комп’ютером. 

Партнером цієї програми 

виступивТериторіальний центр 

соціального обслуговування 

Лубенської міської ради. Протягом 

двох навчальних років літні люди міста 
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отримали можливість безкоштовно навчатися працювати на комп’ютері 

та в мережі Інтернет, а саме: знайомство з апаратним і програмним 

забезпеченням; робота в операційній системі Windows; знайомство з 

програмами Microsoft Office; принципи зберігання інформації на ПК; 

поняття  роботи в мережі Інтернет; робота з електронною поштою та ін. 

Слухачі курсів розширили межі соціального спілкування, 

навчились презентувати в мережі Інтернет власноруч виготовлені 

вироби, стали брати участь у мережевому маркетингу. Вони стали 

користувачами бібліотеки, беруть активну участь у культурно-

мистецьких заходах бібліотеки, клубах за інтересами, гуртках. На 

сьогодні 110 слухачів отримали сертифікати за курсом «Комунікаційні та 

інформаційні технології – вільне користування комп’ютерною технікою» 

(Університет ІІІ віку) і стали активними користувачами інтернет-

ресурсів у бібліотеці. 

В бібліотеці розроблена спеціальна програма навчання, створено 

блог для висвітлення новин з організації навчання 

http://lubnilib.blogspot.com . 

 

Вікторійська сільська бібліотека-філія Пирятинської ЦБС 

«Сільська бібліотека – осередок порозуміння» 

Мета проекту «Сільська бібліотека - 

осередок порозуміння  громади» - 

поліпшення якості життя 

Вікторійської громади, захисту 

конституційних прав свобод і 

законних інетересів, 

зменшення конфліктних 

ситуацій у громаді, сприяння 

громадській активності та 

залучення місцевого населення до 

свідомого самостійного підходу до 

вирішення ситуацій правового характеру.  

Головне завдання осередку 

порозуміння громади: надавати адресну та первинно-правову 

інформацію населенню, співпраця з місцевим самоврядуванням та 

громадською організацією «Жіночі ініціативи», школою. Робота 
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осередку була організована у межах програми «Верховенство права» 

Міжнародного фонду «Відродження». 

За допомогою наданого в постійне користування громади села 

«Інформаційно-правового стенду» з повним набором правових буклетів 

рекомендаційного характеру в осередку порозуміння громади надаються  

індивідуальні консультації з найбільш актуальних питань: зміни в 

пенсійній системі, нововведення в спрощеній системі оподаткування, 

порядок оформлення житлової субсидії, приватизація земельної ділянки 

за наявності на ній будівель, порядок спадкування за законом, 

оформлення документів для присвоєння жінкам почесного звання 

«Мати-героїня», заборгованість зі сплати аліментів, оформлення права 

власності на будинок у селі та інші. Бібліотекар проводить 

інформаційно-просвітницькі семінари на тему «Розширення правових 

можливостей населення» та презентаційні зустрічі для місцевої громади. 

Штатний юрист ГО «Жіночі ініціативи» надає користувачам 

безкоштовні юридичні консультації. 

У результаті реалізації даного проекту бібліотека поліпшила своє 

матеріальне становище – був проведений поточний ремонт за кошти, 

надані місцевими партнерами, 211 жителів села Вікторії отримали 

рекомендаційні консультації, які допомогли оформити необхідні 

документи для вирішення правових потреб, збільшилась кількість 

користувачів бібліотеки на 193 особи, підвищився рівень правової 

захищеності мешканців села Вікторії. 

 

Полтавська міська ЦБС 

Центр правової інформації 

Завдяки створеним на базі Центральної міської бібліотеки і 

бібліотеки-філіалу №2 Полтавської МЦБС Центрам правової інформації 

організовано ефективну систему одержання жителями м.Полтава 

вичерпної інформації та консультацій для забезпечення їх особистих 

прав та життєво необхідних потреб. Забезпечено вільний доступ 

користувачів до інтернету та надаються послуги з пошуку необхідної 

правової інформації. Створено 2 постійні консультаційні пункти 

безкоштовної правової допомоги з чергуванням спеціалістів 

Полтавського міського управління юстиції та студентів Аграрного 

коледжу управління і права  Полтавської державної аграрної академії та 

Полтавського інституту бізнесу.  
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У результаті реалізації проекту поповнено фонд правової 

літератури на 80 назв книг та передплачено періодичні видання правової 

тематики. Студенти одержали значний досвід практичної роботи з 

різними верствами населення та пошуку необхідної інформації за 

допомогою Інтернету. Бібліотеки ЦБС налагодили тісні зв’язки з 

викладацьким складом полтавських ВНЗ, підвищено рівень співпраці з 

Полтавським міським управлінням юстиції. Якісні правові послуги 

отримали соціально незахищені верстви населення, такі як: пенсіонери, 

безробітні, люди, які працюють, але не отримують зарплати, студенти, 

молоді пари, люди, в яких немає достатніх коштів на оплату гонорару 

адвокату. 

Полтавська міська ЦБС готова продемонструвати і поділитися 

досвідом реалізації практико-орієнтованого проекту, успішної співпраці 

зі структурами місцевого самоврядування і громадськими організаціями 

та об’єднаннями із забезпечення правового виховання населення, 

надання безкоштовних послуг вразливим верствам жителів міста. 

 

Диканська центральна районна бібліотека 

«Вечори на хуторі поблизу Диканьки» 

Метою туристичного проекту «Вечори на хуторі поблизу 

Диканьки» Диканської центральної районної бібліотеки є підтримка та 

популяризація сільського зеленого туризму як нової форми економічної 

діяльності, що останнім часом у світі набуває все більшого розмаху. 

Диканщина – це край із унікальними можливостями для 

відпочинку і туризму, так як розташована в надзвичайно мальовничій 

місцевості, де з минулих віків збереглося чимало історичних пам’яток, 

пам’яток садово-паркового мистецтва та природи. Саме тому проект 

передбачає розповсюдження інформації про пам’ятні місця, старовинні 

пам’ятки культури і природи, а також народні промисли та традиції 

Диканщини. Всесвітню славу диканському краю принесли безсмертні 

твори О.Пушкіна, М.Гоголя та мистецький талант Марії Башкирцевої. 

Проектом передбачена різнопланова популяризація творчості відомих 

історичних постатей краю та знайомство з видатними сучасниками. 

Бібліотека проводить масову роботу з популяризації літератури про 

край та туристичну сферу Диканщини: різноманітні екскурси в історію 

краю, дні інформації та інформдайджести краєзнавчої тематики, 

екологічні мандрівки та віртуальні екскурсії «Заповідними місцями 
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Диканщини», літературні вернісажі та поетичні альбоми, що 

популяризують творчість місцевих поетів та художників. 

Бібліотека співпрацює з Диканським історико-краєзнавчим музеєм 

ім.Д.М.Гармаша, районним будинком культури, регіональним 

ландшафтним парком «Диканським», Спілкою сприяння розвитку 

сільському зеленому туризму в Диканському районі та Народним музеєм 

українського весілля (село Великі Будища). Підготовлено і видано 

путівники «Відпочиваємо на Диканщині» та «Туристичними стежками 

Диканщини», фотоальбом «Заповідна Диканщина», плакати «Первоцвіти 

Диканщини», «Гриби Диканщини» та «Парасоцький ліс – заповідний 

об’єкт Диканщини», іншу рекламно-інформаційну продукцію. 

Бібліотекарями створено веб-ресурси для висвітлення проекту: 

http://dik-library.narod.ru та http://dik-library.blogspot.com 

 

Сумська міська ЦБС 

«Бібліотека - територія допомоги» 

Метою проекту «Бібліотека - територія правової допомоги» є 

надання первинної безоплатної правової допомоги малозабезпеченим 

верствам населення. Згідно з договором творчої співдружності з 

Сумським обласним управлінням юстиції та Сумським міським 

управлінням юстиції  з 2009 р. в Сумській міській центральній бібліотеці 

імені Тараса Шевченка діє консультаційний пункт з надання первинної 

безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення, 

за яким тричі на тиждень за спеціальним графіком в бібліотеці 

безкоштовно консультують та надають юридичну і психологічну 

допомогу всім бажаючим спеціалісти з питань земельного законодавства, 

нотаріус, практикуючий юрист, адвокати, представники управління 

праці та соціального захисту населення, аналітик-юрист з питань 

Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини, 

фахівець-психолог із соціальної роботи Сумського міського центру 

соціальної служби сім'ї, дітей та молоді та інші.  

В бібліотеці працює клуб молодого виборця за участю спеціалістів 

Сумського управління юстиції, координаційної ради молодих юристів, 

громадської організації «Правовий захист». Постійно відбуваються 

зустрічі громадян з представниками місцевого самоврядування та 

громадськими організаціями. Відповідно до цільової бібліотечної 

програми «Бібліотека – влада - громада» проводиться постійне 
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інформування населення про правові аспекти діяльності місцевих 

органів виконавчої влади та іншої правової інформації. Для користувачів 

здійснюється пошук правових актів в електронних базах даних, пошук 

правової літератури в електронному каталозі бібліотеки, підбір 

законодавчих актів та юридичної літератури за темою, виконання 

довідок різних видів, прийом замовлень на пошук нормативно-правового 

акта телефоном, надання інформації на дисплеї для короткого 

ознайомлення, надання тексту документа, надання правової інформації 

на ком пакт-диску. 

В бібліотеці створено Пункт доступу громадян до офіційної 

інформації. Бібліотекарі надають користувачам доступ до офіційних 

сайтів за допомогою мережі Інтернет, допомагають в наданні онлайн-

консультацій юристів та психологів, запитів представникам влади та 

депутатам, оформлюють запити на інформацію до різних представників 

керівних органів. Необхідні офіційні документи знаходять через 

інформаційно-пошукову систему «Законодавство» та фонд правової 

тематики на традиційних та електронних носіях. 

 

Охтирська районна центральна бібліотека 

«І осінь життя буває золотою» 

Метою проекту Охтирської районної 

центральної бібліотеки «І осінь життя буває 

золотою», фінансованого Німецьким 

фондом «Пам’ять. Відповідальність. 

Майбутнє» є підвищення якості 

життя осіб похилого віку, в тім 

числі жертв тоталітарних 

режимів, шляхом удосконалення 

роботи культурно-просвітницького 

центру «Зустріч поколінь», що діє на базі 

бібліотеки, та сприяння підвищенню 

соціального статусу, громадському визнанню 

їх доль та життєвого досвіду, максимальне зміцнення зв’язку поколінь. 

Головне завдання проекту - надати можливість активної участі 

людей похилого віку в громадському житті, подолання за допомогою 

різних заходів їхнього відчуття самотності. При бібліотеці діють 

різноманітні гуртки, де люди не лише спілкуються один з одним, а й з 
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близькими і родичами за кордоном за допомогою скап-зв`язку, 

отримують безкоштовні медичні, юридичні онлайн-консультації, 

навчаються комп’ютерній грамотності, здійснюють безкоштовні 

туристичні поїздки по визначних місцях України, займаються 

волонтерством. 

 

Тростянецька районна ЦБС 

«За полуницями в бібліотеку» 

Метою проекту «Червона ягода - 

добробут громади» Боромлянської 

сільської бібліотеки-філії є допомога 

власникам особистих селянських 

господарств підвищити власні 

прибутки за допомогою 

застосування сучасних технологій 

вирощування полуниці та виведення 

нових її сортів. Адже для боромлян 

полуниця — це основне джерело 

поповнення сімейного бюджету.  

Завдяки Інтернету та доступу до новітніх інформаційних 

технологій в бібліотеці був створений клуб любителів-городників 

«Боромлянські полуниці», який займається популяризацією 

вирощування полуниці — ягоди-бренду села. Головою клубу є 

Н. О. Чіннікова, яка вже багато десятиліть займається вирощуванням 

полуниці і після появи в бібліотеці Інтернету стала постійною її 

користувачкою. Згодом навколо неї об'єдналося багато однодумців з 

улюбленої справи і на сьогодні клуб налічує 15 постійних членів. 

Засідання проводяться щоквартально. Учасники клубу за допомогою 

Інтернету дізнаються про сучасні технології вирощування ягоди, 

способи виведення нових сортів, шукають друзів-однодумців, 

обмінюються досвідом. 

 

Ямпільська ЦБС 

«Ми – талановиті» 

В бібліотеці створено комфортний інформаційний простір, зі 

сприятливою емоційною атмосферою, де діти мають можливість 
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отримувати різносторонню інформацію для свого інтелектуального 

розвитку, проявити, розвинути та реалізувати свої творчі здібності; 

збагатитися новими знаннями; навчитися творчо мислити і розвивати 

уяву; долучитись до культурних і літературних цінностей.  

Започатковано інноваційну послугу «Запроси письменника 

додому», що полягає у систематичному проведенні скайп-конференцій 

«Дебют талановитих» з членом спілки письменників Російської 

Федерації Папченком О.І. – нашим земляком, уродженцем 

с. Привокзального, який нині мешкає в Єкатеринбурзі. Під час 

проведення скап-конференції було оголошено конкурс на кращу 

ілюстрацію до сучасної дитячої прози цього автора, в якому взяли участь 

діти Ямпільського району. Перемогли три малюнки до його твору 

«Сказка о зайцах», які й стануть ілюстраціями до книги, що готується до 

друку українською мовою. 

Також дітям надана можливість через Інтернет дізнаватися про 

творчі конкурси різного рівня, фестивалі та брати в них участь, 

налагодити спілкування з обдарованими ровесниками, проходити 

майстер-класи з виготовлення оригамі, квілінгу, бісероплетіння, 

малювання тощо. Для розвитку творчих здібностей у дітей 

рекомендуємо інноваційну підбірку «Рюкзачок творчості», куди входять: 

художня та галузева розвиваюча література, порада батькам та комплект 

приладдя згідно з напрямом творчості.  

Наші партнери: районний центр дитячої та юнацької творчості, 

зразкова студія образотворчого мистецтва «Полісяночка», музична 

школа, станція юних натуралістів, територіальний реабілітаційний 

центр, зразковий хореографічний колектив „Альянс”. 
 

Сумська обласна універсальна наукова бібліотека ім.Н.К. Крупської 

«Бібліотеки - мости до е-урядування» 

Головна мета ініціативи «Публічні бібліотеки – мости до е-

урядування» - начити всіх відвідувачів бібліотеки користуватися 

наявними е-послугам, адже основною рисою сучасного інформаційного 

суспільства - суспільства знань є впровадження в життя нових 

інформаційних технологій. Ця проблема стоїть перед бібліотеками 

Сумської області і обласною універсальною науковою бібліотекою. 

Бібліотеки Сумщини працюють над впровадженням інноваційних 

технологій, націлених на розвиток місцевих громад для вирішення 
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соціальних проблем. Сучасна бібліотека є не просто місцем проведення 

тренінгів, а потужним ресурсом, джерелом кваліфікованих спеціалістів і 

креативних ідей.  

Для впровадження нових бібліотечних послуг та участі в ініціативі 

«Публічні бібліотеки – мости до е-урядування» Сумська ОУНБ ім. 

Н.К. Крупської об’єднала свої зусилля та скоординувала співпрацю з 

міською громадською організацією «Сумське міське об’єднання 

громадян «Громадське бюро «Правозахист». Вже проведено 5 тренінгів з 

е-послуг для бібліотечних фахівців та представників регіональних ЗМІ. 

Слухачі тренінгів отримали навички в користуванні е-послугами 

державного та регіонального рівнів.  

 

Сумський міський благодійний фонд «За чисте місто» 

«Спільними зусиллями» 

Метою проекту «Спільними зусиллями» є сприяння розвитку 

культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного 

розвитку, доступ всіх верст населення, особливо малозабезпечених, до 

культурних цінностей та художньої творчості; надання допомоги 

талановитій творчій молоді; сприяння охороні і збереженню культурної 

спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та 

культури. 

В рамках цього соціокультурного проекту Фонд «За чисте місто» 

провів з бібліотеками Сумської міської ЦБС загальноміську акцію 

«Стань обличчям міста Суми» (2009 р.), загальноміський дитячий 

творчий конкурс «Сто порад Нехворійка» (2010 р.), загальноміський 

проект «Золото рідного міста» (2010 р.- …), загальноміську толоку 

«Чистий четвер по-сумськи» (2012 р.), загальноміський творчий дитячий 

конкурс «За що ти любиш місто Суми» (2012 р.), загальноміський 

творчий конкурс до Дня Святого Валентина (2013 р.) та інші. 

Для громади міста завдяки акції «Стань обличчям міста Суми» 

зроблено велодоріжку для дітей і молоді, розбиті квітники, в парках 

відпочинку встановлені лавочки тощо. В рамках проекту «Золото 

рідного міста» за спонсорської допомоги фонду проводяться святкові 

вечори для «золотих пар» з чаюванням та подарунками. В рамках 

загальноміської толоки були очищені парки, сквери, прибудинкові 

двори. За результатами творчих конкурсів нагороджені переможці та 

проведені виставки кращих робіт в бібліотеці ім. Т. Шевченка. 
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Наукова бібліотека ДВНЗ «Українська академія банківської справи 

НБУ» 

Партнер 

Наукова бібліотека ДВНЗ «Українська академія банківської справи 

НБУ» - багатофункціональний, потужний інформаційно-ресурсний, 

освітній, науковий і культурний центр регіону із найсучаснішим 

оснащенням та цілим спектром інноваційних технологій. Загальний фонд 

бібліотеки складає понад 160 тис. примірників документів. До послуг 

користувачів 200 посадкових та 110 автоматизованих робочих місць. 

Вперше в Україні запроваджено найсучасніші радіочастотні технології, 

призначені для обслуговування та самообслуговування користувачів. 

Робота бібліотеки націлена на інтеграцію у світовий інформаційно-

освітній простір, ефективне партнерство з громадськими та 

професійними товариствами, міжнародними організаціями, науковими і 

навчальними закладами, бібліотеками України та світу. Бібліотека 

підтримує проект відкритого електронного архіву публікацій вчених 

академії — інституційного репозитарію eUABIR. Бібліотека – офіційний 

партнер Української бібліотечної асоціації. За значний внесок у розвиток 

бібліотечної справи України, підвищення престижу бібліотек за 

рішенням Президії Української бібліотечної асоціації Наукову бібліотеку 

УАБС НБУ визнано переможцем Всеукраїнського конкурсу «Бібліотека 

року – 2010».  

Метою проекту «Сумщина – Європейський Союз: партнерство 

заради майбутнього» є поширення серед громади інформації про 

Європейський Союз та його політику, сприяння розвитку та розширенню 

відносин між Україною та ЄС, інформування про проекти та програми 

ЄС, консультаційне, бібліографічне та інформаційне обслуговування 

користувачів, проведення різноманітних інформаційно-просвітницьких 

заходів. Проект стартував 28 травня 2011 р. з відкриттям у НБ УАБС 

НБУ Інформаційного центру Європейського Союзу. Центр активно 

співпрацює з Представництвом Європейського Союзу в Україні, Офісом 

Публікацій (м. Люксембург), Сумською облдержадміністрацією, 

Сумською міською радою, Центром європейських ініціатив, 

студентськими та шкільними євроклубами та іншими громадськими 

організаціями Сумщини. 
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Інформаційний центр пропонує широкий вибір публікацій, книг, 

буклетів, довідників, компакт-дисків, періодичних видань, євробюлетнів, 

статистичних збірників та інших матеріалів про діяльність 

Європейського Союзу, Європейського парламенту, Представництва ЄС в 

Україні, про країни-кандидати на вступ до Євросоюзу, відносини ЄС та 

України, спільні досягнення країн-членів ЄС тощо. Відвідувачі Центру 

мають доступ до найповнішої законодавчої бази ЄС - EUR-Lex і ресурсу 

для науковців - CORDIS. Молодь має можливість брати участь в освітніх 

програмах, у різноманітних заходах з питань діяльності ЄС, отримувати 

допомогу в підготовці наукових і дослідницьких робіт з питань 

європейської інтеграції, користуватися електронними базами даних та 

документальними ресурсами Центру. 

В рамках проекту постійно проводяться змістовні інформаційно-

освітні заходи: круглі столи, тренінги, семінари, ділові ігри, вікторини, 

конкурси, наприклад, круглий стіл «Єврорегіональна співпраця регіонів 

України в контексті інтеграційних процесів», тренінг «Міжнародна 

регіональна інтеграція», семінар «Права людини: національний та 

європейський вимір». Активну участь Інформаційний центр ЄС брав у 

святкуванні Дня Європи в місті Суми.  

Інформаційний Центр ЄС у Науковій бібліотеці Академії є 

бажаним місцем для навчання, досліджень і спілкування науковців, 

студентів, школярів і взагалі громадян сумського регіону. Проект сприяє 

розвитку ідеї євроінтеграції України серед громадян Сумщини. За 

активну діяльність і значні досягнення у цьому напрямі Рада Європи 

відзначила м. Суми Європейським Дипломом.  

Інформація про діяльність Центру представлена на спеціально 

створеному веб-ресурсі: http://info-eu.uabs.edu.ua 

 

Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю 

Партнер 

Метою освітньо-соціального проекту «Старовинні садиби 

Сумщини» є залучення учнів, вихованців, студентів, педагогів 

навчальних закладів до участі в заходах, спрямованих на дослідження 

історико-культурної спадщини Сумщини, виховання в дітей і молоді 

любові до рідного краю, шанобливого ставлення до його історії. 

Завдання проекту спрямовані на: активізацію екскурсійної діяльності; 
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пропаганду туристичних та екскурсійних можливостей Сумщини; 

формування у дітей і молоді національної свідомості з допомогою 

краєзнавства; привернення уваги громади області до питань збереження 

та відродження історико-культурної спадщини регіону. 

Проект стартував у грудні 2012 р. і його учасниками його стали 

понад 5000 дітей та учнівської молоді. Партнером у реалізації проекту є 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку 

України». У межах проекту на базі Наукової бібліотеки відбулася 

обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Музейні скарби 

Сумщини: старовинні садиби», що зібрала кращих юних дослідників, 

науково-педагогічних працівників навчальних закладів, наукових 

співробітників музеїв. Юні краєзнавці з усіх регіонів Сумщини 

презентували результати пошуково-дослідницької роботи з історії 

створення старовинних садиб ХУІІІ – початку ХХ століть.  

 Наступним етапом проекту стала виставка дитячих робіт на тему 

«Старовинні садиби», в ході якої вихованці гуртків декоративно-

ужиткового напряму представляли роботи із зображенням старовинних 

садиб, виконаних у техніках квілінг, вишивка, аплікація, природні 

матеріали, технічного напряму - макети старовинних садиб із дерева, 

пінопласту, паперу,  образотворчого мистецтва - роботи  у техніках гуаш, 

акварель, графіка. 

Вихованці позашкільних навчальних закладів області є учасниками 

квесту «Намисто Слобожанщини», що проходить у межах проекту, учні 

також регулярно беруть участь в нових екскурсійних програмах по місту 

Суми. Усі заходи, що відбуваються у межах проекту, краєзнавчі 

дослідження висвітлюються на сайті Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю: осро.sumy. ua. 

 

Городнянська центральна бібліотека 

«КнигаБібліоДесант – 2013» 

Працівники бібліотеки, працюючи під 

девізом «Якщо читач не йде в бібліотеку, тоді 

бібліотека йде до читача», прагнучи 

розширити поле своєї діяльності та 

залучити нових читачів до бібліотеки, 

вирішили відкрити літній виїзний 

читальний зал на пляжі річки Чикриж, де 
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саме в цей час відпочиває багато городнянців. Метою проекту є 

змістовне, активне, пізнавальне, виховне дозвілля під час літніх канікул, 

відпусток, вихідних днів для громади міста. До послуг відпочиваючих: 

буккросинг, нові періодичні видання, видані бібліотекою нові краєзнавчі 

матеріали, інтелектуальні ігри, літня галявина для дітей, послуга 

«БібліоНяня», спортивні ігри та конкурси, бібліотечний пляжний реп з 

бібліозарядкою, дискотека, майстер-класи плетіння з газет та поробок з 

пластикових пляшок, акція «Чистий пляж», бібліокафе «Лакомка», 

романтичні зустрічі, безкоштовний доступ до Інтернету (Wi-Fi). 

Якщо Вас зацікавила робота бібліотеки, завітайте на сайт за 

адресою: http/biblio.ts9.ru та сторінку на Facebook. 

 

Чернігівська обласна бібліотека для дітей ім. М. Островського 

Творча майстерня «Хай весь світ дивують нині діти неньки 

України» 

Чернігівська ОДБ ім.М.Островського – найстаріша дитяча 

бібліотека в Україні, бере свій початок від дитячого відділу, створеного  

в 1898 р. при читальні громадської бібліотеки м.Чернігова.  Сьогодні – 

це потужний інформаційний, інтелектуальний, дозвіллевий центр міста 

для дітей і підлітків, обласна експериментальна база для дитячих 

бібліотек з впровадження новітніх технологій, інноваційних форм 

роботи. Бібліотека щорічно обслуговує понад 17 тисяч дошкільників і 

учнів 1-10 класів. Фонд налічує 170 тис. одиниць, в т.ч. 1 тис. од. на 

електронних носіях, до послуг користувачів електронний каталог.  

Обласний конкурс дитячої літературної творчості започаткований 

2011 р. ОДБ ім.Островського разом з письменниками м.Чернігова та 

дитячими бібліотеками області. Щорічно в ньому беруть участь понад 

200 учнів 4-11 класів з усієї Чернігівщини зі своїми літературними  

доробками : казками, оповіданнями, баладами, сценаріями тощо. Твори 

переможців з ілюстраціями юних художників м.Чернігова видаються 

окремими збірками за підтримки Чернігівської обласної адміністрації та 

депутатів. На сайті бібліотеки в рубриці «Запитай письменника» всі 

конкурсанти можуть поставити свої запитання  письменникам Чернігова 

щодо практичного досвіду написання перших літературних творів. 

Загальноміський щорічний конкурс «Читаюча родина» бібліотека з 

2000 р. проводить спільно з міським управлінням освіти і науки, 

відділом у справах дітей, сім’ї та молоді Чернігівської міської ради. За 
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цей час понад 250 родин із шкіл міста взяли участь у конкурсі, що 

традиційно проходить у два тури: І (відбірковий), ІІ (фінальний) з 

творчими домашніми завданнями для дітей і батьків. Конкурс розкриває 

цікаві традиції читання в родинах, що позитивно впливають на 

гармонійний інтелектуальний розвиток дитини будь-якого віку. 

Перемога в нашому конкурсі  - це перші кроки і можливості до 

подальших успіхів юних учасників:  перші інтерв’ю для радіо, 

телебачення, преси, можливість запрошення на обласне телебачення та 

радіо для участі в дитячих програмах. 

«Літня альтанка з книгою» - це новий підхід до вирішення 

актуальної проблеми активного та корисного читання дітей і підлітків 

влітку. Складова частина проекту - акція «Бібліотекарі читають дітям» - 

дає можливість на свіжому повітрі, на килимках (майданчик перед 

бібліотекою)  почитати дітям вголос кращі твори української, світової 

літератури та обговорити їх. Після прочитаного діти  малюють свої 

враження на папері та асфальті.  

 Інформацію про ОДБ ім.Островського та її проекти можна знайти 

на сайті бібліотеки : http://ostrovskogo.com.ua 

 

Щорська центральна районна бібліотека ім. 40-річчя Перемоги 

«Щорсівщина: туристичний калейдоскоп» 

Метою проекту, який здійснюється центральною бібліотекою 

протягом 2012-2013 рр., є представлення району в інформаційному 

просторі як туристично привабливого краю та ознайомлення дітей і 

молоді з його визначними місцями, виховання патріотичних почуттів до 

своєї малої батьківщини. В ході його реалізації у місті Щорс і селах 

району створювались творчі групи,  до яких увійшли краєзнавці, вчителі, 

представники місцевої влади, старожили, фотолюбителі, спеціалісти в 

галузі сучасних комп’ютерних технологій. Завдяки їх діяльності були 

розроблені туристичні маршрути по 18 населеним пунктам району. Всі 

вони увійшли до збірки «Щорсівщина: туристичний калейдоскоп», 

виданої центральною бібліотекою, роздруковані у вигляді буклетів і 

записані на диски. Підготовлена й електронна презентація збірки. 

З метою привернення уваги громади до розроблених туристичних 

маршрутів, бібліотекарі вирішили використовувати популярну гру квест. 

Працівники ЦБ за допомогою Інтернету зібрали необхідну інформацію 

про неї, адаптували до місцевих умов, провели майстер-клас для 
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сільських бібліотекарів, а згодом і творчу лабораторію з аналізу 

написаних сценаріїв квестів.  За тематикою їх умовно можна поділити на 

літературно-краєзнавчі, історико-краєзнавчі, патріотичні, природознавчі, 

екологічні. 

Інформація про проект, сценарії окремих квестів розміщено на 

сайті Щорської ЦБС. 

 

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека  

ім. В.Г.Короленка 

«Долати перешкоди разом» - центр обслуговування людей з 

особливими потребами 

Обслуговування соціально незахищених верств населення, людей з 

особливими потребами є одним із важливих напрямків діяльності 

Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка. 

Сьогодні фахівці бібліотеки здійснюють обслуговування близько 

1000 користувачів з обмеженими можливостями. З січня 2009 року у 

відділі міського абонемента діє Центр обслуговування людей з 

особливими потребами. З метою спілкування з користувачами створено 

блог «Долати перешкоди разом», в якому подається інформація про 

Центр, бібліографічний огляд журналу «Соціальний захист», інформація 

про нові надходження до бібліотеки. Центром підтримуються 

партнерські стосунки з благодійною організацією "Аратта", громадською 

організацією "Голос батьків". Центр опікується мешканцями 

Чернігівського геріатричного пансіонату. Ознайомитися з роботою 

Центру користувачів з особливими потребами можна на сайті бібліотеки  

libkor.com.ua  
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Центральна міська бібліотека ім. Л. Толстого Шостинської міської 

ЦБС 

«Бібліотека & особистість – разом до успіху» 

Категорія соціально вразливих верств населення (пенсіонери, «діти 

вулиці», діти, позбавлені батьківської опіки) є однією з приорітетних в 

наданні бібліотечних послуг Шосткинською міською ЦБС. Бібліотечні 

працівники приділяють посилену увагу до виявлення індивідуальних 

здібностей, розкриття талантів з метою залучення до суспільного та 

культурного життя міста. Відкриття в п’яти бібліотеках міста Пунктів 

вільного доступу до Інтернету значно підвищило якість послуг, що 

надаються цим категоріям.  

Наша мета – допомогти поповнити багаж знань з ІТ, щоб вільно 

орієнтуватися у насиченому інформаційному світі. На базі бібліотеки 

працює факультет інформаційних технологій Університету ІІІ віку, в 

якому проходять безкоштовне навчання комп’ютерній грамотності та 

пошуку інформації в Інтернеті люди похилого віку. Ця бібліотечна 

послуга допомагає людям старшого покоління залишатися активними 

учасниками сучасного життя. Програма  навчання розроблена з 

урахуванням особливості сприйняття інформації даною віковою 

категорією.  

З метою надання інформаційних послуг та проведення заходів, 

спрямованих на подолання дитячої бездоглядності та повернення таких 

дітей у соціум, ЦМБ  ім. Л.Толстого тісно співпрацює з обласним 

центром соціально-психологічної допомоги дітям, школою-інтернатом. 

Наша мета – створення в бібліотеці території, дружньої до дитини. Наш 

девіз: особистий підхід до кожного користувача. Наші проекти: 

«Навчання протягом життя. Мій інформаційний світ», «Дитина поза 

родиною: зігрій добром дитяче серце», « Організація нових бібліотечних 

послуг з використання вільного доступу до інтернету II раунду. 

Ми прагнемо перетворити бібліотеку в центр інтелектуального і 

творчого розвитку громади міста Шостка. 

 

 


