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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ 

БІБЛІОТЕЦІ ДЛЯ ЮНАЦТВА 

 

Щороку Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва  розширює 

напрямки своєї соціокультурної діяльності для задоволення потреб своїх 

читачів, адже прагне діяти з молоддю у єдиному ритмі. 

На базі бібліотеки діє студентський клуб ерудитів. Тренування молодих 

знавців проходять щотижня. Учасники клубу розвивають свій інтелект та 

ерудицію, пам’ять та уяву, набувають навичок креативного мислення, 

навчаються навикам тимбілдінгу  і  відвідують бібліотеку за власним бажанням, 

а не за наказом викладачів [3].  

Туристичне краєзнавство як ефективний засіб патріотичного виховання, є 

дієвим інструментом  для пізнання історико-культурної спадщини рідного краю 

та проведення змістовного дозвілля наших молодих читачів. У рамках 

краєзнавчої програми «Про минуле в ім’я майбутнього», що включає  

краєзнавчі інтерактивні екскурсії вулицями Миколаєва і туристично 

привабливими куточками області; foot-квести [2],[4].    

Справжньою «родзинкою» обласної бібліотеки для юнацтва є бенефіси 

молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів». Щомісяця миколаївські учні і 

студенти зустрічаються з успішними, активними, творчими ровесниками,  щоб 

на їх прикладах вчитися, як можна себе реалізувати в житті (і не лише в 

професійному плані), обговорюють власні ідеї й проекти, знаходять підтримку. 

Спілкування в такому форматі є надзвичайно цікавим. Модератор заходів додає 

яскраві неофіціозні штрихи до портрету героя зустрічі, розповідає про цікаві 

факти його біографії. Молоді стартапери із задоволенням підхоплюють 

ініціативу та діляться своїми думками, планами на майбутнє, дають поради, 

мотивують, детально та професійно відповідають на численні запитання [1]. В 

останні дні кожного місяця у бібліотеці панує «Молодість у віршах» - дівчата та 

хлопці міста проводять поетичні батли та музичні джем-сейшени, на які 

збирається чимало людей, які в майбутньому теж стають нашими читачами.  

Отже, без врахування потреб сучасної молоді та урізноманітнення 

напрямів своєї діяльності сучасна бібліотека не може вважати себе по-

справжньому прогресивною. 
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«БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ЧИТАННЯ» ТА ПРИВАТНІ ПУБЛІЧНІ 

БІБЛІОТЕКИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ХІХ ст.) 

 

В історії бібліотечної справи створення приватних публічних бібліотек на 

Півдні України припадає на першу половину ХІХ століття. Найпершими з них 

виникли приватні бібліотеки, «бібліотеки для читання». Даний тип 

книгозбірень зародився у Франції в кінці XVII століття. Особливого ж значення 

«бібліотеки для читання» набули в кінці XVIIІ століття у багатьох 

європейських країнах і відкривалися переважно німецькими книготорговцями. 

В Україні «бібліотеки для читання» вперше виникли в Одесі на початку 

ХІХ століття. Велику популярність і успіх мали «бібліотеки для читання» 

М. Клочкова, В. Картамишева, В. Сотнікова, К. Тотті. Це були заклади з 

постійним книжковим фондом, які за плату (її вносили за рік, півроку, три 

місяці і навіть добу або заставу вартості книги надавали право на користування 

бібліотекою. За характером діяльності «бібліотека для читання» була 

наближена до книгарні, а інколи просто заміняла книгарню. Від книжкового 

магазину «бібліотека для читання» відрізнялася стабільністю книжкового 

фонду та суттєво задовольняли читацькі попити городян. 

У Херсоні приватний книжковий магазин О. Шаха відкрився 1852 р. Це 

був перший заклад міста, що надав можливість користування книгою широкому 

колу читачів. При книгарні функціонувала бібліотека та «кабінет для читання». 

Фонд бібліотеки складали близько десятка назв часописів та біля 300 книг. 
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