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Прикладом такого результату є цьогорічний літературний проєкт — обласна мобільна виставка

інсталяція “Шокова терапія поезії Дмитра Креміня”, організована Миколаївською ОБЮ задля 

вшанування пам’яті і промоції творчості видатного художника слова. Даний проєкт став складовою 

масштабного обласного проєкту “Шануймо Поета: Дмитро Кремінь у пам'яті миколаївців”, 

ініційованого управлінням культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації.  

Організатори розробили порядок проведення виставки, запропонували ідею візуального 

оформлення, описали ілюстративний матеріал. Бібліотеки мали оформити заявку на участь, обрати 

термін проведення експозиції згідно з графіком, підібрати відповідну літературу та елементи інсталяції 

(предмети, аксесуари, ілюстративний матеріал, інформаційні роздруківки тощо), відтак презентувати 

виставку з обов’язковою екскурсією для різних категорій читачів. 

Після двотижневого експонування бібліотекаучасниця передає естафету наступній книгозбірні, 

а сама тим часом готує інформацію та надсилає фотозвіт до обласної бібліотеки для юнацтва. 

Наприкінці року буде проведене відкрите інтернетголосування на краще оформлення виставки

інсталяції та укладено рейтинг бібліотекучасниць. 

Проєкт стартував 27 лютого 2020 року презентацією в обласній бібліотеці для юнацтва, на якій 

були присутні письменники, музиканти, освітяни, учнівська та студентська молодь. Протягом двох 

наступних тижнів виставкуінсталяцію в ОБЮ відвідали учні двох шкіл, студенти коледжу культури і 

мистецтв, політехнічного і будівельного. Молодь ознайомилась з біографічними, літературними, 

історичними, фотозонами виставки, а також взяла участь в експресвікторині “Біографічними 

стежками великого поета”. 

Карантинні обмеження, пов’язані з поширенням коронавірусу, внесли корективи в порядок 

проведення виставки. Одразу після відновлення роботи бібліотек в офлайнрежимі вона почала 

мандрувати публічними бібліотеками Миколаївщини. Наразі у виставціінсталяції вже взяли участь 19 

бібліотек області.  

23 вересня відбувся інтернетміст “Шлях по зорях поета Закарпаття і Миколаївщини” за участі 

Миколаївської ОБЮ, Публічної бібліотеки Казанківської селищної ради і Закарпатської обласної 

бібліотеки для дітей та юнацтва. В Миколаєві до заходу приєдналися письменники, журналісти, 

освітяни, студентифілологи. Учасники онлайнзаходу ділились цікавими фактами, щирими 

розповідями і споминами про Дмитра Дмитровича Креміня, поета Закарпаття і Миколаївщини.  

Мобільна виставкаінсталяція ще подорожує бібліотеками Миколаївщини. Попереду – 

укладання рейтингу і підведення підсумків, а в майбутньому – цікаві плани та нові літературні проекти. 

 

Голосна О.Є., 

завідувач відділом обслуговування дітей дошкільного 

віку та учнів IIV класів Миколаївської обласної 

бібліотеки для дітей В.О. Лягіна, м. Миколаїв 

 

ЧИМ ПІДКОРИТИ СУЧАСНИХ ЧИТАЧІВ – ІВЕНТ-ПЛАТФОРМА ДИТЯЧОЇ БІБЛІОТЕКИ 

 

Усі мої знайомі або ж люди, з якими я щойно познайомилася, як тільки дізнаються, де і ким я 

працюю, одразу ж запитують «І що, діти ходять до бібліотек? Та що їм там робити!» Спочатку, мене 

це трохи обурювало, але потім я зрозуміла, що ті, хто мене про це питають д-у-у-у-же  давно не 

заходили до бібліотек і навіть не мають уявлення, що сьогодні можна робити у сучасних бібліотеках.  

Я впевнена, що колеги  мене зрозуміють і підтримають, адже і самі стикаються з подібними 

запитаннями та твердженнями. Тому я разом зі своїми колегами з Миколаївської обласної бібліотеки 

для дітей поміркувала і графічно сформувала основні напрями роботи дитячої бібліотеки.  А щоб це 

мало більше ефекту і добре запам’ятовувалося, адже більшість людей сьогодні все ж таки візуали,  усі 

наші думки ми виклали на постері. Тож зараз я хочу познайомити і вас, шановні, з нашими думками і 

роботою Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна. 

Отже, чим підкорити сучасних читачів? 
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«Бути на одній хвилі» з читачами. Бібліотекарі МОБД завжди стають друзями маленьким 

читачам. Дорослі, які працюють з малечею, повинні і самі інколи перетворюватися на дітей. Ми через 

гру, інтерактив, майстер-класи, спілкування навчаємо дітей любити книги та читання. Ми не боїмося 

бути смішними, ми не соромимося виступити перед дітьми та їхніми батьками у якомусь кумедному 

образі. Ми не ображаємося і не «тушуємося», коли просто на вулиці дітлашня називає нас іменами 

казкових чи мультяшних  персонажів. Навпаки, це говорить про те, що дітям подобається і вони тепер 

асоціюють нашу бібліотеки не просто з місцем, де купа книг, а місцем, де можна потрапити у справжню 

казку. Бібліотекарі «молодшого» відділу активно залучають і підтримують сімейне читання, і кожного 

року майстерня книжкових чудес «Золотий ключик» поповнюється новими читаючими родинами. 

«Розширювати горизонти» - МОБД не стоїть на одному місці, а постійно заводить нових 

друзів та партнерів. Про це говорить взаємодія з різними установами культури та освіти м. Миколаєва 

і області. Це перш за все, школи та дитячі садочки, спецінтернати та центри реабілітації дітей з різними 

фізичними порушеннями. Ми дружимо з Радою національних товариств Миколаївської області і 

майже усі меншини нашого міста співпрацювали з нами у проекті «Дружать діти – дружать народи». 

Нашими постійними партнерами є Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти, Миколаївська філія Київського університету культури та мистецтв, Миколаївський коледж 

культури  та інші заклади. Хорошими друзями бібліотеки стали  поліцейські, громадські діячі і 

організації, депутати. З цього можна зробити висновок, що бібліотека відкрита для усіх небайдужих та 

зацікавлених, ми готові до співпраці і завжди раді новому. 

«Підкорювати нові вершини» - творчий колектив дитячої бібліотеки завжди прагне більшого. 

Про це свідчать неоднократні перемоги у фестивалях дитячих ігрових програм, які щороку 

проводяться у м. Миколаєві, а також постійні «бібліотечні гастролі» та зустрічі з дітьми районних, 

сільських та бібліотек ОТГ. А ще наша бібліотека є стартовим майданчиком для розвитку талантів 

читачів міста і області. Вони залюбки беруть участь у літературних та художніх конкурсах і проектах 

обласного чи всеукраїнського рівня. 

«Бути відкритим до всіх і кожного» - МОБД  дуже плідно і протягом багатьох років працює 

з дітьми з інвалідністю. У бібліотеці є усі умови, щоб таким читачам було комфортно та затишно. 

Спільні проекти, постійні зустрічі, особливий підхід надає можливість розвитку особистості.  

«Бути технічно підкованими» - усім відомо, що технічний прогрес занадто швидкий та 

мінливий. Але бібліотекарі МОБД намагаються не відставати від нього, а, навпаки, самі навчаються та 

навчають читачів бути медіа грамотними і освоювати нові технології. 

«Руйнувати стереотипи» - МОБД вже давно не є «просто» бібліотекою. Сьогодні це справжня 

територія дитячого простору: знайомства з місцевими авторами та відомими українськими 

письменниками, майстер-класи на відкритому просторі, вуличні акції, бібліотечні флешмоби – це і є 

сучасна бібліотека. Дитячі бібліотекарі – це розумні, освічені, творчі, креативні особистості, які 

знають, як навчити сучасних дітей любити книги та читання і з задоволенням передають свої знання 

читачам. 

А ще наші читачі знають, що в Миколаївській обласній бібліотеці вони зможуть знайти і 

отримати будь-яку книгу: від класики до наймоднішої і суперпопулярної книжки. Їх завжди зустрінуть 

привітні бібліотекарі, а у бібліотеці ї на них чекає комфорт і затишок. 

 

  


