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І. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ У 2014 РОЦІ



вивчення потреб населення у бібліотечних послугах та забезпечення якісного
обслуговування користувачів засобами традиційних та інноваційних форм і методів роботи;



орієнтація на потреби і очікування користувачів, створення умов для інтелектуального,
естетичного збагачення і самоорганізації особистості, вільного обміну думками, ідеями,
суспільного діалогу;



активізація програмної, проектної діяльності, участь у загальнодержавних та регіональних
програмах, акціях, заходах, привабливих для місцевої громади;



подальший розвиток сервісів в т. ч. он-лайн з метою інформаційного забезпечення науки,
освітнього процесу, в т. ч. і регіонального компонента;



розширення міжнародної діяльності закладу;



науково-методичне і ресурсне забезпечення розвитку мережі бібліотек регіону в умовах
суспільних перетворень
ІІ. ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
Кількість масових заходів

760
740
720
700

758

680
660

660

640
620
600
План

Виконано

3

(за єдиною реєстрацією)

18000

План
Виконано

масових заходів

Кількість відвідувань
Кількість відвідувань

18591

33894
20000

0

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

4

Надання послуг міжбібліотечного абонементу (МБА)

Склад абонентів МБА (у відсотках)
8%
7%
5%

Бібліотеки
Навчальні заклади
Інші
Підприємства

80%

7 абонентів МБА обслуговувалися за договорами на загальну суму 3050 грн.
Найбільш навантажений місяць року за кількістю відвідувань - вересень (18662).
Найменш навантажений — серпень (6032).
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Інші кількісні показники

Книговидача за мовами
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Надходження документів за джерелами постачання
Замість загублених

2649

Обмінно-резервний фонд

389
186

Передплата (книги,журнали,
інформаційнівидання)

839

Обмінно-резервний фонд
Дарунок
3705

Всього надходжень документів за джерелами постачання – 7785 прим.
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Склад бібліотечного фонду за галузями
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Склад бібліотечного фонду за мовами
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Надання довідково-бібліографічних послуг
Найменування
Усні бібліографічні довідки

Кількість

Примітка

18046

При чергуванні в залі каталогів

Консультації,
бібліографічні уроки,
екскурсії

845

Для учнів шкіл, студентів
коледжів, вузів за темою “Система
каталогів і картотек. Алгоритм
пошуку ”

Звернення до електронного
каталогу

718

При чергуванні у залі каталогів

Письмові бібліографічні
довідки

41

Для студентів (курсові та дипломні
роботи)

Тематичні інформаційні
списки

114

Для молодих науковців (за темами
дисертаційних досліджень)

Віртуальна довідка

682

Пошук інформаційних джерел,
тематичні запити
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Розподіл віртуальних довідок за змістом
Найменування

2013

2014

Право

85

103

Природничі науки

17

11

Іноземні мови

16

15

Політичні науки

21

16

Журналістика

15

5

Соціологія

33

30

Психологія

30

17

Педагогіка

17

10

Фізична культура, спорт

3

2

Літературознавство

55

180

Історичної тематики

24

34

Техніка

15

14

Мовознавство

23

20

Економічної тематики

52

41

Краєзнавчої тематики

27

29

Загальні (уточнюючі, адресні,
консультації)

138

128

Інші

35

27

Надання інформаційних послуг за видами

Бібліографічні огляди
Дні інформації
Виставки нових
надходжень
Індивідуальні тематичні
інформаційні замовлення
Абоненти інформації
Інформаційні списки
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Кількісний склад учасників екскурсій

9% 1%
23%
67%

10

До 7 років
Школярі
Студенти
Дорослі

ІІІ. РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРВІСІВ
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IV. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Протягом звітного року у партнерстві зі спеціальною бібліотекою було проведено локальне
дослідження «Користувачі з обмеженими можливостями: бібліотечні послуги і потреби». Підсумки
дослідження свідчать про те, що серед учасників опитування користувачів бібліотечними послугами
в цілому переважають люди віком від 50 до 60 років - 50% і понад 60 років - 34%. Віковий ценз
читачів від 36 до 50 років - 10%, 6% - у віці 26 - 35 років; респондентів-жінок - 52%. Читачі саме цих
категорій частіше відвідують бібліотеки, в т.ч. 100% - спеціальну і 1% ЗОУНБ. Слід зазначити, що
переважна частина читачів належить до активних користувачів - 74% відвідують бібліотеку 1-2 рази
на місяць, решта 26% - не рідше, ніж раз на тиждень. При цьому респонденти побічно висловили
бажання відвідувати бібліотеку частіше, проте їм перешкоджають обставини, пов'язані з її місцем
розташування, зокрема, для 8% читачів бібліотека розташована далеко від дому і ще 8% опитаних до
неї важко добиратися.
Половина опитаних читачів зацікавлені у відвідуванні їх бібліотекарем на дому, при цьому
76% припускають, що в ході візиту бібліотекар запропонує послухати музику або аудіо книги, ще
20% - очікують читання вголос, обговорення книг, 8% - очікують спілкування, не пов'язаного з
книгами і читанням.
Більшість опитаних мають недостатню інформацію про можливості публічних бібліотек,
зокрема, ЗОУНБ. Так, лише 4% позитивно оцінюють її ресурси для прослуховування тут музики і
аудіокниг. З комунікаційним потенціалом ЗОУНБ (спілкування з друзями, участь в засіданнях клубів,
об'єднань, можливістю організувати авторську виставку) вони не знайомі.
На запитання "Що Ви цінуєте в спеціальній бібліотеці?" більшість (85%) зазначили
можливість спілкування, в т.ч. з бібліотекарем ("увага і розуміння, дбайливість"), 22% підкреслили
"широкий вибір літератури на касетах".
Літературні уподобання респондентів розподілилися наступним чином: художню літературу
читають 94%, довідкову - 22%, по праву - 6%, навчальну - 2%.
Крім цього був опитаний персонал спеціальної бібліотеки. Так, основними бібліотечними
показниками (критеріями) рівня орієнтації користувачів на заходи соціокультурної реабілітації стали
наступні:
 високо цінують уміння спілкуватися з людьми (відчувають дефіцит у спілкуванні);
 прагнуть до розширення кола спілкування;
 прагнуть до соціалізації, до інтеграції в суспільстві;
 бажають самореалізуватися в будь-якому виді творчості;
 схвалюють запровадження клубних форм роботи;
 розуміють, що бібліотека повинна синтезувати різні види діяльності, щоб стати привабливою
для людей з обмеженими можливостями;
 розуміють, що створення соціокультурного середовища сприяє організації культурнодозвільної діяльності читачів в бібліотеці;
 вітають застосування нових технологій в бібліотеці;
 схвалюють розширення меж спілкування читачів-інвалідів через залучення інших
зацікавлених партнерів в соціокультурну сферу бібліотеки.
Рівень сформованості потреби в соціокультурній реабілітації у читачів з обмеженими
фізичними можливостями обумовлений переважно наступними факторами:
 відчувають труднощі фізичного та психологічного характеру в спілкуванні з іншими людьми,
але бажають долучитися до активного спілкування;
 намагаються інтегруватися в суспільстві і соціалізуватися, але через недостатність досвіду і
навичок відчувають складності;
 висловлюють бажання або роблять спроби зайнятися певним видом творчості, мають чітко
визначене захоплення;
 позитивно ставляться до введення в бібліотечну практику розважальних заходів, готові брати
в них участь;
 переконані, що окрім традиційних форм послуг, бібліотека повинна бути привабливою і для
читачів з обмеженими фізичними можливостями;
 позитивно оцінюють запровадження нових технологій у бібліотечній діяльності, хоча і не
завжди можуть ними користуватися через відсутність відповідних навичок;
 зацікавлені в бібліотечній інформації та пропозиціях щодо організації дозвілля.
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Існує також і група читачів-інвалідів, які не висловлюють чітко своїх прагнень до соціалізації
(33% анкетованих).
Аналіз результатів опитування читачів за віковими категоріями свідчить про те, що більше
15% людей у віці від 30 до 35 років є активними користувачами бібліотечними послугами з чітко
вмотивованими намірами реалізувати себе через соціокультурне середовище. Користувачі у віці 55
років і більше мають чітко виражений інтерес до читання, до соціокультурних заходів бібліотеки.
Таким чином, основні напрями вдосконалення бібліотечного обслуговування людей з
обмеженими можливостями становлять:
- створення та системне поповнення фонду документів для задоволення їхніх читацьких
потреб на основі координації комплектування публічної та спеціальної бібліотек;
- розробка спеціальних програм обслуговування читачів-інвалідів (з вадами серцево-судинної
системи, слуху, зору, психіки і опорно-рухового апарату);
- навчання персоналу публічних бібліотек особливостям бібліотечного обслуговування людей з
обмеженими можливостями;
- формування партнерських відносин з волонтерськими організаціями, компетентними
соціальними службами місцевих органів влади;
- придбання спеціального та адаптація вже наявного комп'ютерного обладнання для
користувачів з числа людей з обмеженими можливостями;
- реалізація проектів соціокультурної адаптації інвалідів на майданчиках бібліотеки.
Сучасна технологічна революція вимагає адаптації бібліотеки до запровадження нових послуг,
оскільки саме інформаційні технології сприяють змінам у системі форм і методів організації
бібліотечного обслуговування через поширення електронного обміну даними замість традиційного
паперового документообігу. У цих умовах змінюється структура і співвідношення традиційних і
нових бібліотечних послуг. Незважаючи на те, що частка нових послуг ЗОУНБ своїм користувачам
поки незначна, бібліотека має міцний фундамент для розвитку електронних послуг: обсяг
електронних бібліотечних ресурсів щорічно збільшується, зростає їх якість, підвищується рівень
відповідних знань і навичок у населення регіону і, відповідно, попит на нові послуги. У цих умовах
особливої актуальності набуває дослідження окремих аспектів розвитку системи дистанційних
бібліотечних послуг, адже недооцінка цього напрямку може надалі негативно позначитися на
формуванні бібліотечних ресурсів, використанні інформаційного потенціалу бібліотеки в задоволенні
запитів і потреб мешканців місцевої громади.
Мету дослідження “Стан та перспективи надання дистанційних бібліотечних послуг
користувачам КЗ «Запорізька ОУНБ імені О.М. Горького» ЗОР” становили розробка основних
напрямків, форм і методів розвитку сфери дистанційних послуг бібліотеки, а також механізмів
вдосконалення їх організації. У ході дослідження встановлено, що серед системних складових
сучасного бібліотечного обслуговування важливе місце займає саме сфера електронних послуг, які
поширюються в провідних напрямках діяльності бібліотеки. Розвиток структури сервісів ЗОУНБ є
неможливим без застосування інформаційно-комунікаційних технологій, при цьому зростає роль
швидкості обробки інформації та надійності інформаційних систем. Ефективне використання
інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує стабільний і успішний розвиток бібліотеки, її
конкурентоспроможність на ринку інформаційних послуг.
До дистанційних послуг бібліотеки належать послуги з використанням електронних ресурсів
та комунікаційних каналів. Перші пропозиції відповідних послуг користувачам було покладено в
2004 році, згодом, із зростанням впливу Інтернету, репертуар електронних послуг розширювався. У
2014 році в їх перелік входять наступні: віртуальна довідка, доступ до електронного каталогу,
електронна доставка документів, попереднє замовлення літератури, доступ до електронної
бібліотеки, продовження абонементу, запис до бібліотеки онлайн, консультація онлайн та ін. Слід
зазначити, що в перелік послуг - об'єктів дослідження не були включені «віртуальна довідка» і
«доступ до електронного каталогу», оскільки структура і особливості даних послуг потребують іншої
методики їх вивчення.
Таким чином, електронні послуги настільки ж різноманітні, як і сучасні традиційні послуги.
Від традиційних видів послуг їх відрізняє підвищена колективність через пропозиції в мережі і
наявність посередників, які координують дії замовників (користувачів) і виконавців. При цьому
аудиторія споживачів окремих послуг значно розширюється, збільшуються обсяги їх реалізації і
споживання.
Одночасно, слід враховувати фактор зростання відповідних витрат, оскільки впровадження
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дистанційних послуг передбачає системне програмно-технічне оновлення бібліотечних ресурсів, що
забезпечують зростання обсягів та якості послуг. Незадовільний базовий рівень інформатизації
закладу перешкоджає формуванню оптимально ефективної мережі ділової співпраці, яка наразі
потребує постійної участі системного посередника і інтегратора - відділу автоматизації.
У даний час найбільш поширеною послугою серед тих, які вивчалися, є продовження
абонемента, її обсяги становлять 66% у загальній кількості дистанційних послуг. При цьому,
додатковим фактором її поширеності залишається часовий - послуга запропонована користувачам
однією з перших. Обсяги інших послуг розподілилися наступним чином: запис до бібліотеки онлайн
- 13%, електронна доставка документів - 12%, попереднє замовлення літератури - 9%. Незважаючи
на те, що більшість послуг були запропоновані користувачам лише в минулому році, число тих, хто
скористався ними повторно, становить 42%, лідерами популярності стали попереднє замовлення
(42%) та електронна доставка документів - 33%. 80 % користувачів, що взяли участь в онлайнових
опитуваннях, високо оцінюють форму надання нових сервісів і знаходять її зручною, а запис до
бібліотеки онлайн всі 100% респондентів оцінили позитивно. Разом з тим, 8% людей з числа
користувачів послугами електронної доставки документів, 6% осіб, які попередньо замовляли
літературу, і 4% читачів, які продовжували строки користування документами, відзначили проблемні
позиції цих послуг. Зокрема, 11 осіб бажали доповнити сервіси зворотним зв'язком з виконавцями
послуг (попереднє замовлення та продовження абонементу), 6 — зазначили, що послугам бракує
оперативності (попереднє замовлення та продовження абонементу), по 3 користувача відзначають
наявність зайвих відомостей у формі замовлення і помилки при виконанні послуг.
Таким чином, в системі електронних послуг бібліотеки наразі найбільш поширеною є
продовження абонементу, причому високі темпи зростання обсягів цієї послуги зберігаються.
Важливим чинником розвитку послуги попереднього замовлення літератури стала електронна
ретроконверсія каталогів бібліотеки (кількість записів в електронному каталозі в 2013 р. становила
422,0 тис, в 2014 р. вже 453,3 тис.) і створення їх мобільних версій. Крім цього, розширення числа
користувачів Інтернетом обумовлює і збільшення кількості користувачів віртуальним середовищем
бібліотеки на відміну від реальних відвідувань ЗОУНБ. Сегмент електронної доставки документів
помітно розширився після створення додаткового сервісу електронної доставки окремих сторінок
«Вісника державних закупівель» з текстами відповідних оголошень. Просуванню і розвитку
послуги, що мiстить сервіси попереднього запису в бібліотеку, сприяло надання доступу до баз
даних в локальній мережі бібліотеки.
Дослідження показує підвищення значущості дистанційних послуг бібліотеки в середовищі
користувачів. Слід відзначити, що частіше за інших до електронних послуг бібліотеки звертаються
люди, що входять у вікові групи від 25 до 35 років. Серед користувачів послугами ЗОУНБ у 2012 р.
аудиторія Інтернету становила понад 45%, при цьому спостерігається постійне зростання числа
звернень до бібліотечного сайту (2012 р - 226,2 тис, 2013 - 276,4 тис.). В цілому можна констатувати
зростання відвідувань сайту за рахунок зростання із числа постійних користувачів.
Розвиток сфери дистанційних послуг - необхідний крок у контексті розширення віртуального
простору бібліотеки. ЗОУНБ як повноправному учаснику ринку електронних послуг слід вжити
додаткових заходів до підвищення своєї конкурентоспроможності.
Для цього слід:








передбачити заходи, спрямовані на розвиток інформаційно - комунікаційних технологій в бібліотеці,
поповнення комп'ютерного парку та програмного забезпечення, модернізацію наявного обладнання,
пропозицію нових видів дистанційних послуг;
внести зміни в навчальні програми регіонального тренінгового центру, насамперед, пов'язані з
підвищенням інформаційної грамотності літніх людей;
внести необхідні зміни в сервіси зворотнього зв'язку зі споживачами дистанційних послуг;
удосконалювати архітектуру дистанційних послуг, забезпечити пряму адресацію заявки користувача
конкретному виконавцю послуги;
здійснити створення і апробацію використання електронного підпису в обслуговуванні
користувачів;
сприяти розширенню інформаційного поля, збільшенню обсягу опублікованої інформації на
бібліотечному сайті.

У 2014 році бібліотека взяла участь у загальноукраїнському дослідженні “Нові інформаційні
технології в публічних бібліотеках регіону”.
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5. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

V.
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VI. АДМІНІСТРАТИВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ





Напрямки роботи адміністративно-господарської служби :
забезпечення поточної діяльності закладу, підтримка в робочому стані оргтехніки, меблів,
іншого обладнання, створення здорових і безпечних умов праці персоналу і користувачів;
налагодження якісної системи експлуатації будівлі, комунукаційних мереж приміщень,
прилеглої території (відремонтовано 1 пасажирський і 1 вантажний ліфти; зекономлено за
рахунок заміни звичайних ламп на енергозберігаючі – 39477 грн.; зекономлено видатків на
теплопостачання – 62658 грн.);
управління матеріальними ресурсами і транспортом.
VII. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ
Динаміка обсягів надходження фінансових коштів 2012 – 2014 рр. (тис. грн.)

Структура і джерела формування фінансових ресурсів у 2014р. (тис. грн.)
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Структура використання фінансових ресурсів у 2014р. (тис. Грн.)

Структура використання фінансових джерел поповнення книжкових фондів у 2014р. (тис.
грн.)
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Динаміка вартості обслуговування 1 користувача (грн.)
448
446,1

445
442
439

438,6

438,3

436
433
2012

2013

2014

Динаміка вартості відвідування бібліотеки
з урахуванням всіх джерел фінансування (грн.)
58
55,6

56
54

52,9

52
50
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48
46
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Динаміка витрат на придбання документів на 1 користувача (грн.)
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2014

VIII. КАДРОВІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Загальна кількість працівників - 132 особи, в т.ч.:

11%

Чоловіки
Жінки

89%

Загальна кількість бібліотечних працівників - 93 особи, в т.ч.:

Чоловіки
Жінки

95%

5%
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Склад бібліотечних фахівців за освітою

85%
Повна вища
Базова вища
15%

Склад бібліотечних фахівців за віком

11%

26%
23%

до 30 років
від 30 до 45 років
від 45 до 60 років
понад 60 років

41%

Склад бібліотечних фахівців за стажем роботи

19%

до 3 років
від 3 до 9 років
від 10 до 20 років
понад 20 років

18%
5%
57%
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«Міста і села Запорізької області» ; Вип.6).
24. Юрій Сушко. [Текст] : буклет / КЗ «ЗОУНБ ім. Горького» ЗОР ; [уклад. Г. Нагорна]. –
Запоріжжя : [КЗ «ЗОУНБ ім. Горького» ЗОР], 2014. – 6 с. (Сер. «Письменники запорізького
краю»).
ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2014 РОКУ
Документні мега-виставки


Книжкові подарунки до 110-річчя заснування бібліотеки

Традиційною щорічною експозицією "Книжкові подарунки до Дня заснування бібліотеки"
Горьківка започаткувала святкування свого ювілею. Широкій
читацькій аудиторії були забороновані найцінніші подаровані
видання, що складають близько 350 примірників документів з
майже 5000 тисяч отриманих від дарувальників у 2013 році.
Серед новинок – "Заповіт Т.Г.Шевченка мовами світу" та
факсимільне видання "Кобзаря" Т.Шевченка 1840 року,
подаровані тодішнім міністром культури України Леонідом
Новохатьком, альбом-монографія "Портал" відомого київського
архітектора Юрія Пісковського. Найціннішим з подарованих є унікальне видання 1913 року Prof.
Dr. J. Veit "Леченіе женскихъ болѣзней" (перевод с нем. д-ра мед. Л.А.Гусакова), передане у фонд
бібліотеки Запорізькою митницею. Також цікавими є рукописні матеріали з історії банківської
справи Запорізької області, зібрані та подаровані Валентиною Острогляд.
 Свята пора Кобзаря
В рамках святкування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка у виставковій залі
була організована документна мега-виставка "Свята пора Кобзаря". Увазі відвідувачів було
представлено близько 300 видань, згрупованих за розділами: "Вдивляючись в рядки пророчі",
"Шевченко – апостол правди", "Поет-художник", "Лауреати Національної премії України імені
Тараса Шевченка", "Шевченко і Запоріжжя", "Нам треба голосу Тараса".
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На виставці були експоновані книги з фонду цінних та
рідкісних видань, зокрема, Шевченко Т.Г. Поезія. – Х., 1936; книги,
подаровані Канадським Товариством приятелів України; сучасні
видання: Тарас Шевченко. Усі твори в одному томі. – К.,2007;
Т.Шевченко. Дитячий Кобзар. – К.,2012; Заповіт Т.Г.Шевченка
мовами світу. – Черкаси, [б.р.], та інші, не менш цікаві. Експозиція
акцентувала увагу на матеріалах (книгах, альбомах, періодичних
виданнях), присвячених сучасному ставленню до постаті
та
творчості письменника.
 Мода і краса
Для всіх небайдужих до історії та новинок моди, таємниць
народження вишуканого одягу та секретів догляду за собою була
організована документна мега-виставка "Мода і краса". Окремий
розділ експозиції було присвячено моді на Запоріжжі часів
козаччини, а розділ "Жіноча одвічна краса" став у нагоді тим, хто
цікавиться методами та засобами догляду за тілом, обличчям та
волоссям.
Спеціальним гостем презентації була директор модельного
агентства "Імідж", автор та ведуча програми "ProFashion" Світлана
Целіщева.


Легенди та перекази минувшини

Книжкова експозиція, яка пропонувала увазі відвідувачів близько 350
примірників видань, розкривала фольклорну спадщину народів світу.
Давньогрецькі міфи, легенди Давнього Єгипту, скандинавські та ірландські саги,
слов'янські сказання та перекази на сьогодні мають, передовсім, пізнавальновиховний характер, передаючи набутий поколіннями досвід. Цікавим для
користувачів є розділ виставки, який репрезентує видання, присвячені легендам
та переказам Запорізького краю.


Квіти у національній символіці



Про що розповідають квіти у символіці різних країн? Які легенди
пов’язані з квітковою символікою в Україні? Що означає мистецтво квітчання?
На ці та інші питання давала відповіді документна мега-виставка "Квіти у
національній символіці". На експозиції було представлено понад 300
примірників видань з фонду бібліотеки, серед яких: "Словник символів
культури України", "Квітчання під небозводом України", "Все знаки и символы.
Большая толковая энциклопедия символов", "Геральдика. Иллюстрированная
энциклопедия" та інші, не менш цікаві. Чудовим доповненням документного
ресурсу були квіткові композиції, букети живих квітів, витвори декоративноужиткового мистецтва з національною квітковою символікою.
Крізь віки до незалежності

Книжкова експозиція "Крізь віки до незалежності",
присвячена 23-й річниці Незалежності України,
експонувала офіційні матеріали, книги, періодичні
видання, сучасні документи, що ілюструють складний
шлях українського державотворення. Цікавими для
відвідувачів були маловідомі твори М.Грушевського
та В.Винниченка, праці В.Чорновола, І.Юхновського,
Л.Лук'яненка та інших. В окремих розділах – "Мистецтво відродження України" та "Запорізька
область за роки незалежності" – були зібрані кращі зразки мистецтвознавчої та краєзнавчої
літератури. Цікавий екскурс щодо ролі бібліотеки у подальшій розбудові нашої держави
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запропонував присутнім Володимир Мільчев, доктор історичних наук, професор, декан
історичного факультету ЗНУ.
 Мовчазні свідки історії
Представлені на виставці понад 300 видань описують різноманітні знаки
та емблеми, літери, цифри, піктограми, символи віри та пам'яті, які оточують нас
та супроводжують всю людську діяльність протягом тисячоліть. Репрезентовані
документи згруповані за розділами: "Історія в символах і знаках", "Геральдика",
"Нумізматика",
"Філателія",
"Сфрагістика",
"Історична
хронологія",
"Фалеристика", "Символічна історія Запорізького краю". Родзинкою виставки є
енциклопедичні видання: "Энциклопедия символов", "Флаги. Всемирная
энциклопедия", "Энциклопедия коллекционера". Першими відвідувачами
експозиції стали студенти історичного факультету Запорізького національного
університету.


Сучасне будівництво

Наші предки створили дивовижно зручні та красиві громадські
будівлі та житлові будинки, а головне – зуміли зберегти гармонію
між оточуючим середовищем та творінням рук людських. Саме
для всіх небайдужих до проблем будівництва, для тих, кого
цікавлять технології, архітектура, дизайн тощо була організована
мега-виставка "Сучасне будівництво". Понад 350 примірників
сучасних книг, періодичних та довідкових видань знайшли своїх
поціновувачів. Цікавими для відвідувачів були енциклопедичні та
довідкові видання, наприклад, "Архитектура мира", "101 великий город мира", "Небоскребы", "100
знаменитых памятников архитектуры", "Город, структура и композиция". Окремий розділ виставки
був присвячений основам будівництва: принципам зведення різних споруд, починаючи з
одноповерхових будинків та закінчуючи хмарочосами. Спеціальний розділ "Заміський дім" містив
проекти, які надихають та допомагають створити вигляд вашого власного дому.



Найцікавіші книжкові експозиції
Світлій пам'яті поета



На вшанування світлої пам'яті Великого Запоріжця, Почесного громадянина
міста Запоріжжя, Читача №1 обласної бібліотеки ім. Горького, письменника,
гумориста й сатирика, громадського діяча Петра Павловича Ребра бібліотекарі
краєзнавчого відділу підготували книжкову експозицію "Світлій пам'яті поета".
Левітан Запорізького краю

До 80-річчя Василя Яковича Федини, знаного усіма жителями
області літератора, колишнього диктора обласного радіо, бібліотекарі
відділу краєзнавства підготували книжкову виставку "Левітан
запорізького краю". Саме так називають запоріжці Василя Яковича, адже
він багато десятиліть своїм спокійним проникливим голосом розповідав
запоріжцям про найважливіші події, що відбувались в області і державі,
виховував у слухачів любов до своєї землі, рідної мови, української пісні.
 З вірою в перемогу
70-й річниці визволення України та 71-й річниці звільнення
Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників було
присвячено документно-предметну виставку "З вірою в
перемогу". Експозиція репрезентувала близько 200 видань,
присвячених трагічним та героїчним подіям ІІ Світової війни як у
Запорізькій області, так і в Україні в цілому.
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Особливе місце зайняли історичні календарі "Героїні Запорізького краю", "Полные кавалеры
ордена Славы", "Почетные граждане Запорожья", "Герои Социалистического Труда и Герои
Украины", підготовлені та видані нашим земляком, відомим дослідником історії рідного краю
Анатолієм Івановичем Голдобіним.


Світ автомобілів

До дня автомобіліста і дорожника у відділ технічно-економічної
літератури для учнів шкіл була організована книжкова виставка "Світ
автомобілів" та проведений огляд літератури за темою. Начальник сектора
профілактичної роботи управління ДАІ ГУМВС України в Запорізькій
області Андрій Топчий провів з дітьми бесіду щодо безпеки дорожнього
руху. Наприкінці заходу на майданчику перед бібліотекою відвідувачі мали
можливість оглянути автомобілі, надані управлінням Державтоінспекції.
Українська Голгофа
На вшанування пам'яті жертв голодоморів в Україні у відділі періодичних
видань та електронних ресурсів була організована книжкова експозиція
"Українська Голгофа", а у відділі абонементу – "Голодомор – наша печаль і
скорбота". На виставках представлені
видання з фонду бібліотеки – наукові
розвідки
та
історичні
дослідження,
публіцистичні нариси, спогади очевидців,
художні твори, – що висвітлюють страшну
трагедію українського народу – голодомори
1921-1922, 1932-1933 та 1946-1947 років.



Презентації видань
Анатолій Сердюк: співак, композитор-пісняр

Читачам, співробітникам та гостям бібліотеки був презентований
фотоальбом, присвячений 25-річчю творчої діяльності відомого запорізького
композитора-пісняра Анатолія Сердюка. У кольоровому друкованому виданні
представлено близько 300 фотографій артиста, зроблених тридцятьма вісьмома
запорізькими й українськими фотомайстрами. На знімках – як офіційні
портрети й концертні фото А.Сердюка, так і світлини у неформальній
обстановці. П’ятдесят примірників видання композитор передав бібліотекам
міста й області.


Федір Моргун – перший міністр охорони природи СРСР

У березні за підтримки Центру екологічної культури
Запоріжжя у бібліотеці була організована презентація книг
видатного
українця,
державного
діяча,
доктора
сільськогосподарських наук, агронома, еколога, першого міністра
охорони природи СРСР, письменника-публіциста Федора
Трохимовича Моргуна. Багатющу спадщину великого гуманіста
представляв його син Володимир Моргун, який поділився
спогадами про батька, розповів про важливість та актуальність
розроблених ним технологій в аграрному комплексі, серед яких
чільне місце займає екологічно чисте та природоохоронне землеробство.
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Карина Бірюкова. "Я начинаю этот день"

Свою дебютну збірку віршів презентувала молода запорізька
поетеса, художник, викладач Запорізької дитячої школи мистецтв №1
Карина Бірюкова. У книжечці під назвою "Я начинаю этот день" зібрано
близько ста поезій, написаних протягом п’яти років. Основні теми творів –
природа, кохання, роздуми про людей, життя, добро та зло. "Натхнення
приходить несподівано. Це особливий, дивовижний стан, коли тобі
необхідно висловитись, виплеснути емоції, які переповнюють тебе", –
зазначає поетеса.
 Валентин Терлецький. "П'ята пора року"
У травні відбулась презентація збірки віршів "П'ята пора року"
відомого запорізького письменника, журналіста, музиканта
Валентина Терлецького. До збірки увійшли вірші, написані
Валентином з 2007 по 2014 роки, вона складається з 6 циклів :
"Весняні вірші", "Літні вірші", "Осінні вірші", "Зимові вірші", "П’ята
пора року" і цикл з російськомовними поезіями "Это наше время".
Багато віршів стали піснями рок-гурту "Декаданс". І, звичайно ж, не
обійшлося без чудових пісень у виконанні Валентина.


"Звезды запорожского "Металлурга"

За підтримки громадської організація "Запорізький
вектор", у бібліотеці відбулась презентація книги "Звезды
запорожского «Металлурга", мета якої – привернути увагу до
людей, котрі прославляли наш край. Колектив авторів під
керівництвом президента Запорізького відділення Асоціації
спортивних журналістів України Аркадія Борисовича
Копеліовича працював над виданням кілька років,
використовуючи, у тому числі, й унікальний фонд
періодичних видань нашої бібліотеки. За словами
спортивного директора ФК «Металург» Олександра Олександровича Томаха, саме через читання,
через виховання підростаючого покоління стає можливим відродження не тільки загальної, але й
спортивної культури. Частина накладу презентованого видання була передана бібліотекам області.
 Костянтин Сушко. "У згонах"



Свою нову книгу "У згонах. Начерки життєпису одного
села у контексті історії Таврії" представив широкій аудиторії
Костянтин Сушко. Робота присвячена світлій пам'яті нашого
видатного земляка – мовознавця, лексикографа та фольклориста,
доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і
техніки України, члена Національної спілки письменників
України Віктора Антоновича Чабаненка. На зустріч із автором
книги зібрались рідні та друзі Віктора Антоновича, викладачі
запорізьких вишів, представники студентства та громади.
"Вартові пам'яті. Музеї бойової слави Запорізької області"

У жовтні відбулась презентація книги "Вартові пам'яті. Музеї бойової слави Запорізької
області", присвяченої 70-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. У
презентованому виданні вперше в Україні розповідається про музеї бойової слави, які створені і
діють на території Запорізької області. Книга укладена як дорожня карта визволення регіону від
німецько-фашистських загарбників у вересні 1943 – лютому 1944 року. Науково-популярне
видання доповнюють фотографії музейних експозицій та унікальних експонатів. В останньому
розділі книги представлені знімки солдатських меморіалів та пам’ятників над братськими
31

могилами воїнів, загиблих у роки Великої Вітчизняної війни.
Автор ідеї та головний редактор – Наталія Кузьменко, голова Запорізької обласної
організації Національної спілки журналістів України. Книга
видана за допомогою Запорізького регіонального благодійного
фонду розвитку літератури "Натхнення", Запорізької обласної
організації ТСОУ, Запорізької обласної організації НСЖУ.
Видання буде корисне всім, хто цікавиться історією Великої
Вітчизняної війни та історією рідного краю. Авторський
колектив передав примірники книг у фонди бібліотек та музеїв
бойової слави Запоріжжя й області.



Зустрічі з цікавими людьми
"Границ познанию предвидеть невозможно"



Саме за такою назвою в Культурному центрі
бібліотеки відбувся вечір-осмислення, присвячений 180річчю від дня народження вченого-енциклопедиста Дмитра
Мендєлєєва. Зустріч з юними та дорослими відвідувачами
бібліотеки провів кандидат філософських наук, доцент
кафедри філософії Запорізької державної інженерної
академії Товарніченко Володимир Олександрович.
Запоріжани – нащадки славетного роду

Наприкінці лютого бібліотекарі Горьківки познайомились з цікавою
людиною – правнучкою знаменитого Федора Лазаревського, близького
приятеля Тараса Шевченка Інною Євгенівною Скоропадською. У теплій
камерній атмосфері Інна Євгенівна ділилась спогадами та показувала
фотографії з сімейного альбому. Знаково, що зустріч бібліотекарів з
нащадком знаменитого роду відбулось напередодні святкування 200-річчя
від дня народження Тараса Шевченка, у долі якого брати Лазаревські
відіграли важливу роль.
 "Україна у контексті світової цивілізації"
У червні в бібліотеці відбулась зустріч з відомим українським
істориком, археологом, письменником Юрієм Олексійовичем
Шиловим «Україна у контексті світової цивілізації». Яскрава та
пізнавальна розповідь, а згодом і дискусія, стосувались витоків та
розвитку європейської цивілізації, місця та ролі України у сучасному
світі, тісного зв’язку минулого–сьогодення–майбутнього та інших, не
менш цікавих питань.


Гість Центру "Вікно в Америку" – Конрад Тернер

У жовтні Центр "Window on America" / "Вікно в
Америку" відвідали Радник посла з питань преси, освіти та
культури Посольства США Конрад Тернер (Counselor for Public
Affairs – Conrad Turner) та його помічник Ольга Любінецька.
Вони поспілкувалися із працівниками Центру та його
відвідувачами, познайомилися із адміністрацією Запорізької
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. М. Горького, оглянули Інтернет Центр. Пан
Тернер обговорив із присутніми питання доречності відкриття Центрів "Вікно в Америку",
мотивацію до вивчення англійської мови та способи її підвищення, а також поділився власним
життєвим досвідом із опанування іноземних мов.
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Юрій Вілінов про Савур Могили України

В рамках щорічного семінару "Сакральна географія:
Запоріжжя, Україна, Світ", що традиційно проводиться на базі
відділу
сільськогосподарської
та
природничо-наукової
літератури, запорізький історик, краєзнавець, письменник,
член Спілки краєзнавців України Юрій Аркадійович Вілінов
розповів аудиторії про легендарні та маловідомі Савур Могили
України.
 Лорина Тесленко – 20 років творчої діяльності
З нагоди 20-річчя творчої діяльності зібрались у гостинному залі
бібліотеки друзі та прихильники поетичного таланту Лорини Тесленко. На
зустрічі звучали поезії у виконанні авторки, пісні на її вірші, теплі слова від
колег-літераторів та товаришів. Лорина Діодорівна не тільки знана у Запоріжжі
письменниця, але й добрий друг та порадник для літераторів-початківців,
оскільки, очолюючи літературне об'єднання "Пошук", сприяє виходу друком
їхніх творів.



Свята та акції
Знані запоріжці читають дітям
Започаткована Центром національних культур "Сузір'я" акція
має на меті через знайомство малечі з казкою виховувати у юних
читачів любов до рідного краю, взаєморозуміння та взаємоповагу,
доброзичливість та вміння співчувати. Серед запрошених до
читання
були
музиканти
та
художники,
письменники,
священнослужителі.
 До 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка

15 січня стартувала ініційована нашою бібліотекою, приурочена до
200-річчя великого Кобзаря обласна акція "Запоріжжя читає Шевченка".
Присутній на заході щирий друг бібліотеки, запорізький шевченкознавець
Петро Ребро нагадав присутнім про важливість встановлення у нашому місті
пам’ятника Кобзареві, адже, за словами Петра Павловича, "Шевченко
народжений Запоріжжям".
Підготовлена бібліотекарями відділу документів з гуманітарних наук
виставка "Вічна книга" зібрала видання "Кобзаря" різних років, різними
мовами та у різній редакції. Окрасою експозиції було видання 2006 року "Кобзар. Повна
нецензурована збірка".
Подарунком для присутніх була літературно-музична композиція: поезія «Село! І серце
одпочине» у виконанні учня 1 класу Вані Меламедовського, авторська інтерпретація поеми
«Тополя» від Народного артиста України Юрія Бакума та попурі з творів Шевченка від квартету
бандуристок під керівництвом Ольги Беженар.


"ОтЧИТАЙся по полной!"
Читати – модно! Так вважає молодь Запоріжжя, і підтвердженням цього
став флешмоб, організований студентським об'єднанням «Припечатанные».
На кілька годин майданчик перед бібліотекою заповнився молоддю з книгами
та смаколиками. Хлопці та дівчата читали, спілкувались, малювали улюблених
літературних героїв, влаштовували конкурси, переможці яких отримували
книги.
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"Від спеки до бібліотеки!"

Під такою назвою працював "літній абонемент" нашої бібліотеки.
Щосереди на майданчику перед книгозбірнею кожен бажаючий мав змогу
переглянути добірку сучасних видань за найрізноманітнішою тематикою.
Цікаві книги, привітні бібліотекарі, приємний затінок бібліонамету – все,
що потрібно спекотного літнього дня!


Читаймо разом!
Цікаву промоакцію «Читаємо разом» для мешканців міста,
нинішніх та майбутніх читачів Горьківки провели працівники
методичного відділу нашої бібліотеки. Всі перехожі, від найменших
до найстарших, мали змогу поділитись своїми читацькими
вподобаннями. Тож, ЧИТАЙМО РАЗОМ!



БібліоНадвечір'я "Згуртована родина – єдина Україна!"

Вже кілька років поспіль напередодні Всеукраїнського
дня бібліотек Горьківка гостинно відчиняє двері для всіх без
винятку мешканців та гостей нашого міста, пропонуючи цікаво
та не без користі провести вечір у затишних залах бібліотеки.
"Згуртована родина – єдина Україна" – саме під таким девізом
проходила цьогорічна соціокультурна акція, тож сімейна участь
у заходах віталась та винагороджувалась.
Понад дві з половиною тисячі маленьких та дорослих, теперішніх та майбутніх читачів
відвідали найрізноманітніші заходи "Бібліотечного надвечір'я". Вже традиційно, бібліотекарі
пропонували новим читачам безкоштовний запис, забудькуватим – прощення бібліотечних боргів,
найдопитливішим – зазирнути до потаємних куточків книгосховища. Кожен відділ бібліотеки
пропонував гостям збагатитись інтелектуально, переглянувши цікаві та корисні книжкові виставки,
та розкрити свій творчий потенціал, взявши участь у конкурсах та майстер-класах.
На першому, другому й четвертому поверхах виготовляли традиційні українські обереги,
прикраси та побутові дрібнички: маки з атласних стрічок, часник та
гарбузики з капрону, ляльок-мотанок з клаптиків тканини, "Боже око" з
паличок і яскравих ниток та бібліотечного хранителя – "Вченого Кота" з
текстилю. Всі учасники проявили креативність та наполегливість і в
підсумку отримали власноруч створені маленькі шедеври.
Для малюків на третьому поверсі влаштували справжнє солодке
свято – майстриня Тетяна Русакова навчала мистецтву складання букетів
із
цукерок. Підліткам були до душі уроки зіллєваріння та чародійства, які
проводили у відділі документів з гуманітарних наук, майстер-класи з
плетення косичок та фенічок, манікюру та розпису хною у відділ
технічно-економічної літератури, показовий виступ Школи бойових мистецтв "Спас".
Інтелектуали збирались у відділі документів іноземними
мовами та відділі природничо-наукової літератури. Якщо в першому
окрім кмітливості та винахідливості потрібно було ще знання
іноземних мов та швидкість реакції, то у другому можна було
розслабитись та за чашкою ароматного чаю пограти у настільні ігри:
шахи, шашки, доміно, морський бій тощо.
Естети насолоджувались фотовиставками "Моя улюблена
книга" та "Бібліотечна родина і книга", авторською виставкою Ксенії Доброчинської "No music, no
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life" (портрети музикантів з крихти вінілових платівок та
магнітофонної стрічки), виставкою мініатюр з колекції Вікторії
Терещенко "Сова – символ мудрості", виставкою робіт молодих
запорізьких художників "Різнобарв'я".
Надзвичайне захоплення і у дорослих, і у дітей викликав
майстер-клас Анни Поплавки "Пісочна анімація" – фантастичні
картини оживали під пальчиками юних
та дорослих художників. До речі,
проявити свої художні здібності мав
змогу кожен, намалювавши… Україну. Саме так – "Малюємо Україну
разом" – назвали свій майстер-клас молоді художниці Гаяне та Гоар
Арушанян. Навіть той, хто вперше тримав у руках пензлик, зміг додати
свій штрих до образу нашої країни.
Тож заняття на свій смак знаходили всі вечірні відвідувачі
Горьківки, а найактивніші учасники заходів ще й отримали у подарунок
книги.
Задоволення ж отримали всі – від найменшого читача до
найстаршого бібліотекаря!


Святий Миколай – дітям-сиротам Запоріжжя

Наприкінці листопада у бібліотеці стартувала щорічна благодійна акція "Подаруй дітямсиротам Запоріжжя Свято Миколая". Організаторами заходу стали Запорізька обласна
універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького, Соціальний центр
"Проміння" та Металургійний коледж Запорізької державної інженерної
академії. Приєднатись до акції та стати благодійником мав змогу кожен!
Для цього потрібно було завітати до бібліотеки та придбати різдвяну
свічку ручної роботи, або принести дитячий одяг, взуття, книги, іграшки,
канцелярські товари, солодощі тощо та залишити їх у спеціальних
скринях. А вже 16 грудня у відділі мистецтв відкрилась справжня фабрика
Святого Миколая. Наші бібліотекарі та їхні діти, волонтери та студенти
розпочали пакування подарунків для дітей-сиріт Запоріжжя та області.
Честь пакування першого подарунку надали директору ЗОУНБ ім.
О.М.Горького Інні Степаненко, керівнику соціального центру "Проміння" Назару Краївському,
начальнику Служби у справах дітей Антоніні Матвєєвій,
завідуючому транспортним відділенням Металургійного коледжу
ЗДІА Сергію Мальцеву та журналістці, автору та ведучій
аналітичної програми "Знак питання" ЗОДТРК Ользі Вакало.
Приємно, що до постійних партнерів акції цьогоріч долучились
видавництва "Чайка" (м.Харків) та "Свічадо" (м.Львів), тому, окрім
солодощів, іграшок та необхідних дрібничок, діти отримають
цікаві та корисні книжки.

Мистецькі виставки


"Різдвяні вітання"

В рамках XIV фестивалю декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва "Різдвяні вітання" у холах 3, 4, та 6
поверхів, а також у відділі мистецтв були представлені роботи
вихованців 13 міських центрів дитячої та юнацької творчості.
Компетентне доросле журі оцінювало роботи за кількома критеріями:
відповідність різдвяній або обрядовій зимовій тематиці,
оригінальність задуму, рівень виконання, емоційність витвору. За
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результатами голосування будо визначено 12 переможців. Дитяче журі віддало приз глядацьких
симпатій «Зимовому коню» Маргарити Когут. Театралізоване дійство учасникам та відвідувачам
фестивалю подарували вихованці Жовтневого районного центру дитячої та юнацької творчості.
 "Бурятські мотиви" Ольги Роженок
У лютому у відділі мистецтв проходила виставка картин
художниці-дизайнера Ольги Роженок "Бурятські мотиви".
Майстриня працює у цікавій техніці – малює картини на шкірі
акриловими фарбами. Оформлює вона їх у бамбукові рамки
найрізноманітнішої форми. Бурятська тематика представлена у формі
національних капелюхів та юрт; українська оформлена як писанка або хатинка з тином; тема
хрещення Русі виконана у формі хрестів.
 Конкурс учнівської творчості "Об'єднаймося ж, брати мої!"



В рамках святкування 200-річчя від дня народження Тараса
Григоровича Шевченка у холі 4 поверху бібліотеки працювала
виставка малюнків учнів художніх шкіл та художніх відділень шкіл
естетичного виховання міста Запоріжжя та області – учасників
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
«Об'єднаймося ж, брати мої!». Переможці обласного етапу
нагороджені дипломами. Найкращі з понад 100 наданих робіт були
направлені для участі у підсумковому етапі конкурсу в Києві.
"Шалене коло" Аліси Бараннік

До Дня закоханих у відділ мистецтв відкрилась виставка
кераміки від гончарної студії «Шалене коло». Представлені на
виставці роботи переконують відвідувачів у тому, що кераміка не
обмежується тільки предметами побуту, вона може бути яскравим
декоративним елементом інтер’єру або ексклюзивним подарунком.
Серед авторів робіт люди різного віку та професій, та, звичайно ж,
діти. Відкрилась виставка невеличким шоу – керівник студії Аліса
Бараннік показала присутнім, як зі звичайного шматка глини
народжується надзвичайний шедевр.
 "Ніжна палітра весни"
Справжнім весняним подарунком для всіх працівників та
користувачів бібліотеки стала художня виставка молодої
запорізької художниці, члена НСХУ Аліни Славгородської та її
учнів «Ніжна палітра весни», на якій представлені роботи,
виконані у різних техніках: акварель, аплікація, батик тощо.


"Переображення Господньою Любов’ю"

Протягом квітня у відділі мистецтв діяла
унікальна
Національна
пересувна
виставка
образотворчого і прикладного мистецтва в’язнів
"Переображення Господньою Любов’ю". Мета
виставки – посприяти суспільному діалогу та
процесу реінтеграції наших співгромадян, що опинились у місцях позбавлення волі. Експозиція
включає 113 творів, переданих з пенітенціарних установ України. Організатори заходу:
Пенітенціарне душпастирство Української Греко-Католицької Церкви, ВБО «Всеукраїнська мережа
людей, які живуть з ВІЛ», Державна Пенітенціарна служба України, Фонд Андрея Шептицького,
Національна Спілка художників України.
 "Таланти твої, Запоріжжя"
Наприкінці квітня у відділі мистецтв відкрилась експозиція майстрів творчого об'єднання
"Самоцвіти Запоріжжя". На виставці представлені роботи 23 майстрів, виконані у
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найрізноманітніших техніках: класичні живопис та акварель, народна вишивка, розпис по дереву
та ляльки-мотанки, мереживо, бісероплетіння, вишивка стрічками,
аплікації з соломки та, навіть, з вати.
 "Натхнення" Рити Сидоренко
Протягом червня-липня у відділі
мистецтв
діяла перша персональна
виставка майстра декоративно-ужиткового
мистецтва, члена творчого об'єднання
"Самоцвіти Запоріжжя", викладача будинку дитячої та юнацької
творчості Заводського району Рити Вікторівни Сидоренко "Натхнення".
Експоновані роботи виконані у найрізноманітніших техніках: аплікація
з соломки, лушпиння цибулі та листя капусти, з кашеміру й вати,
малюнок гуашшю на тканині та вишивка стрічками.
 Талановиті майстри Запоріжжя
Одразу дві персональні виставки майстрів творчого об'єднання «Самоцвіти Запоріжжя»
Володимира Пашка та Світлани Балуєвої
діяли у відділ мистецтв протягом серпня.
Експозиція Володимира Федоровича під
назвою «Мій рідний край» сповнена ліризму і
безмежної
любові
до
Запорізького
краю. Велич Дніпра, ніжні сільські краєвиди, натюрморти, портрети
друзів та рідних – все це знайшло відображення у творчості майстра.
На виставці авторської ляльки Світлани Валентинівни «Єдина
Україна» представлені як оберегові, так і сувенірні, інтер'єрні
ляльки, вдягнені у національні костюми народів, що проживають на
території нашої країни.
 "Високе Запоріжжя" Олексія Толмачова
Протягом жовтня у холі 4 поверху бібліотеки працювала
персональна виставка молодого запорізького фотографа Олексія Толмачова
«Високе Запоріжжя». Серія ексклюзивних світлин дозволяє побачити
знайомі місця рідного міста з незвичних ракурсів, відчути масштабність
панорамних видів «промміста». Фотографії зроблені автором з
найрізноманітніших точок – від дахів висоток до верхівок заводських труб
та опор ліній електропостачання. Мета виставки – показати незвичне у
звичних місцях, відкрити нове, загадкове, романтичне Запоріжжя.
 "Єднання з природою" Юрія Краснокутського
Світлій пам'яті запорізького художника Юрія Краснокутського була
присвячена виставка "Єднання з природою". Художні
полотна Юрія Семеновича лаконічні, композиційно
насичені світлом та кольором. Кожна з представлених
картин несе в собі надзвичайну енергію, любов до
природи, уміння бачити прекрасне навколо нас. Усі
роботи наповнені душевних теплом, яке художник
вкладав у свої творіння. На презентацію виставки
прийшли рідні та друзі Юрія Семеновича, колеги по творчому об'єднанню "Самоцвіти Запоріжжя",
засновником та беззмінним керівником якого художник був понад 20 років.
 "Люди! Утопим вражду в солнечном свете!"
У відділі мистецтв в рамках IV Міжнародного фестивалю Велимира Хлєбнікова в
Запоріжжі діяла традиційна виставка дитячих малюнків за мотивами творів автора "Люди! Утопим
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вражду в солнечном свете!" та персональна виставка графіки
заслуженого художника Калмикії Степана Ботієва "Велимир Хлєбніков:
Українська тема". Вже традиційно, найкращі роботи запорізьких
школярів та студентів будуть передані Дому-музею Хлєбнікова в
Астрахані, а фотокопії кращих фестивальних робіт – виставлені на
сайті Європейського інституту Університету Дзьоті (Токіо).


"Майбутнє країни – у кожній дитині"

В останні дні осені у відділі мистецтв відкрилась виставка
дитячих робіт декоративно-ужиткового мистецтва вихованців Будинку
дитячої та юнацької творчості Заводського району "Майбутнє країни –
у кожній дитині". Представлені роботи, виконані у різних техніках:
батик, витинанка, петриківський розпис, аплікація з цибулиного
лушпиння, ляльки-мотанки, ткацтво, вишивка, бісероплетіння тощо.


"Дика природа Дніпровських порогів"

40-річчю утворення заказника Дніпровські пороги була присвячена персональна
фотовиставка Сергія Козодавова "Дика природа Дніпровських порогів".
На виставці були представлені 24 види птахів, як тих, що постійно
мешкають на території Запорізької області, так і тих, що прилітають на
зимівлю. У планах автора – створення фотохроніки дикої природи
острова Хортиця та Розумовських плавнів задля пропаганди бережного
ставлення до природи.



Мистецькі заходи
Хрещенський вечорок
В рамках музичного лекторію "Світ чарівних звуків" відбувся святковий
концерт "Хрещенський вечорок". Зі сцени звучала класична та народна музика у
виканні педагогів та учнів дитячих музичних шкіл. Ведуча, Валерія Коломоєць,
провела цікавий екскурс у світ українських православних зимових свят.
Бібліотекарями відділу мистецтв була підготовлена тематична книжкова виставка
"Зимові свята".
 До 20-річчя творчої діяльності

З великим успіхом пройшов у бібліотеці концерт,
присвячений 20-річчю творчої діяльності педагогів дитячої музичної
школи Олександра Андрющенка та Ольги Некрасової. Присутні мали
змогу насолодитись віртуозною грою на балалайці у супроводі фортепіано.



Фестиваль витончених мистецтв «Амплуа»

На початку вересня у бібліотеці проходив ІІ Фестиваль витончених мистецтв «Амплуа». У
відкритті заходу взяли участь творчі колективи дитячого
реабілітаційного театру «Інклюзив» Хортицького національного
навчально-реабілітаційного багатопрофільного
центру – вокальний ансамбль «Ровесники»,
хореографічний ансамбль «Натхнення» та студія
арт-терапії «Клавіші».
В рамках фестивалю у відділ мистецтв
відкрилась виставка запорізького фотохудожника Олега Лагура «Запорізький
козачий край» та відбулась презентація книги «Запорожский фотоклуб – 50
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лет», яку представив голова Запорізького відділення Національної спілки фотохудожників України
Олег Бурбовський.
 З Україною в серці!
Наприкінці жовтня у бібліотеці відбувся концерт викладачів та учнів дитячих музичних
шкіл Запоріжжя на підтримку української армії "З Україною в серці". У програмі звучали
українські народні пісні та твори українських
композиторів
М.Лисенка,
В.Кікти,
І.Шамо,
В.Ревуцького,
П.Майбороди,
виконані
на
фортепіано, гітарі, саксофоні, флейті, акордеоні,
скрипці, бандурі тощо.
Особливо ліричним було виконання пісні
П.Майбороди "Рідна мати моя".
Фінальним акордом заходу стало виконання
гімну України всіма учасниками концерту.



Майстер-класи
Паперовий коник від Вікторії Винник

На початку нового року Вікторія Винник провела майстер-клас з орігамі для вихованців
дитячого садочку №75. Малеча навчалася виготовляти символ 2014 року – коника – зі звичайного
аркушу паперу. Наприкінці заняття задоволені дітлахи отримали різнокольорових паперових
коників.


Вітальна листівка від Марини Пєткової

До Дня Святого Валентина у відділі мистецтв відбувся
майстер-клас з виготовлення вітальних листівок у техніці квілінг.
Перетворювати звичайні аркуші картону та кольорові паперові
смужки на витвір мистецтва навчала викладач кафедри дизайну
Класичного приватного університету Марина Пєткова.


Глиняна тарілка від Аліси Бараннік
Справжнє диво народження витвору мистецтва відбувалось у бібліотеці
напередодні свята Весни – 8 Березня! Із двох нічим не примітних шматків
глини світлого й темного кольору відвідувачі бібліотеки під керівництвом
Аліси Бараннік (гончарна студія "Шалене коло") власноруч виліплювали
декоративну тарілку. Задоволення від процесу творіння отримали усі – від
найменшого до найстаршого учасника майстер-класу.


Великодня писанка від Соціального центру "Проміння"

Напередодні Світлого Христового Воскресіння у відділ мистецтв
відбулись традиційні майстер-класи з виготовлення великодніх писанок.
Майстри-волонтери соціального центру "Проміння" розповідали відвідувачам
легенди й перекази, пов’язані з писанкою, знайомили з особливостями технік
розпису яєць, демонстрували традиційні українські та авторські фантазійні
візерунки. А потім кожен з учасників, від найменшого до найстаршого, із
натхненням та захопленням перетворювали звичне біле яйце на самобутній
шедевр-оберіг.
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Ляльки-мотанки від Світлани Балуєвої

Що може бути кращим за власноруч зроблену
іграшку? А якщо вона ще є оберегом, який приносить
удачу? Протягом року відвідувачі відділу мистецтв під
керівництвом запорізької майстрині Світлани Балуєвої
вчились виготовляти саме таких оберегових ляльокмотанок: довгокосе Щастячко, що приносить у дім радість
та затишок, та захисницю мандрівників Подорожницю, всередину якої
вкладають сім зерен пшениці, для того щоб подорожній живим та
здоровим повернувся додому.
 Картини з лушпиння цибулі від Рити Сидоренко
Секретами створення картин з
лушпиння цибулі поділилась на майстеркласі запорізька майстриня, член творчого
об'єднання "Самоцвіти Запоріжжя" Рита
Сидоренко. Дорослі та маленькі відвідувачі
неабияким
задоволенням
створювали
натюрморти,
добираючи
лушпиння
потрібних відтінків.


із

Малюнки кавою від Ксенії Доброчинської
Для дітей, що приїхали до Запоріжжя із зони АТО молода
запорізька художниця Ксенія Доброчинська провела майстер-клас з
написання картин кавою. Ця, на перший погляд незвична техніка дуже
схожа на акварельну. Малюнок створюється поступово, накладається шар
за шаром, відтінки кольору залежать від концентрації кави.


Лялька-мотанка "Патріотична" від Ірини Шатової

Магічні обереги для наших воїнів створювали у відділі мистецтв читачі
бібліотеки під керівництвом викладача Класичного приватного університету
Ірини Шатової. Діти та дорослі плели з жовтих та синіх ниток маленьких
лялечок, які згодом волонтери передали бійцям – захисникам нашої
Батьківщини.


Новорічні прикраси від бібліотекарів
Справжня майстерня новорічних дрібничок
відкрилась у Горьківці напередодні найулюбленішого свята дорослих та
малечі – Дня Святого Миколая! Секретами виготовлення яскравих ялинок з
кольорових стрічок та пухнастих овечок з ниточок ділились бібліотекарі
відділу документів з гуманітарних наук.


Новорічна листівка від Марини Пєткової

Найкращий подарунок – зроблений власноруч! Саме під
таким девізом у відділі мистецтв пройшов майстер-клас з
виготовлення новорічної листівки у техніці "квілінг". Дизайнер,
викладач кафедри дизайну Класичного приватного університету
Марина Пєткова ділилась тонкощами вибору і поєднання кольорів,
скручування і наклеювання паперових стрічок та іншими
таємницями творчої майстерності.
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Додаток №1
ІННОВАЦІЇ РОКУ
ДОДАТОК №1 ІННОВАЦІЇ РОКУ

№
п/п
1.

Напрямок,
структурний
підрозділ
Бібліотечне
надвечір’я

2.

Відкриття
культурного
центру
‘‘Сузір’я”

3.

Створення
ретро-зали при
відділі цінних і
рідкісних
видань

4.

Організація
літнього
майданчика
‘‘Від спеки -до
бібліотеки”

Короткий опис

Результат

«Згуртована родини – єдина Україна»
– такий формат цьогорічного
Бібліотечного надвечір’я, присвяченого
Всеукраїнському Дню бібліотек.
Програма акції пропонувала
відвідувачам різноманітні родинні
заходи, розваги, літературні подорожі,
зустрічі з авторами нових книжок, інші
заняття для душі.
Найактивніші родини, які протягом
надвечір’я встигли взяти участь у
найбільшій кількості заходів, отримали
від Бібліотеки пам’ятні подарунки.
У жовтні 2014 року відкрито центр
національних культур, яким
започатковано проект ‘‘Сузір’я культур в
єдиній країні”. Реалізація проекту
передбачає тісну взаємодію з
національними громадами Запоріжжя,
використання бібліотечних майданчиків
для проведення Днів національних
культур, етнографічних свят, літературно
– музичних зустрічей з діячами
національних культур.
Ретро-зала при відділі цінних і рідкісних
видань відкрита з метою вивчення,
збереження та популяризації історії,
традицій головної бібліотеки краю. В ній
представлено музейні експонати,
предмети бібліотечної техніки, раритетне
обладнання часів становлення
бібліотеки, дарунки працівників та
відвідувачів, пов’язані з книгою,
творчістю, розвитком бібліотечної
справи.
Влітку 2014 року стартувала акція
відділу абонементу під назвою ‘‘Від
спеки - до бібліотеки”. У спеціально
обладнаному книжковому пункті перед
будівлею Бібліотеки, жителі міста
щосереди мали змогу переглянути нові
книги, найкращі літературні твори
сучасних авторів.

У Бібліотечному надвечір’ї
взяли участь близько 3
тисяч відвідувачів.

Ресурсами культурного
центру ‘‘Сузір’я”
скористалися близько 1,5
тисячі представників
національних товариств та
місцевої громади.

Проведення екскурсій,
оглядів, зустрічей з
любителями старовини,
учасниками яких стало
більше 4 тисяч осіб.
Зібрано, відновлено та
представлено до уваги
відвідувачів біля 100
експонатів.
Акція тривала до кінця
літа та за допомогою
книги рятувала
відвідувачів бібліотеки від
спеки задушливого міста.

5.

Дизайн
інтер’єру
Бібліотеки

6.

Проведення
обласного
конкурсу на
кращий
буктрейлер

7.

Створення
редакційновидавничого
сектору

Креативне вбрання Дитячої кімнати
доповнили дерево бажань та 10-метрова
змія на ім’я Біблікуша, виготовлені
руками бібліотечних працівників.
Авторські художні роботи бібліотекаря I
категорії Тренчук Тетяни прикрасили
арт-вітальню відділу абонементу
предметами декору, розписом вітражів, а
також чудовим настінним розписом
сходинок першого поверху мозаїчною
імітацією дерева-покажчика структурних
підрозділів бібліотеки.
Метою конкурсу є просування книг, які
сприяють розвитку ідей гуманізму та
духовності шляхом використання
сучасних інформаційних технологій,
інформування користувачів про нові
книжкові видання.

Робота редакційно-видавничого сектору
спрямована на забезпечення
професійного рівня видавничої
діяльності, створення позитивного
іміджу бібліотеки в суспільстві через
видання і розповсюдження різної
друкованої продукції.

До журі надійшло 35
буктрейлерів , за оцінкою
якого дві конкурсні роботи
визначено найкращими.
Нагороди отримали
переможці від
Запорізької ЦБС для дітей
та Мелітопольської
районної ЦБС.
Друкування
інформаційного бюлетня,
листівок та буклетів,
методичних та рекламних
матеріалів, коротких
бібліографічних списків і
пам’яток. спрямо
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Бакум Ю., народний артист України
Бараннік А., керівник гончарної студії «Шалене коло»
Бірюкова К., запорізька поетеса, художник, викладач Запорізької дитячої школи
мистецтв
Бурбовський О.О.,фотохудожник, голова Запорізького відділення НСФХУ
Вакало О., журналістка, авторка та ведуча аналітичної програми «Знак питання»
Вілінов Ю., історик, краєзнавець, письменник, член Спілки краєзнавців України
Козодавов С., запорізький фотохудожник, автор фотовиставки «Дика природа
Дніпровських порогів»
Копеліович А.Б., президент запорізького відділення Асоціації спортивних
журналістів
Краївський Н., керівник соціального центру «Проміння»
Кузьменко Н.І., голова Запорізької обласної організації Національної спілки
журналістів України
Мальцев С., завідуючий транспортним відділенням Металургійного коледжу ЗДІА
Матвєєва А., начальник служби у справах дітей Запорізької ОДА
Мільчев В., доктор історичних наук, професор, декан істричного факультету ЗНУ
Моргун Ф.Т., письменник, перший міністр охорони природи СРСР
Пєтков С.В., док. юридичних наук, професор, спеціаліст у галузі адміністративного
права, науковий співробітник у Міжвузівському дослідному центрі «Політика і
освіти»
Пєткова М., викладач кафедри дизайну КПУ
Поплавка А., член НСХУ, голова молодіжного об’єднання при ЗОНСХУ
Ребро П.П., запорізький поет, почесний громадянин м.Запоріжжя
Роженок О., художник-дизайнер
Сердюк А.В., український композитор, співак, журналіст, член НСЖУ
Сидоренко Р., майстер декоративно-ужиткового мистецтва, член ТО «Самоцвіти
Запоріжжя»
Систєров В.М., керівник молодіжної організхації «Акцент»
Скоропадська І.Є., правнучка Ф.Лазаревського, близького приятеля Т.Г.Шевченка
Славгородська А., запорізька художниця, член НСХУ
Сушко К., запорізький письменник, публіцист
Тернер Конрад, радник посла з питань преси, освіти та культури Посольства США в
Україні
Терлецький В., запорізький письменник, журналіст і музикан
Товарніченко В.О., кнд. філософських наук, доцент кафедри філософії ЗДІА
Толмачьов О., запорізький фотограф, автор фотовиставки «Високе Запоріжжя»
Томах О.О., спортивний директор ФК «Металург»
Топчий А., начальник сектора профілактичної роботи управління ДАЇ ГУМВС
України в Запорізькій області
Федина В.Я., літератор, колишній директор Запорізького обласного радіо
Целіщева С., директор модельного агентства «Імідж»
Шилов Ю.О., український історик, археолог, письменник
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Книги
1.Бібліотека, роки, люди, долі : збірка нарисів та фотодокументів. Вип. 4. / КЗ “ОУНБ ім.
О.М. Горького” ЗОР ; [ред., відп. за випуск І.П. Степаненко]. - Запоріжжя : “Валпіс”, 2014. - 160с.
2.Макидонов А.В. Днепровская линия : (1770-1797). - Запорожье : Акцент, 2014. - 555с. - Из
содерж. : [автор благодарит сотрудников отдела краеведения за помощь в подготовке издания]. С.6.
3.Лукашенко В.В Запорізькій обласній науковій бібліотеці імені Горького 21 січня 2014 року
: [вірш] //. Лукашенко В.На вершине заката. - Запорожье, 2014. - С.42.
Періодичні видання
4.Акция «Святий Миколай -дітям сиротам Запоріжжя” началась на прошлой неделе в
Запорожье : [в б-ке] // Миг. - 2014. - 4 дек. - (№ 49). - С.11.
5.Антикварне видання буде доступне читачам : [нач. Запоріз. митниці М. Бізіля передав б-ці
книгу 1913 р.] // Запоріз. правда. - 2014. - 23 січ. (№ 8 - 9). - С.18.
6.Афиша Запорожья : Областная библиотека имени Горького : книжная экспозиция “Сквозь
века к независимости” : [выставка посвящена 23-й годовщине Независимости Украины] //
Позиция. - 1014. - 4 сент. (№ 36). - С. 23 - (Запорожье вечернее).
7.Бабенко Н. Мистецтво об`єднує Україну : [діти з родин тимчасових переселенців зі сходу
відвідали б-ку] / Наталка Бабенко // Миг. - 2014. - 7 авг. - (№32). - С.48.
8.Балашова Т. Мости до електронного врядування : [на базі б-ки пройшов тренінг "Публічні
бібліотеки - мости до електронного врядування" для б -к обл.] / Тетяна Балашова // Червоний
промінь. - 2014. - 8 лют.(№12). - С. 7.
9.Библиотеке подарили книгу президента Туркменистана : ["Лекарственные" растения
Туркменистана"] // Миг. - 2014. - 20 февр. (№8).-С. 10.
10.Библиотека для Android : [интернет - приложение для мобильных телефонов] // Днепров.
металлург. - 2014. - 10 янв.(№1).- С.3.
11.Бібліотечне надвечір`я // Запороз. Січ. - 2014. - С.6.
12.Будет памятник Святым Кириллу и Мефодию : [возле б-ки]// Миг. - 2014. - 22 мая. (№21). - С. 8.В библиотеке им. Горького 23.10.14 прошел фестиваль “Сузір`я культур у єдиній
Україні” // Миг.-2014.- 30 окт. (№ 44). - С.4.
13.[ В б-ці стартував проект "Казка - дітям" за сприяння] // Церков. православ. газ. - 2014. №1. - С.11.
14.[В отделе искусств открыта выставка «Самоцветы Запорожья»] // Миг. - 2014. - 1 мая
(№18). - С.4.
15.В Запорожье детям из Донбасса показали «жизнь в ярких красках» : [в ЗОУНБ им.
Горького состоялась познавательная экскурсия для детей] // Мир. - 2014. - № 29. - С. 2.
16.В Запорожье открыли библиотеку под открытым небом : [в б-ке стартовала акция «Від
спеки до бібліотеки»] // Миг. - 2014. - 17 июля (№ 29). - С.2.
17.В Запорожье [возле б-ки прошел читательский флешмоб : «От Читайся»] // Позиция. 2014. - 8 мая (№19). - С.2.
18. В Запорожской областной библиотеке имени Горького 17 июля открылась выставка
молодой художницы Ксении Доброчинской // Миг. - 2014. - 24 июля (№30). - С.4.
19. В Запорожской областной библиотеке имени Горького состоялось открытие второго
фестиваля изящных искусств «Амплуа»// Миг. - 2014. - 11 сент. - (№ 37). - С.4.
20. В Запорожье живет правнучка друга Кобзаря : [в б-ке состоялась встреча с И. Е.
Скоропадской] // Мрія. - 2014. - 27 февр. (№7). - С.4.
21. В конференц-зале библиотеки имени Горького прошла презентация выставки «З вірою в
перемогу»: [подготовленная отделом краеведения к 71 годовщине освобождения Запорожья] //
Миг. - 2014. - 16 окт. (№ 42).- С.4.

22. В областной библиотеке им. Горького 1 марта состоялся детский праздник "Немецкая
масленица"// Миг. - 2014. - 6 марта. - (№10). - С.4.
23. В областной библиотеке им. Горького 2 апреля открылась Всеукраинская передвижная
выставка художественного творчества осужденных "Преображение Господней любовью» // Миг. 2014. -10 апр. - (№15). - С.4.
24. В отделе искусств областной библиотеке им. Горького открылось сразу две выставки
[коллекция сов В. Терещенко і “Різнобарв`я”] // Миг. - 2014. - 2 окт. - (№ 40). - С.4.
25. [В понедельник, 1 декабря в холле пятого этажа б-ки открылась персональная
фотовыставка С. Козодавова «Дикая природа Днепровских порогов»] // Миг. - 2014. - 4 дек. (№ 49).
- С.11.
26.Відкриття акції “Запоріжжя читає Шевченка” // Запоріз. правда. - 1914. - 16 січ.(№ 5-6). С.1.
27. Ворона Ю. Популяризація життя і творчості Т. Шевченка на сайтах бібліотек України :
[в т.ч. згадується флеш-моб, проведений б-кою в рамках акції “Запоріжжя читає Шевченка”] / Ю.
Ворона // Бібл. планета. - 2014. - № 2. -С. 11-15.
28.Гавриленко І.Архієпископ Лука прочитав дітям казку / Ірина Гавриленко // Запороз. Січ. 1014. - 11 січ. (№7). - С.1.
29. Григорьев С.Ату ее, ату!... : [вместо «Культурного центра» в б-ке создан Центр
национальных культур «Сузір`я»] / С.Григорьев // Позиция. - 2014. - 30 окт. (№ 44) - С. 11.
30. Грицаенко Ю. Выставка, посвященная снятию блокады Ленинграда / Юлия Грицаенко //
Запороз. Січ. - 2014. - 4 лют.(№23). - С.8.
31. Грицаєнко Ю. Зимова музична казка у бібліотеці імені Горького : [“Хрещенський
вечорок”] / Юлія Грицаєнко // Запороз. Січ. - 2014. - 21 січ. - (№13). - С.8.
32. 215 годовщина со дня рождения Пушкина : [в б-ке откроется книжная выставка «Мир
великого поэта»] // Запороз. Січ. - 2014. - 5 июня. - С.3.
33. 200 - річчя від дня народження Т.Г. Шевченка : [про заходи б-ки до свята] // Запороз. Січ.
- 2014. - 8 берез. - С.3.
34. Дети из зоны АТО нуждаются в арт -терапии : [в б-ке для них состоялась экскурсия] //
Позиция. - 2014. - 31 июля. - (№31). - С. 11.
35. До 80-річчя Василя Федини : [у відділі краєзнавства підготували виставку “Левітан
Запорізького краю”] // Запороз. Січ. - 2014. - 9 верес. (№181). - С.6.
36. Запорізькі митники Міндоходів поповнили фонди бібліотеки та музею (обл.
краєзнавчого) історичним раритетом : [б-ці подарували видання 1913р. "Лечение женских
болезней"] // Іскра. - 2014. - 16 янв. (№3). - С.11.; Податки і бізнес Запоріжжя. - 2014. - 10 січ.(№1).
- С.2.
37. Запорожцам покажут уникальные кофейные картины: [В Запорожской областной
библиотеке имени Горького открылась выставка молодой художницы Ксении Доброчинской] //
Остров Свободы - 2014. - 18 июля (№ 27). - С.2
38. Запрацювала електронна бібліотека дисертацій // Запороз. Січ. - 2014. - 22 лип. (№ 148).
- С.5.
39. Зимние святки глазами запорожских детей : [выставка детского рисунка в б-ке] // Миг. 2014. - 9 янв. (№2). - С.48.
40. К празднику Пасхи : [в отделе искусств прошли мастер - классы по росписи пасхальных
яиц] // Миг. - 2014. -24 апр. - (№17). - С.2.
41. Кириленко В.Запорожье туристическое : 60 любимых мест отдыха : [о буктрейлере на
книгу «150 чудес Запорожского края» подготовленном б-кой] / Виктория Кириленко // Позиция. 2014. - 4 дек. - С.2. - (Запорожье вечернее)
42. Кириленко В. Что для вас праздник 8 Марта? : [на вопрос отвечает дир. б-ки И.П.
Степаненко] / Виктория Кириленко // Позиция. - 2014.- 6 марта (№ 10). - С.8.
43. Ковальова О. Виставка рідкісних видань і електронна вікторина : [в б-ці відкрилася
документна мега - виставка "Свята пора Кобзаря"] / Олена Ковальова // Червоний промінь. - 2014. 12 лют. (№13). - С.2.
44. Кто такой Моцарт: [в б-ке состоялась лекция - концерт "Музыкальный Аполлон :
Вольфганг Амадей Моцарт"] // Верже. - 2014. - 6 февр.(№6). - С.11.

45. Кукольный тыл : [в б-ке будут учить изготавливать патриот. куклы - мотанки] // Правда. 2014. - 13 нояб.(№53). - С.2.
46.Литвинова Е. Запорожская культура : на голом желании / Елена Литвинова // Запороз.
Січ. - 2014. - 5-12 июня. - (№ 23). - С.10.
47. Литвинова Е. Запорожские библиотеки остались без директоров : [в Запорожье снимают
директоров областных библиотек] / Елена Литвинова // Суббота плюс. - 2014. - 2-9 окт.(№40). С.57.
48. Лучер М. Контрабандный груз передали в музей и библиотку : [в обл. краевед. музей
старинные монеты , а в б-ку - раритет. книгу] / М. Лучер // Комс. правда в Украине. Запорож. вып. 2014. - 16 лип.
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ДОДАТОК №4 КЗ"ЗОУНБ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО" ЗОР В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Про книжкові виставки:
1. В Запорожье презентовали проект «Библиотека туриста». http://iz.com.ua/zaporoje/17729v-zaporozhe-prezentovali-proekt-biblioteka-turista.html
2.Туристический праздник в Запорожье: выставка, флешмоб и акция. http://zanozanews.com/?p=28517
3.Мир православной книги. http://www.061.ua/afisha/full/9143
4.В Запорожье открылась выставка о пострадавших за веру христианах
http://zp.comments.ua/news/2014/08/22/143741.html
5.Запорожцев зовут отпраздновать юбилей Анны Ахматовой
http://zp.comments.ua/news/2014/06/17/151700.html
6.Картины и куклы в библиотеке имени Горького. http://tv5.zp.ua/news/1011/Kartiny-i-kuklyv-biblioteke-imeni-Gor%27kogo
7.В Запорожье открыли выставку в память об известном поэте
http://zp.comments.ua/news/2014/03/27/123746.html
8.В запорожской библиотеке отметили Международный день кота
http://www.061.ua/news/488950
9.В запорожской библиотеке открылась выставка для модниц. http://timenews.in.ua/39609/vzaporozhskoj-biblioteke-otkry-las-vy-stavka-dlya-modnits-foto
10. В Горьковке открылась выставка для патриотов. http://mtm.zp.ua/2014/04/30/vgorkovke-otkryilas-vyistavka-dlya-patriotov.
Про ювілей бібліотеки:
11.В запорожской 110-летней библиотеке имени Горького есть Wi-Fi и будут учить арабский
язык. http://iz.com.ua/zaporoje/61512-v-zaporozhskoy-110-letney-biblioteke-imeni-gorkogo-est-wi-fi-ibudut-uchit-arabskiy-yazyk.html
12.Завтра 110-летний юбилей Запорожской областной библиотеки им. Горького.
http://topnews.zp.ua/other/2014/01/21/22583.html
13.110 лет областной библиотеке им.Горького.http://nsju.zp.ua/poslednie-novosti/158-110-letoblastnoj-biblioteke-im-gorkogo
14.22 января Запорожской областной универсальной научной библиотеке имени
А.М.Горького исполняется 110 лет. http://woman.zp.ua/forum/viewtopic.php?f=224&t=8385
15.Запорожская областная библиотека им. Горького отпразднует свой 110
юбилей.http://woman.zp.ua/content/zaporozhskaya-oblastnaya-biblioteka-im-gorkogo-otprazdnuet-svoi110-letnii-yubilei
16.Запорожская областная библиотека отмечает свое 110-летние
http://zp.comments.ua/news/2014/01/22/151646.html
Про 200-річчя Шевченко:
17.Библиотека им. Горького начинает праздновать 200-летие Т. Г. Шевченко. http://reporterua.com/2014/01/30/biblioteka-im-gorkogo-nachinaet-prazdnovat-200-letie-t-g-shevchenko
18.В запорожской библиотеке им. Горького прошло открытие акции “Запорожье читает
Шевченко”. http://iskra-news.info/news/7706-v-zaporozhskoy-biblioteke-im-gorkogo-proshlo-otkrytieakcii-zaporozhe-chitaet-shevchenko.html
19.В Запорожской области до 6 марта будут читать поэмы
Шевченко.http://panoptikon.org/articles/48878-v-zaporozhskojj-oblasti-do-6-marta-budut-chitatpojemy.html
20.В Запорожье День рождения Кобзаря объявят Днем национального примирения
http://zp.comments.ua/news/2014/02/18/171408.html

Про презентації:
21.Презентация книги «Звезды запорожского «Металлурга».
http://www.vv.com.ua/news/30949
22.В главной библиотеке области презентуют книгу о звездах
«Металлурга».http://www.prosport.zp.ua/futbol/v-glavnoy-biblioteke-oblasti-prezentuiut-knigu-ozvezdach-metallurga.html
23.Запорожская библиотека приглашает детей на выставку иностранных книг.
http://akzent.zp.ua/news/zaporozhskaja-biblioteka-priglashaet-detej-na-vystavku-inostrannyh-knig
Про майстер-класи:
24.В Запорожье научили детей из зоны АТО рисовать картины с помощью кофе.
http://vostok.r-u.org.ua/?p=17764
25.Запорожцы сделали патриотичные обереги для бойцов в зону АТО.
http://zp.comments.ua/news/2014/11/17/103225.html
26.Запорожцев будут учить делать куклы-мотанки для военных.
http://zp.comments.ua/news/2014/11/12/135403.html
27.Запорожцев научат делать осенние открытки.
http://zp.comments.ua/news/2014/10/20/183946.html
28.Запорожцев будут учить делать кукол-мотанок
http://zp.comments.ua/news/2014/08/07/094642.html
29.Запорожская епархия с библиотекой Горького провели мастер-классы для детей из зоны
АТО http://zp.comments.ua/news/2014/07/30/125910.html
30. Запорожцев научат расписывать писанки
http://zp.comments.ua/news/2014/04/08/145122.html
31.В запорожской библиотеке малыши из зоны АТО побывали на экскурсии и научились
рисовать кофе. http://timenews.in.ua/85703/v-zaporozhskoj-biblioteke-maly-shi-iz-zony-ato-poby-valina-e-kskursii-i-nauchilis-risovat-kofe-foto
32.В запорожской библиотеке учили создавать поздравительные открытки из цветов и
листвы.http://tv5.zp.ua/news/2002/V-zaporozhskoj-biblioteke-uchili-sozdavat%27-pozdravitel%27nyeotkrytki-iz-cvetov-i-listvy?page=23.%24affix
Про клуби:
33.В запорожской библиотеке работает кинозал.
http://zp.comments.ua/news/2014/07/21/112058.html
34.Запорожцам предлагают бесплатно выучить греческий
язык.http://zp.comments.ua/news/2014/12/11/153656.html
35. В запорожской библиотеке открылись компьютерные курсы
http://zp.comments.ua/news/2014/03/17/113526.html
Про мистецьки виставки:
36.В Запорожье открылась уникальная выставка фотографий
http://zp.comments.ua/news/2014/10/06/185904.html
37.В Запорожье откроется фотовыставка памяти Митрополита Владимира
http://zp.comments.ua/news/2014/07/10/092143.html
38.Высокое Запорожье. http://www.061.ua/afisha/full/21379
39.В запорожской библиотеке имени Горького открылась выставка пейзажей.
http://golos.zp.ua/novosti/item/12745-v-zaporozhskoj-biblioteki-imeni-gorkogo-otkrylas-vystavkapejzazhej-foto
40.Животный мир Днепровских порогов.http://www.061.ua/afisha/full/22391
41.В Запорожье откроется выставка кофейной живописи. http://reporter-ua.com/2014/07/16/vzaporozhe-otkroetsya-vystavka-kofeynoy-zhivopisi

Про День бібліотек:
42.Завтра в Запорожье устроят библио-вечер. http://iz.com.ua/zaporoje/53656-zavtra-vzaporozhe-ustroyat-biblio-vecher.html
43.Этажи запорожской библиотеки на один день преобразятся в творческие мастерские
http://www.061.ua/news/626978
44.Надвечір’я в бібліотеці. http://modastil.com.ua/moda/index.php?
option=com_content&view=article&id=170:2014-10-08-13-07-50&catid=2:news&Itemid=315
45.БібліоНадвечір'я.http://vkurse.zp.ua/razvitie/biblionadvechirya
46.БібліоНадвечір'я Згуртована родина-Єдина Україна. http://vk.com/event77505366
Про інше:
47.В Запорожье проведут массовые чтения. http://zabor.zp.ua/www/content/v-zaporozheprovedut-massovye-chteniya
48.В запорожской библиотеки имени Горького открылся ретроуголок.http://golos.zp.ua/novosti/item/12681-v-biblioteke-zaporozhya-otkrylsya-retro-ugolok-foto
49.Тайны библиотек Запорожья.http://www.sich.zp.ua/index.php/ru/kultura/2953-tajny-bibliotek
zaporozhya
50.День Семьи в Запорожской областной библиотеке. http://hram.zp.ua/?p=46911
51.Запорожье посетил советник посла США http://mzz.zp.ua/zaporozhe-posetil-sovetnik-poslassha-foto
52.В Запорожье побывал советник посла США. http://timenews.in.ua/110191/v-zaporozh-epoby-val-sovetnik-posla-ssha-foto
53.В Запорожье побывал советник посла США. Он провел встречу в запорожской
библиотеке. http://www.mv.org.ua/news/84539-zaporozhe_posetil_sovetnik_posla_ssha.html
54.Запорожцы собирают подарки детям-сиротам на День Святого Николая.
http://zp.comments.ua/news/2014/12/01/112716.html
55.В Запорожье откроют «Фабрику Святого Николая».
http://www.ipnews.in.ua/index.php/2014/11/25/v-zaporozhe-otkroyut-fabriku-svyatogo-nikolaya/
56.Запорожцев научат писать материалы для «Википедии»
http://zp.comments.ua/news/2014/06/12/173643.html
57.День Семьи в Запорожской областной библиотеке. http://hram.zp.ua/?p=46911
58.Краса божого світу. http://imidg.ucoz.ua/publ/gruden_2014/krasa_bozhogo_svitu/58-1-0-612
59.Юных запорожцев приглашают на конкурс поделок по мотивам сказок братьев Гримм.
http://mzz.zp.ua/yunyh-zaporozhtsev-priglashayut-na-konkurs-podelok-po-motivam-skazok-bratevgrimm
60. Запорожские библиотекари передадут воинам АТО сотни книг.
http://akzent.zp.ua/news/zaporozhskie-bibliotekari-peredadut-voinam-ato-sotni-knig

61. Православный священник познал жизнь дикарей Новой Гвинеи.
http://mtm.zp.ua/2014/04/08/pravoslavnyiy-svyashhennik-poznal-zhizn-dikarey-novoy-gvinei/

