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Зміни – невід'ємний атрибут сучасного суспільства. 

Сьогодні життєдіяльність бібліотек протікає в умовах 

безперервно змінюваного середовища, що пов’язано з 

розвитком нових технологій, телекомунікацій, появою нових 

носіїв інформації. Здатність і готовність адекватно реагувати 

на вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, оперативно 

адаптуватися, – основні умови успішного розвитку бібліотек.  

Бібліотеки продовжують залишатися острівцем оптимізму і серцем місцевого 

співтовариства. Однак, криза і конкуренція підштовхують наші заклади до пошуку нових ніш 

і форм роботи, до залучення нових читацьких аудиторій, розвитку корпоративних проектів. 

Ця ситуація пробуджує ініціативу співробітників, активізує проектну діяльність, сприяє 

впровадженню інновацій. Постійно перебувати у творчому пошуку – вимога часу. Адже 

гарна бібліотека не та, де багато книг, а та, що вміло організована. І тільки бібліотека, яка 

змінюється, але не зраджує своє головне призначення – нести людям світло духовності і 

розуму – може бути цікава і затребувана у нашому суспільстві. Саме такими бібліотеками 

намагаються стати наші книгозбірні. 

Як зберегти затребуваність бібліоустанов, як їм залишитися необхідними суспільству? 

Зрозуміло, ми шукаємо свої шляхи у створенні образу привабливої бібліотеки. У вік 

Інтернету бібліотекам важливо не допустити згортання своєї діяльності, а навпаки – 

упевнено вписатися в ритм сьогодення. Ця мета спонукала наших працівників взяти участь у 

конкурсах на отримання різноманітних грантів. Саме сьогодні успішне впровадження 

сучасних технологій є частиною функціонування бібліотеки як універсального центру 

інформації. Тому оснащення бібліотек комп'ютерною технікою стає необхідною умовою 

повноцінного обслуговування населення міста.  

Уже в 2010 році централізована бібліотечна система для дітей (центральна бібліотека 

та 5 філій), а в 2011 році централізована бібліотечна система для дорослих (центральна 

бібліотека та 4 її філії) м. Запоріжжя виграли I і, відповідно, II тури конкурсу «Організація 

нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету» у рамках 

Міжнародної програми «Бібліоміст». Головне завдання цієї програми - допомога бібліотекам 

ефективніше задовольняти потреби місцевих громад завдяки вивченню та використанню 

сучасних інформаційних технологій. Управління культури Запорізької міськради протягом  

3-х років забезпечуватиме читачів безкоштовним Інтернетом.  

Шість бібліотек ЦБС для дітей отримали 15 комп'ютерів з ліцензійним програмним 

забезпеченням, обладнанням для їх об'єднання в єдину мережу, 4 принтери і 4 сканери. 

Урочиста церемонія відкриття Інтернет-центрів була приурочена до Всеукраїнського дня 

бібліотек.  

Наші працівники особливу увагу приділяють дітям з малозабезпечених сімей. Для них 

створені проекти «Інформаційна культура», «За знаннями – в електронний світ», працює 

школа інформаційної культури «Книжка и Мишка-программишка» (для молодших 



школярів). Усі вони спрямовані на навчання дітей інформаційній грамотності і вмінню 

працювати з інформацією на будь-яких носіях. Бібліотекарі запрошують своїх читачів у 

віртуальні подорожі, інтернет-подорожі, у фольклорну майстерню. Завдяки доступу до 

мережі Інтернет все більшою популярністю серед відвідувачів користуються такі послуги як 

доступ до інформаційних ресурсів та консультації щодо їх пошуку, сканування документів і 

зображень, запис інформації на електронні носії тощо.  

З 2011 року книгозбірні міста почали активно використовувати мультимедійні 

технології для створення медіа-презентацій, слайд-показів, віртуальних подорожей. Усі філії 

створюють власні медіатеки, центральна бібліотека ім. Н. К. Крупської – електронний 

каталог в програмі ІРБІС. На сьогодні майже завершена комп'ютеризація бібліотечних 

закладів. 17 бібліотек мають власну електронну адресу; бібліотека ім. М. Вовчка та ім. В. 

Комарова мають власні сайти.  

Сучасна бібліотека є як інформаційно-культурним, так і комунікаційним, 

релаксаційним центром, який забезпечує організацію змістовного дозвілля. Тому значною 

подією стала перемога міської бібліотеки-філії № 13 ім. М. Вовчка в IV раунді проектів 

співпраці бібліотек з місцевими громадами, що проводиться Радою міжнародних наукових 

досліджень та обмінів (IRЕХ). Проект створення клубу дівчаток-підлітків «Знайди себе» став 

вкрай необхідним для читачів бібліотеки такого віддаленого від центру міста району як 

Запоріжжя-Ліве. Діяльність клубу надасть можливість забрати дітей та підлітків з вулиці, 

отримати нові знання та навички, навчить їх працювати з книгою і комп'ютером. У бібліотеці 

створено свій сайт і своя веб-сторінка (9 відеороликів). Участь у проекті допомогла значно 

поліпшити матеріальну базу закладу. 

Міські бібліотеки не зупиняються на досягнутому. Вони продовжують писати проекти 

і брати участь у конкурсах на отримання грантів, проводять роботу з перетворення закладів у 

сучасні бібліотечно-інформаційні центри. Завдяки впровадженню нових технологій 

бібліотеки міста стають незамінними для спільноти і на питання «Де отримати доступ до 

достовірної інформації і справжніх знань?» наші читачі впевнено відповідають: «У міських 

бібліотеках для дітей та дорослих!»  

У словничок сучасного керівника 

 Мо ера  ор (лат. той, що стримує) 

 Модератор (ІТ) — людина, що відповідає за дотримання встановлених норм 

поводження на інтернет-ресурсах, частіше форумах. 

 Модератор (соціологія) — людина, що проводить соціологічні дослідження; 

ведучий фокус-груп. 

Рecha Kucha – методологія презентації коротких доповідей, спеціально обмежених 

за формою і тривалістю. Виступаючий представляє доповідь-презентацію з 20 слайдів, кожен 

слайд демонструється 20 секунд, після чого автоматично змінюється на наступний. Таким 

чином тривалість доповіді обмежена 6 хв. 40 сек. Доповіді слідують одна за одною. Кількість 

доповідей зазвичай варіюється від 8 до 12. Модератор має слідкувати за дотриманням 

формату та регламенту. 

Форма  ві кри ого прос ору передбачає, що бібліотекарі онлайн пропонують 

теми для обговорення, голосуванням обирають найпопулярніші та роблять презентації у 

малих групах. Модератор підтримує дискусію, готує звіти про перебіг дискусій, які 

збираються та надаються для ближчого ознайомлення і подальшого використання 

учасниками зустрічі.       

Фле мо   (англ. flash mob — «спалахуючий натовп») — це заздалегідь спланована 

масова акція, зазвичай організована через Інтернет або інші сучасні засоби комунікації, у 

якій велика кількість людей оперативно збирається у громадському місці, протягом 

декількох хвилин виконує заздалегідь узгоджені дії (сценарій) і потім швидко розходяться. 

                               По ія року            

Усі на Ярмарок! 

 

21-22 травня у Києві відбувся Ярмарок «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві 
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громади», який представив провідні бібліотечні ініціативи з усієї країни та, навіть, із 

зарубіжжя (Молдова, Польща) і став Подією 2012 року. Ярмарок продемонстрував широкій 

громадськості, яким чином сучасні бібліотеки розвивають свої громади, надаючи нові 

послуги з використанням Інтернету та інформаційних технологій у співпраці з партнерами – 

неурядовими організаціями, ініціативними громадськими групами, місцевою владою, 

соціальними службами, закладами освіти, охорони здоров’я тощо. Досить чисельну 

делегацію  Запорізького краю  очолювала  директор  обласної  наукової  бібліотеки               

ім. О. М. Горького Інна Степаненко.  

Гості Ярмарку діляться враженнями. 

Ніна Романова, директор Токмацької міської 

ЦБС: «От ярмарки библиотечных инноваций 

получила много положительных эмоций. Она дала 

творческий импульс для реализации новых 

проектов и идей, возможность пообщаться с 

коллегами из библиотек всех регионов Украины и 

других стран, расширила круг профессиональных 

контактов. Особенно понравились стенды г. 

Мелитополя и г. Виноградив Закарпатской 

области, а также Польши. По возможности 

(материальной и финансовой) будем использовать 

 У стендовій презентації   наиболее понравившиеся идеи и проекты      

Мелітопольської ЦБС                          библиотек, представленныее на ярмарке».  

                     Ірина Пе ренко, бібліограф бібліотеки-філії ім. 

Т.Г.Шевченка Запорізької ЦБС для дорослих: «Очікування, пов'язані з цією подією, повністю 

виправдали себе. Виступи директора програми "Бібліоміст", відомих вітчизняних і 

зарубіжних гостей значно підняли статус заходу, налаштували на урочистий лад, викликали 

гордість за свою причетність до спільноти бібліотечних працівників і почуття 

відповідальності за свою роботу.  

Ознайомлення з експозиціями і стендами інноваційних послуг, спрямованих на 

розвиток місцевих громад, стало найяскравішою, на мій погляд, частиною заходу. Досвід 

колег, обмін думками, встановлення особистих контактів, безперечно, сприятиме творчому 

поштовхув для реалізації нових проектів та ідей в нашій подальшій роботі. Великий інтерес 

у мене викликала робота в секціях. Я відвідала презентацію бібліотечних послуг 

"Бібліотека: сім'я і освіта", "Міжнародні підходи до сучасних бібліотечних послуг", а 

також "Обслуговування користувачів і залучення нових читачів (під керівництвом                

О. Башун), яка викликала у мене особливу зацікавленість форматом дискусії. Хотілося б 

відзначити приємну атмосферу співпраці і взаємоповаги, якою був пронизаний весь захід». 

Вален ина Усова, директор Василівської ЦБС: «Не понравилась организация 

мероприятия. Во-первых, невероятно большое количество участников ярмарки. Во-вторых, 

большое количество библиотек, которые представляли свои проекты и инновации (53).  

В-третьих, по моему мнению, уровень и возможности ЦБС и областных библиотек 

разительно отличаются, а мне хотелось ознакомиться с опытом работы именно ЦБС. Если в 

"Библиомосте" принимали участие библиотеки ЦБС, то при чем здесь областные библиотеки 

со своими инновациями? Это нужно было разделить. В-четвертых, мы предварительно 

голосовали за темы, которые хотели бы прослушать. В ответном письме "Библиомост" 

сообщил, что будут обсуждаться 4 темы, в них вошла и наша, но в программе темы были 

другие.  

Все это создавало толкотню, суету, невозможность пробраться и рассмотреть проекты, 

представленные библиотеками. Поэтому и вникнуть в каждую представляемую презентацию 

было невозможно». 

На аля Турченко, методист Кам’янсько-Дніпровської ЦРБ: «Посетив ярмарку 

"Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади" я получила массу позитивных эмоций. 

Ознакомилась с опытом работы других библиотек Украины по внедрению новых 

технологий, участвовала в викторине и даже получила призы».  



Те яна Прокопенко, бібліограф Оріхівської районної бібліотеки: «Очень понравилось. 

Привезла много наглядного материала. Планируем и надеемся многое внедрить у себя. 

Такие мероприятия не только освещают деятельность библиотек, помогают делиться 

бесценным опытом, демонстрируя новые методы работы с читателями, местным 

сообществом, но и подталкивают к активной деятельности и сотрудничеству". 

На аля Ярова, директор Токмацької районної ЦБС: «Не получила ожидаемого 

впечатления. Материалы были представлены очень интересные, но... один день для такого 

мероприятия – это очень-очень мало». 

 

 

Новини  і ліо ечного жи  я 

 

ІІІ тур конкурсу на участь у проекті 

“Організація нових бібліотечних послуг з 

використанням вільного доступу до 

Інтернету”, який проводиться у рамках 

програми “Бібліоміст” (2011 р.) став для 

наших закладів урожайним. 8 ЦБС 

Запорізької області стали переможцями 

конкурсу. Отже, на кінець 2012 року 

тільки завдяки програмі «Бібліоміст» у 

нашому краї з’явиться 59 модернізованих 

бібліотек. Ми вітаємо переможців по 

Запорізькій області. Це – Василівська, 

Гуляйпільська, Кам’янсько-Дніпровська, 

Мелітопольська, Оріхівська, Приазовська, 

Токмацька районні, Токмацька міська 

централізовані бібліотечні системи. 

Бібліотеки-переможці отримають для 

реалізації проекту набір обладнання        

(15 комп’ютерів та 4 принтери/сканери). 

Запрошуємо бібліотеки Запорізького 

краю до участі у ІУ турі конкурсу. 

*** 

Згідно з програмою «Бібліоміст» в 

ОУНБ імені О.М. Горького продовжує 

роботу регіональний навчальний центр. 

Останні учні тренінгового центру – наші 

колеги із Запорізької міської ЦБС для 

дітей, Мелітопольської міської та 

Чернігівської районної ЦБС. Метою 

проекту є розвиток регіональної 

бібліотечної інфраструктури шляхом 

підвищення кваліфікації працівників 

бібліотек області.  

*** 

У Мелітопольській міській ЦБС 

розпочав роботу «Клуб англійської мови». 

Клуб співпрацює з молодіжними 

об’єднаннями, волонтерами Корпусу 

Миру. Американські волонтери в цікавій 

формі, з використанням електронних 

технологій майстерно проводять 

щотижневі зустрічі з користувачами 

бібліотек. Працюють дві групи – для 

початківців та для тих, хто вже володіє 

англійською мовою. 

*** 

Щороку Токмацька районна 

державна адміністрація проводить конкурс 

з благоустрою населених пунктів району. 

У номінації «Кращий соціокультурний 

об’єкт» визначені Трудівська та Балківська 

сільські бібліотеки. Переможці отримали в 

подарунок нові книги. Вітаємо колег і 

жителів сіл.  

*** 

 У Чернігівській центральній 

районній бібліотеці для дітей успішно діє 

екологічний гурток «Степовичок». Його 

народження стало можливим завдяки 

перемозі закладу у проекті Міжнародного 

фонду «Відродження» (Антикризова 

гуманітарна програма).  

Учасники – учні 5-7 класів. Вони не 

тільки ознайомлюються з сучасними 

екологічними проблемами та природою 

Чернігівщини, але й власною працею 

змінюють рідний край – розчистили берег 

річки, посадили дерева. Приємно, що до 

акцій «Степовичка» починають долучатися 

жителі селища, з’являються партнери, 

добровільні помічники.  

Тож удачі тобі, «Степовичку»! 

  

 

          ЦБС:   рихи  о пор ре у          
 

В. Семе ко, головний методист Запорізької МЦБС 

 



У  ворчих по уках  а з на хненням 

  У Рік спорту та здорового способу життя при бібліотеці ім. Б.Хмельницького було 

організовано шаховий клуб «Белая ладья». 18 читачів різного віку створили своє читацьке 

об’єднання, щоб у вільний час пограти в шахи у затишній бібліотеці, поспілкуватися, 

обговорити останні спортивні новини. У колективу ж книгозбірні, особливо у завідуючої М. 

Ю. Ковальової, була ще одна задумка: захопити цією грою дітей та юнацтво. 

 30 березня члени клубу і читачі різного віку поспішали на шаховий турнір під назвою 

«Я б в гросмейстери пішов – хай мене навчать». «Белая 

ладья» давала майстер-клас усім бажаючим. А таких було 

чимало – особливо з виховного комплексу «Барвінок» та 

ЗОШ № 75. 

 Турнір відкрився оглядом літератури про шахи, яку 

було представлено на книжковій виставці «Цікавий світ 

шахів». На маленьких «гросмейстерів» чекав невеличкий 

книжковий розвал «Вчись грати у шахи!». 

 Далі почався сам турнір. Одночасно грали 12 пар. 

Переможці отримали подарунки, а всі інші учасники – солодкі призи. Цікавими були 

змагання шахістів з комп’ютером. І хоча вигравала весь час машина, один раз переможцем 

став читач. Як усі раділи! Цей захід висвітлювався телебаченням та на шпальтах місцевих 

газет. 

 А 24 квітня бібліотека знову запросила у гості своїх читачів. Цього разу – на Бал 

тюльпанів. Абонемент прикрашали 120 тюльпанів різних сортів, деякі екземпляри присутні 

бачили вперше. І бібліотекарі, і читачі навряд чи могли згадати більш красивий захід, ніж це 

свято квітів. 

Окрім живих тюльпанів яскраво і радісно виглядала книжкова виставка-замилування  

«У царстві тюльпанів». А малюки у кімнаті «Бібліоняня» під керівництвом бібліотекаря 

Інеси Немикіної вчилися майструвати квіти з паперу. 

Та не тільки естетика привертала увагу користувачів. Захід готувався ретельно, 

починаючи з моменту оголошення загальноміської акції «Міські квіти». Читачів заздалегідь 

попередили, тому усі бажаючі могли принести цибулини тюльпанів і обмінятися ними. 

 Інтернет-центр на цьому святі також багато попрацював, адже виникло чимало питань 

щодо нових сортів та можливості їх придбання. Багатьох цікавило використання тюльпанів у 

ландшафтному дизайні. 

 Члени читацького об’єднання «Ваші 6 соток» консультували любителів і розкішних, і 

скромних квітників як правильно піклуватися про ніжну квітку. Бібліотекарі підказували 

книги на допомогу садівникам. А потім усі разом підспівували відомій пісні «Городские 

цветы». 

P.S. ві   ре ак ора                       

Інноваційна «родзинка» бібліотеки ім. Б.Хмельницького – вільний доступ і зонування. 

Такий принцип став основою реорганізації системи обслуговування користувачів. Можна 

зупинитись у зоні ділового читання або періодичних видань для ознайомлення з новими 

виданнями. У зоні релаксації можна відпочити, а у зоні буккроссингу поділитися 

прочитаною книгою. Краєзнавча і народознавча зони використовуються під час проведення 

різноманітних заходів разом зі школою. У зоні здоров’я можна скористатися тренажером, 

перевірити зір, прослухати консультації медичних спеціалістів. Саме тут наші колеги 

організували збір коштів для онкохворих дітей, одягу та іграшок для асоціації інвалідів.  

При бібліотеці функціонує читацьке об’єднання дачників «6 соток». 

Мабуть, саме тому, читачі із задоволенням приходять до книгозбірні та беруть разом з 

собою дітей і друзів. 

 

          ЦБС:   рихи  о пор ре у          
Одна з ознак сьогодення – широке розповсюдження руху «Бібліотека без стін». 

Працівники книгозбірень виходять у парки, на вулиці, дитячі майданчики з рекламою 



бібліотеки, різноманітними соціальними та просвітницькими акціями. Вони впевнено 

роблять кроки назустріч новим читачам поза стінами своїх закладів. 

Бібліотеки Запорізького краю вже мають певний досвід такого просування своїх 

заходів. Досить давно проводять виїзні виставки у міському парку працівники 

Мелітопольської міської бібліотеки. Широке розповсюдження набув цей  рух серед бібліотек 

міста Запоріжжя. Так, бібліотека ім.В. Маяковського вийшла на площу з акцією 

буккроссингу; бібліотека ім. В.Лісняка в місцевий парк з акцією «Міняємо цигарку на 

цукерку»; бібліотекарі книгозбірні ім. В. Чубаря на Трійцю провели краєзнавчу годину 

«Зелений ярмарок» на острові Хортиця тощо.  

Пропонуємо вашій увазі досвід роботи  Веселівської центральної районної бібліотеки. 

 

Л. Мовчан, зав. відділом обслуговування  

Веселівської центральної районної бібліотеки     

 

«Книжковий  ім –  і ліо ека, це за и ок  умок свя их…» 

Веселівська районна бібліотека для дорослих кожного дня радо зустрічає своїх 

читачів. Для них – нові видання, яскраво оформлені цікаві книжкові виставки та 

інформаційні стенди. Читачам запам’яталися такі виставки, як «Єдина соборна Україна», 

«Зимова мозаїка», «Любіть красу своєї мови» та інші. 

Для кожного громадянина важливо знати звичаї та  традиції свого народу. У 

Веселівській районній бібліотеці значна увага приділяється народознавчому напрямку 

роботи. Для відвідувачів бібліотеки проводяться уроки народознавства, фольклорні свята, 

вечори, а зараз - і заходи поза стінами бібліотеки. 

     Цікаво пройшло, наприклад, фольклорне свято «Прийшла 

Масляна до нас». Незважаючи на холодний, морозний день, 

біля бібліотеки зібралось чимало людей. Красиво оформлена 

площа перед бібліотекою, музика у виконанні працівників 

будинку культури приваблювали жителів. Усі присутні брали 

активну участь у конкурсах: проспівати частівки, відгадати 

загадки, помірятися силою, зрізати приз з зав’язаними очима 

та інші. Гості свята змогли поласувати гарячим чаєм з 

млинцями та оладками. Було дуже весело і цікаво. 

     …Рідна мова. Вона така неповторна, мелодійна і співуча, 

бо ввібрала в себе гомін дібров і луків, полів і лісів, духмяний 

запах рідної землі. У народу нема більшого скарбу, ніж його мова. Бо саме мова - це характер 

народу, його пам’ять, історія і духовна могутність.    

У міжнародний день рідної мови ми запросили своїх читачів на свято рідної мови 

«Мово моя материнська, квітни в душі й на устах». У цей день всі бажаючі змогли взяти 

участь у мовознавчих конкурсах, літературних вікторинах та інших розважальних заходах. Із 

запалом приймали участь у таких конкурсах: «Знайди пару», «Перевір пам’ять», 

«Фразеологічна показуха», «Кроки», «Загадкове перетворення» та інші. А яке ж свято рідної 

мови без української пісні! Бажаючі змагалися у конкурсі на краще виконання пісні. Гарний 

настрій на святі панував завдяки народному колективу «Дивограй». 

Що таке сім’я? Усім без пояснення зрозуміло. Як слова «хліб», «вода» не потребують 

розшифрування, так і поняття «сім’я» вселяється у нас з перших свідомих миттєвостей 

життя. 

Вже не перший рік районна бібліотека за підтримки відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту проводить родинне свято поза бібліотекою. Усі сім’ї - учасники творчо підходять до  

конкурсу. Кожній родині дається домашнє завдання, яке включає в себе розповідь про сім’ю, 

історію свого роду, захоплення членів сім’ї, улюблену сімейну страву. 

Родини брали участь у багатьох конкурсах: «Склади прислів’я», «Карлсон та 

варення», «Перевір пам’ять», «Пов’яжи хустину», «Хто швидше вип’є воду» та інші. 

Протягом свята звучали пісні про сім’ю та маму.  

За конкурсами уважно стежили члени журі. Свято завершилось дегустацією тих страв, 



які приготували родини, подарунками.  

Вже другий рік нашою бібліотекою проводиться «День відкритих дверей». Мета 

цього заходу - залучити до бібліотеки нових читачів, познайомити їх з новою літературою та 

періодичними виданнями, які передплачує бібліотека. Ось таке оголошення було розміщено 

у всіх навчальних  закладах селища:  

«У бібліотеці – день відкритих дверей!!!  

У цей день на вас чекають цікаві виставки, вікторини, кросворди. 

Ми бажаємо зустрітися з нашими боржниками. Обіцяємо їх не сварити і не нараховувати 

пеню» 

Колектив бібліотеки заздалегідь готувався до цього свята. Усі відділи були святково 

прикрашені. Вікторини, головоломки, кросворди дуже сподобались читачам, вони з великим 

азартом їх розгадували. Кожен читач отримував маршрутний лист, у якому був перелік 

завдань. Той, хто виконав усі завдання  отримував приз. 

Бажаючих розрахуватися з бібліотекою було багато, але боржники мусили 

відремонтувати пошкоджені книжки. Протягом усього дня звучали пісні про бібліотеку. 

Заходи поза стінами книгозбірні дуже подобаються нашим читачам. Крім того, вони 

стали яскравою рекламою бібліотеки.  

 

А зараз про свою роботу розповідають мелітопольці                            

 
Н. Іщенко, головний методист Мелітопольської РЦБС 

У по орож з «Рі нокраєм» 

У Мелітопольській центральній районній бібліотеці розпочав свою роботу клуб для 

юнацтва “Ріднокрай”. Він запрошує юних читачів у подорож по рідній країні, знайомить з 

історією України, її державним устроєм, символікою, природними багатствами та 

культурою, даючи цілісне уявлення про Україну як незалежну демократичну державу. Девіз 

клубу: “Тут все священне, все твоє, бо зветься просто краєм рідним”. У день відкриття 

учасники клубу зустрілися з мешканцем смт. Мирне Віктором Сергійовичем Джосом, який з 

13 років займається різьбленням по дереву. У своїх роботах майстер зображає звірів, квіти, 

історичні персонажі, а також ікони, які виконані на високому професійному рівні. Йому 

може позаздрити не один скульптор-професіонал. Кожна робота супроводжується цікавими 

коментарями про історію її створення. Це й не дивно. Віктор Сергійович за фахом – вчитель 

історії та географії, закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет. 

З 2000 року існує жіночий клуб “Надія”. Його членами є 

жінки від 60 років. Засідання цього клубу присвячені цікавим 

та різноманітним темам Це літературні вечори “Кохання 

срібного століття”, “Ганна Керн: миттєвості життя”, “Три 

любові Івана Франка”, “Я і  зараз ревную чоловіка до 

шанувальниць” (про життя та творчість Наталії Сумської). 

Кожне засідання традиційно закінчується чаюванням, 

прослуховуванням та співом українських пісень. 

Заклади культури Мелітопольського району завжди 

відчувають підтримку з боку органів місцевого 

самоврядування. Так, 21 грудня 2006 р. Новомиколаївська сільська бібліотека відзначила 

новосілля. У день відкриття бібліотеки для жителів села був проведений літературно-

музичний вечір “Сільська мадонна”, присвячений місцевій поетесі, вчительці української 

літератури, жительці села Ользі Миколаївні Фесенко. У творчому доробку Ольги 

Миколаївни - більш як 200 віршів, 25 з яких покладено на музику, є також професійні 

методичні матеріали у віршах. Під час вечора звучало багато віршів, а також пісень у 

виконанні гурту “Криниця” Семенівського будинку культури, які написав керівник 

ансамблю, композитор Станіслав Володін на вірші поетеси.  



Вітаємо з ювілеєм! 
  

 

                            Романову Ніну Степанівну, 
                      директора Токмацької міської ЦБС 

                               Ярову Наталію Вікторівну, 
директора Токмацької  районної ЦБС 

Пашкевич Валентину Йосипівну, 
завідуючу Розівською центральною бібліотекою                                                                   

                                  Передерій Ірину Вікторівну, 
                                    методиста Гуляйпільської районної ЦБС 

Тюркеджи Ірину Валентинівну, 
методиста Бердянської міської ЦБС 

Чайковську Любов Вікторівну, 
 методиста Якимівської районної  ЦБС 

 
 

 
 
Хотите, счастье подарю? 
Отмерю столько, сколько надо.  
Его горстями раздаю,  
Я всем насыпать счастье рада! 
Берите больше, про запас.  
Его не будет слишком много.  
Пусть защитит от горя Вас,  
И солнцем светит Вам в дорогу.  

А Вы поделитесь с родней.  
Раздайте все – до самой крошки!  
И, обойдя весь шар земной,  
Оно вернется к Вам в ладошку! 

                                  

Людмила Шкилева  
Я не знаю к о  ы 

          

 
Я и ТЫ... Между нами всего монитор, 
И еще сотни быстрых верст... 
Каждодневный ведем мы с тобой разговор 
То ли в шутку, то ли всерьез: 
- Как погода? 
- Погода?... Да дождь идет... 
А у вас, я слышал, жара? 
Представляешь, ну, надо же, не везет - 
На работе опять аврал... 
- А до отпуска сколько? 12 дней? 
- Да. Уже и билеты взял... 
Что молчишь-то? Уснула? Ты где там? Эй... 
Я, пожалуй, пойду. Устал... 
 
А назавтра опять: 
- Ну, привет! 
- Привет! 
Как дела? Где долго гулял? 
- Да какой там "гулял" 
Отключали свет... 

Я тут новое написал... 
Но опять "заморочка", не о любви... 
- Ну, прекрасно, кидай скорей... 
- Да кидаю уже. Ты давай, лови... 
- Все поймала... 
- Ну, как? 
- О’кей... 
 
Я не знаю кто ты... Ты не знаешь кто я... 
Каждодневный треп "ни о чем" 
И у каждого личная жизнь своя... 
Почему мы друг друга ждем? 
Почему так тревожно и пусто в ночи 
Если ты не вышел Онлайн? 
Пусть конвертик мигает, ты лучше молчи, 
Но, пожалуйста, не исчезай... 
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