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На виконання нової концепції гуманітарної 

політики та з ініціативи Української бібліотечної 

асоціації, обласної наукової бібліотеки ім. О. 

Гмирьова  Баштанською районною бібліотекою та 

сільськими бібліотеками  протягом  липня - серпня 

2011 року були  проведені  громадські опитування 

«Бібліотека нашої громади:сучасне і майбутнє». 

Вивчення громадської думки відбулося із 

застосуванням  різних форм отримання інформації 

(анкетування, опитування, інтерв’ювання). 

Підсумковим заходом проведеної роботи стало громадське обговорення  у форматі 

«круглого столу», яке відбулося 13 вересня 2011року в Баштанській центральній 

районній бібліотеці. 

На засіданні круглого столу були присутні  перший заступник голови 

Баштанської РДА Шевченко С.Д., радник голови районної ради Єланцева В.П., 

начальник відділу культури РДА Вінницький І.С., голови сільських рад району, 

бібліотекарі Баштанської ЦБС, соціальні партнери районної та сільських бібліотек, 

представники ЗМІ та  громадськості міста. 

Відкрила засідання  і зробила аналіз громадського опитування директор ЦБС 

Борщевецька Г.І. Обговорення розпочалося жваво і зацікавлено. Свої думки з даного 

питання висловили С.Д. Шевченко, В.П.Єланцева, 

І.С. Вінницький, голови сільських рад: С.М. Бото, 

А.В. Савченко, Н.В. Орлова, директори шкіл міста, 

соціальні партнери бібліотеки, бібліотекарі, які  

одностайно  висловилися за позицію, що бібліотека 

була і є осередком духовності, творчого та 

культурного спілкування читачів, вона - головний 

зберігач документних  ресурсів, як культурного 

надбання держави, вона - креативний 

соціокультурний та інформаційний центр громади.  

Під час проведення круглого столу відбулася  

відео - презентація модельних бібліотек, яку провела  заступник директора Скрипник 

Н.О. та презентація електронної книги, представлена бібліотекарем Пащук Р.Ю. 

Обговоривши питання стану та перспективи розвитку бібліотек Баштанської ЦБС, а 

також  потреб  районної громади у бібліотечних послугах, учасники круглого столу 

прийняли  рішення щодо подальшого розвитку бібліотек і підтвердили свою готовність 

до партнерської співпраці і підтримки бібліотек та приєдналися до обраного районною 

бібліотекою  кредо: «Через партнерство і співпрацю - до успіху». 

         21 вересня делегація Баштанського району взяла участь у обласних обговореннях, 

які відбулися на базі обласної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова. 

                                                                  Бабіна Т.М. -    завідуюча методичним  відділом                                                                                                         

30 вересня - 

Всеукраїнський день 

бібліотек 

 

 
 

         

Шановні користувачі! 

29 вересня центральна районна 

бібліотека проводить День 

відкритих дверей «Бібліотека 

знайома і незнайома»  . 

Запрошуємо всіх до бібліотеки. 
 

 

 

З 13 вересня в районній бібліотеці 

проходив тиждень рідного краю «Мій 

рідний край - моя земля». В рамках 

цього тижня було оформлено 

виставку-бібліогід «Літературне 

сузір’я Миколаївщини», проведено 

бібліографічний огляд «Про рідний 

край поетичним рядком» та Інтернет 

- огляд «Моє місто в Інтернеті». 

*** 

До дня народження О.О. Сизоненка, 

видатного українського письменника, 

нашого земляка проведено вечір - 

портрет «Доки й живу». Учням шкіл 

працівники бібліотеки  розповіли про 

життєвий та творчий шлях 

письменника, а також  їхній увазі 

була представлена мультимедійна 

презентація по творчості О. 

Сизоненка « Співець рідного краю». 

*** 

В читальному залі районної 

бібліотеки була організована експрес 

-виставка «Партизанськими стеж-

ками», приурочена до Дня парти-

занської слави. На виставці була 

представлена література про 

відважну та самовіддану боротьбу 

партизанів і підпільників в роки 

Великої Вітчизняної війни. 

*** 

До Всеукраїнського дня бібліотек на 

абонементі районної бібліотеки 

оформлено книжкову виставку «Її 

Величність - Книга» . Користувачі 

мають змогу познайомитися з новими 

виданнями вітчизняного книго-

видавництва: творами класичної і 

сучасної української прози та поезії, 

виданнями краєзнавчої літератури, 

збірками видань світової літератури. 

*** 

 
 

 01.10.  Книжкова виставка «Спинилась осінь на порозі». 

 04.10. Година довіри «Чужа біда: кому вона потрібна?».    

 11.10.  Акція «Здоровим  - в  ХХІ століття».                                                                     

 11.10.  Книжкова  виставка «Дороги в храм здоров’я» .                                             

 12.10.  Година – зустріч з наркологом «Якби я знав…».                                                  

 13.10.  Книжкова виставка «Постаті  і події козацької України».                              

 19.10. Година -  роздум «Ідеали юних: які вони?». 

 20.10. Виставка –фантазія «Час натхнення , творчості пора» .                                

 26.10.  Круглий стіл «Молодь – сила, що змінює світ». 

 28.10.  Експрес - виставка «Літопис незабутніх подій».                                            

 28.10.  Засідання літературно – мистецького клубу «Роксолана» «Літературні  осенини». 
  

 
 

 

 

 

 

Вересень 2011 

№9 

 



 
 

 

____________________________________________                             ______________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
1  - Міжнародний день громадян похилого 

віку; 

2  -  День працівників освіти; 

6  -  130 років від дня народження 

І.А.Кочерги, українського драматурга; 

8  -   125 років з часу відкриття у м. Харкові  

        Громадської бібліотеки ( нині Харків-

ська      державна наукова бібліотека ім. 

В.Г. Короленка); 

14  - День Українського козацтва; 

17  - 75 років від дня народження І.Ф. Драча,  

        українського поета, кінодраматурга ; 

22 -  155 років від дня народження М.І. Зуб-

рицького, українського етнографа, 

фольклориста; 

24  -  День Організації Об’єднаних Націй; 

27  - 235 років від дня народження Я.М. Мар-

ковича,  українського історика, етногра-

фа, фольклориста; 

28  -  День визволення України від 

фашистських загарбників; 

      -  130 років від дня народження Д.Я. Ма-

когона,  українського письменника; 

30 -  День автомобіліста і дорожника.         

                          
    

 

 Стара Полтавка, знана з давніх пір, 

 Тепер Баштанка.І в старім найменні 

Жива легенда ходить в кожен двір,  

Ще не забута в суєті буденній… 

 

Згадалась ця легенда і в 

ювілейну річницю рідного 

міста…  З нагоди 205-ї річниці від  

дня заснування м. Баштанки 

працівниками відділу 

обслуговування  центральної 

районної бібліотеки  спільно з педагогами та вихованцями музичної 

школи було організовано літературно-розважальне шоу «Місто нашого 

дитинства» для дітей та юнацтва. По дорозі на ярмарку на свято 

завітали  літературні герої: Наталка  Полтавка, бабуся Терпелиха, 

тітонька Настя (ролі виконували бібліотекарі відділу обслуговування 

Озерова І.Г., Штефан Л.В., Пащук Р.Ю.) та провели для юнацтва 

краєзнавчий квест - пошукову гру. Молодь з радістю відшукувала 

конверти, в яких були сховані стара та нова назви  нашого міста 

(головним завдянням квесту було знайти конверти з літерами і скласти 

слова). 

А поки команди учасників у супроводі бабусі Терпелихи і тітоньки 

Насті займалися пошуком конвертів по містечку «Казка», Наталка 

Полтавка провела  цікаві змагання з іншими учасниками свята: це і 

літературні вікторини, і фольклорне буриме і розважальні конкурси (в 

конкурсах-естафетах молодь  наввипередки зносила  до кошиків яблука 

та бублики).  

 Конкурси супроводжувались веселими  мелодіями  та окремими  

музичними номерами у виконанні учнів та викладачів музичної школи, 

яких глядачі нагороджували щедрими оплесками.  

В знак подяки за участь у конкурсах  учасники отримали від 

Наталки квіти з цукерок. 

Учасників квесту та глядачів 

свята  україночки-господині  

також пригостили солодощами, 

які надала  міська рада. А 

бібліотечні працівники роздавали 

всім учасникам рекламні 

календарики і флаєрки з 

бібліотечною символікою та  всіх 

запрошували до бібліотеки. Адже 

головною героїнею на цьому 

святі все-таки була книга. І читати сьогодні – це модно, це круто, це 

престижно. 

Задоволення від свята отримали всі: і молодь, і діти разом з 

батьками, і організатори свята. 
                                      Пащук Р.Ю.  -  бібліотекар відділу обслуговування ЦРБ 

 

  

      

 

      Миколаївською обласною бібліотекою 

для юнацтва проводився краєзнавчий 

конкурс на знання історії краю, її традицій 

і звичаїв, досягнень минулого і сьогодення. 

Активну участь у цьому конкурсі брали і 

користувачі бібліотек нашого району. За 

підсумками конкурсу видана збірка 

«Легенди рідного краю». Видання містить 

кращі легенди та перекази, що зібрали юні 

краєзнавці. В них наша історія, доля і  

душа народу, краса нашої маленької 

батьківщини. 

      Така збірка надійшла  і до нашої 

бібліотеки. Приємно, що до неї увійшли 

легенди   і перекази наших  юних 

користувачів.     Збірка буде цікава для 

краєзнавців, а також широкому загалу 

користувачів. З нею можна познайомитись 

в читальному залі районної бібліотеки.  

 
              Пікуль Т.В.- зав. відділом фондів 

 

 

56100 Миколаївська обл. 

м. Баштанка вул. Театральна, 4 

тел: 2-76-32 

meil-address: biblioto@yandex.ru 

 

Бюлетень виходить один раз на місяць. 

 Обсяг 1 аркуш. 

Матеріали публікуються українською мовою 

Розповсюджується безкоштовно 

    Відповідальний за випуск:    директор ЦРБ 

                                                    Борщевецька Г.І. 
 

    Комп’ютерний набір:          Костін М.С.                

 
 

До речі...  перші книгосховища, які нам відомі -  це бібліотеки Ассірії, Вавілона, Шумера, Урарту та інших 

країн Сходу. В ІІІ ст. до.н.е. виникли Пергамська та Александрійська бібліотеки єгипетських царів – бібліофілів – 

Птоломіїв. За часів князювання Ярослава Мудрого в Х ст. була створена перша бібліотека Київської Русі.  

  « Аптека для душі» -  така вивіска була на вході до бібліотеки Рамзеса ІІ ( єгипетський фараон, ХІІІ ст. до н.е.) 


