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СТРУКТУРА ЦСБД 
 

 
Центральна   бібліотека  

для дітей  
( пр. Мануйлівський, 3) 

Бібліотека-філія  № 2  
(пров. Парусний, 12) 
Бібліотека-філія  № 3  
(Бульвар Слави, 12) 
Бібліотека-філія  № 4  
(вул. Повітрофлотська, 4) 
Бібліотека-філія  № 6  (пров. Тульчинський, 1) 
Бібліотека-філія  № 7 (вул. Велика Діївська, 418а) 
Бібліотека-філія  № 8 (вул. Будівельників, 17) 
Бібліотека-філія  № 9 (вул. Козака Мамая, 26) 
Бібліотека-філія  № 10 (пр. О. Поля, 127) 
Бібліотека-філія  № 11 (вул. Осіння, 11а) 
Бібліотека-філія  № 13 (вул. Данила Галицького, 29) 
Бібліотека-філія  № 14 (пр. Героїв, 11) 
Бібліотека-філія  № 15 (вул. Калинова, 47) 
Бібліотека-філія  № 16 (вул. Коробова, 4) 
Бібліотека-філія  № 17 (вул. Робоча, 24а) 
Бібліотека-філія  № 19 (ж/м Тополь III, буд. 19а) 
Бібліотека-філія  № 24 (вул. Роторна, 2) 
Бібліотека-філія  № 25 (ж/м Сокіл, буд. 1, корп. 1) 
Бібліотека-філія  № 26 (вул. Шолохова, 23) 
Бібліотека-філія  № 28 (вул. Писаржевського, 7) 
Бібліотека-філія  № 30 (пр. Миру, 18) 

 
 

Принципи 
діяльності 

колективу ЦСБД: 
  доброзичливість  
 моральність 
 інтелігентність  
 професіоналізм 
 відповідальність 

 



3 

 

ПРІОРИТЕТИ  ДІЯЛЬНОСТІ МКЗК «ЦСБД» В 2021 РОЦІ 
 

          1. Взаємодія з владними, громадськими, інш. структурами 

щодо системного оновлення та нарощування сучасної 

матеріально-технічної бази ЦСБД (поповнення фондів, 

інформатизація, інтер’єри, інш.). 

         2. Подальше створення структурних одиниць електронного 

банку даних на підтримку передових освітньо-виховних практик, 

бібліотьюторства. 

         3. Розширення можливості доступу дітей (в т.ч. 

інтерактивного і дистанційного) до сервісів ЦСБД (курсів, занять, 

консультацій) щодо їх самореалізації, мотивації читання та 

пізнання, творчості. 

         4. Постійне опанування фахівцями ЦСБД 

медіакомпетенцій (в т.ч. на Веб-платформах з отриманням 

сертифікатів). 

         5. Системне використання соцмереж для просування 

ресурсів ЦСБД, взаємодії з спільнотами на користь зрощування 

юних співгромадян міста. 

 

 
 

БІБЛІОТЕЧНІ РЕСУРСИ МКЗК «ЦСБД» 

 

Загальний обсяг одиниць фонду на 01.10.2021 року становить 324 485 

примірників  

          в тому числі: 

- книг – 322 180  - (99,2 %) 

- періодичних видань –  1692 - (0,5 %) 

- електронні видання – 613 -  (0,1 %) 

 

 

ГРУПИ КОРИСТУВАЧІВ МКЗК «ЦСБД» 

 

За 9 місяців 2021 року обслуговано всього -  43 219 читачів.   В тому числі: 

Діти  3- 6 років     –     3260   –   7,6% 

Діти  6-9 років    –     7973   –  18,4% 

Діти  9 -11 років   –   16354   –  38,8% 

Діти 11-15 років   –   10523   –  24,4% 

Діти 15-18 років   –     3572   –    8,3% 

Організатори  

дитячого читання –    1537   –    3,5% 
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КАДРОВИЙ СКЛАД  БІБЛІОТЕЧНИХ ФАХІВЦІВ 

 

На 01.10.2021 року в штаті ЦСБД  – 114 працівників, з яких 87 – 

бібліотечних  фахівців. 

 

Із них: 
 

1. За освітою: 
 

З повною вищою –  51 чол.  

      в т.ч. бібліотечною  – 19 чол.    

з середньою спеціальною – 32 чол.  

      в т.ч. бібліотечною  – 17   
 

2. За стажем: 

     

          До 3 років               -  12 чол. 

          Від 3 до 9 років      -  13 чол. 

          Від 10 до 20 років  -  22 чол. 

          Понад 20 років       -  40 чол. 

 

 

 

ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МКЗК «ЦСБД» 

 

          Загальна сума фінансування бібліотек для дітей міста у 2021 році склала: 
 

            13 012 966,68 грн., в тому числі: 

            12 483 466,00 грн. – кошти загального фонду бюджету; 

                  529 500,68 грн.  – кошти спеціального фонду. 
 

          Окремі статті видатків: 

 

 - оплата праці    –  11 576 937,14  грн.   

 - комплектування бібліотечних фондів –  146 964,70 грн.  
 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ЦИФРОВІ ПОКАЗНИКИ 

 

показник 2021 р. % 2020 р. % 2019 р. % 
(9 місяців)     

Читачі всього 43219 105 43534 105 45660 110,6 

відвідування 239664 78 277550 91 369378 121,1 

книговидача 650715 80 698735 85 868915 106,1 
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Навантаження на 1 бібліотекаря 

 
Назва показників 2021 р. 2020 р. 2019 р. 

 

читачі 697 669 702 

відвідування 3865 4270 5682 

книговидача 10495 10749 13367 

 

 

 

СЕРЕДНІ ПОКАЗНИКИ БІБЛІОТЕЧНОЇ СТАТИСТИКИ 

 
№ 

п\п 

Назва показника 2021 р. 2020 р. 2019 р. 

 

За 

нормативами 

ІФЛА 

1. Книгозабезпеченість  

(на 1 читача) 
7,5 9,2 9,2  

 Книгозабезпеченість 

(на 1 жителя) 
2,4 3,0 3,0 2 – 3 прим. 

2. Книгозабезпеченість 

новими надходженнями  

(на 1 читача) 

0,6 0,19 0,16  

 Книгозабезпеченість 

новими надходженнями  

(на 1 жителя) 

0,002 0,01 0,01 0,25 назв 

3. Читаність 15,0 16,1 19,1  

 

4. Обертаність 2 1,7 2,1 5 прим. 

 

 

 

ФОНДИ  МКЗК «ЦСБД» 

 

Фонди «ЦСБД» за видами 

 
Книги і брошури Періодичні видання Електронні видання 

 

322 180 1692 613 

 

 

Фонд «ЦСБД» за мовами 

 

Українською мовою   –  171 076 –  54,6% 

Російською мовою      –  145 210 –  44,8% 

Іншими мовами           –      2 190 –    0,6%  
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Динаміка кількісного складу фонду (в примірниках) 

 

2021 рік  –  324 485 

2020 рік  –  402 899 

2019 рік  –  407 557 

 

Спостерігається тенденція до зменшення обсягу книжкового фонду. 
 

         Аналіз динаміки кількісного складу фонду показав, що в цьому році, в 

порівнянні з минулим роком, книжковий фонд зменшився на 81221 

примірників. 

 

Динаміка надходжень нової літератури 

 

2021 рік  –     2 807 прим. 

2020 рік  –        842 прим. 

2019 рік  –       728 прим. 

 

 

 

 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МКЗК «ЦСБД» 

 

Одним з пріоритетів діяльності  МКЗК «ЦСБД» в 2021 році є 

перетворення бібліотек для дітей міста на сучасні інфомраційно-культурні 

центри. 

Зазнали подальшого розвитку усі складові процесу інформатизації 

бібліотечної діяльності, започатковані в попередні роки: 

 Подальше ведення традиційних баз даних (БД) та створення нових,    

наприклад «Ваш запит – наш електронний продукт!» 

 Обсяг власних електронних баз даних становить 328 091 записів в  т.ч. з    

них в електронному каталозі 210 906 записів 

 Створення інформаційних бібліографічних продуктів на основі баз даних, 

в т.ч. тематичні та рекомендаційні списки літератури щодо  знаменних та 

пам’ятних дат, з певної теми тощо 

 Участь у корпоративних онлайн проектах під егідою Національної 

бібліотеки України для дітей та під егідою ОУНБ 

 Розвиток структури веб-сайту  ЦСБД  (http://www.childlib.dp.ua) 

 За поточний рік відвідувань сайту  - 10596 

 Виконано довідок дистанційно біля  250 

 Електронне інформування – 8030 

 Створено 108 презентацій, буктрейлерів, відеороликів тощо, у т.ч. за 

запитами педагогів-предметників ЗОШ. 
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     Надано консультаційні онлайн-послуги користувачам щодо питань 

шкільної програми, використання різного програмного забезпечення,   

телекомунікаційних технологій, в т.ч. ZOOM, FaceBook, Instagram, Telegram, 

тощо. 

  

З метою підвищення рівня кваліфікації бібліотечні фахівці МКЗК 

«ЦСБД» брали участь в семінарах, навчаннях, тренінгах з використанням   

WEB-платформ ВУМ (https://vumonline.ua/courses/ ), Дія. Цифрова освіта    

(https://osvita.diia.gov.ua/ ), Представництво Європейського Союзу в  

Україні (https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk ), Prometheus  

(https://prometheus.org.ua/ ), Всеосвіта (https://vseosvita.ua/ ), Культура  

Дніпра (https://www.youtube.com/watch?v=8uDJwmEiXZ8 ).  

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ДІЛОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ  

БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Соціально-економічні трансформації суспільства, нові виклики, 

спричинені пандемією актуалізують питання кадрового забезпечення бібліотек 

для дітей міста. 

Палітра форм підвищення ділової кваліфікації надзвичайно різноманітна: 

 

 2 фахівця пройшли онлайн-навчання на курсах з підвищення 

кваліфікації при Національній академії керівних кадрів культури і 

мистецтв у проблемно-цільових навчаннях:         

 «Інноваційні зміни в бібліотеках для дітей» (на базі 

Національної бібліотеки України для дітей) 
 

 

Фахівці МКЗК «ЦСБД» брали участь у заходах з підвищення кваліфікації: 

 

Всеукраїнських: 

- Семінарі для просування книги і читання «Зелена хвиля 

екочитання» (спільно з IBBY) 

- онлайн-марафонs «Україна – це я. Україна – це ти» 

 

Обласних: 

 обласному семінарі «Івент-менеджмент  у бібліотеці для дітей» 
 

 

Були проведені: 

- день обміну досвідом «Дитина і бібліотека: профілактика 

девіантної поведінки» 

- ділова гра «Бібліокастинг інноваційних форм роботи з дітьми» 

https://vumonline.ua/courses/
https://osvita.diia.gov.ua/
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
https://prometheus.org.ua/
https://vseosvita.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=8uDJwmEiXZ8
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- круглий стіл «В форматі креатив: ідеї для роздумів» 

- ділові ігри  «Професійні знання – в практику роботи» 

- методичні панорами  «Світ бібліотек сьогодні: тенденції розвитку» 

- методичний моніторинг (надання консультаційної допомоги  усім 

структурним підрозділам ЦСБД на місцях) 

- практичний курс «Створення креативних презентацій в PowerPoint» 

- панельні дискусії «Бібліотека майбутнього» 

 

 

Участь у проектах, конкурсах і соціологічних дослідженнях 

 

Участь у проектах.   
 

1. Участь у Всеукраїнських  конкурсах  та проектах Національної бібліотеки 

України для дітей: 

- «Об’єднана віртуальна довідка»  

- «Корпорація дитячих бібліотек України із аналітичного розпису 

періодичних видань - КОРДБА» 

- «Кращі Інтернет-ресурси від Української асоціації працівників 

бібліотек для дітей»  

- «Організація нових бібліотечних послуг  з використанням вільного 

доступу до Інтернету» 

2. Участь у корпоративному проекті обласної універсальної наукової 

бібліотеки (ОУНБ) «Портал ДніпроКультура» 

3. Розвиток проекту «Мій край_ dp» 

4. Подальше втілення проекту «Ваш запит – електронний продукт» за 

запитами педагогів-предметників ЗОШ (надається інформація 98 

викладачам-предметникам) 

5. Подальше втілення проекту «Неформальна/додаткова освіта для 

майбутнього в бібліотеці для дітей» 

6. Участь у інфраструктурному грантовому проекті «Дім Європи» 

 «Інкубатор креативних ідей» 

7. Участь у міському конкурсі громадських проектів. Створені проекти: 

 «Бібліотека майбутнього» 

 «Сучасним дітям – сучасну літературу» 

8. Розробка і втілення загальносистемних проектів:  

  «Бібліотьюторство» 

 «Інтелектуальні практики» 

 «Startup: я і моє майбутнє» 

 «Книжковий світ Придніпров’я»  

 

Всі бібліотеки системи працювали за міні-проектами та цільовими 

програмами,  які сприяли просуванню читання і книги для всіх вікових груп 

читачів. 
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Участь у всеукраїнських соціологічних дослідженнях.   
 

 «Незадоволений читацький попит на дитячу літературу у 

спеціалізованих бібліотеках України для дітей у 2021 

 «Нова українська книга в фондах бібліотек для дітей» 

 

Участь МКЗК «ЦСБД»  у конкурсах 
 

 Залучення дітей  до участі в конкурсах – це не лише виявлення творчих 

вмінь читачів, характеристики їх особистості. Конкурси передбачають 

виховання творчого відношення до дійсності. 

      Юні читачі бібліотек для дітей брали участь в обласних, міських, 

загальносистемних конкурсах та тих, які проводилися безпосередньо в 

бібліотеках. 

 

 Участь у 

Всеукраїнських 

конкурсах 
 

 

 

 

- «Лідер читання» 

- «Книгоманія 2021» 

- «Незалежна і єдина, будь навіки Україно» 

- «Книга і діти, екологія і Світ» 

- «Я і мої права» 

- літературному «Творчі канікули» 

 Участь  у обласних 

та міських 

конкурсах 

- обласний тур Всеукраїнського конкурсу 

«Найкращий читач 2021 року» 

-  Обласний  конкурс  

«Найкраща. Єдина. Моя» 

 Участь у 

загальносистемних  

конкурсах 

- Медіаресурсів 

«Читати – це круто» 

- «Книжкова веселка» (літературно-художньої 

творчості дітей) 

      -  «У барвах книжкового літа» 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ 
 

Інформатизація суспільства обумовлює зростаючі інформаційні потреби 

користувачів дитячих бібліотек. Визначальним в інформаційно-бібліографічній 

діяльності ЦСБД стало найповніше задоволення інформаційних потреб юних 

читачів. 

З метою впровадження нових бібліотечних послуг Центральна бібліотека 

для дітей бере участь в корпоративному проекті Національної бібліотеки 

України для дітей «Об’єднана  віртуальна довідка».  
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З метою інформування читачів створювалися інформаційно-методичні  

збірники, закладинки, пам’ятки на різноманітних носіях для різних вікових 

категорій читачів до: 

 85 р В.А.Симоненка 

 215 р Г.Х.Андерсена 

 220 р А. де Сент-Екзюпері 

 130 р А.Крісті 

 

  Складено інформаційні списки літератури: 

- «Краєзнавчі дати на 2022 рік» 

- «Письменники-ювіляри нашого краю 2022 року» 

- «Книги-ювіляри – 2022» 

 

  Здійснювалася робота для наповнення веб-сайту ЦСБД у: 

- розвитку бібліографічної складової веб-сайту 

- ведення та оновлення наявних тематичних рубрик 

- моніторинг матеріалів, наданих для сайту, корегування та 

редагування їх згідно останніх методичних рекомендацій та 

ДСТУ 

- розробка та використання нових форм та методів у роботі з 

сайтом 

- підготовка, редагування матеріалів для сайту бібліотеки та ін. 

 

Суттєвим напрямком бібліографічної роботи є виконання 

бібліографічних довідок. В 2021 році їх було виконано 3247 довідки, з яких 

2621 – за допомогою електронних баз даних. 

З метою прищеплення читачам навичок інформаційної культури 

проводилися заняття з основ інформаційної культури. 

 

        

 

  СОЦІОКУЛЬТУРНА  ТА  ПОПУЛЯРИЗАЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

    В 2021 році в МКЗК «ЦСБД» проведено 1123 заходи, в яких взяли 

участь 22934 читача. 

Намагаючись залучити максимальну кількість читачів до бібліотеки, 

донести до них інформацію про різноманітність бібліотечних ресурсів, повести 

дитину у світ книги, захопити, зацікавити її читанням, бібліотечні фахівці 

системи проводили цілий спектр масових заходів, які були присвячені 

державним і народним святам, ювілейним датам, подіям і особистостям, 

актуальними темам. 
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Цілий комплекс заходів був спрямований на збереження історичної 
пам’яті українського народу, виховання національних почуттів.   З метою 

ознайомлення читачів з героїчним історичним минулим нашої країни, 

виховання у підлітків почуття патріотизму, формування моральних якостей і 

мужності в бібліотеках системи проводилися заходи: 

До Дня Героїв Крут: 

- година скорботи «Понад Крутами вічність у сурми сурмить» (ЦДБ, зав. 

Мотречко І.І.) 

- Віртуальний екскурс «Герої Крут – ніхто не забутий» (б/ф № 28, зав. 

Попова С.М.) 

- Година патріотичної слави 

- «Світити будуть завжди Крути!» (б/ф № 11, зав. Бочковська М.П.) 

- Урок патріотизму 

- «Тричі слава Україні та її героям» (б/ф № 4, зав. Пікуза Н.М.) 

- Історичний екскурс  

- «Ніколи Україні не забути цих юних душ нескорений політ» 

- (Відео-година) (б/ф № 15, зав. Єгорова А.А.) 

- Патріотична година 

- « Подвиг українських юнаків під Крутами – символ національної 

честі» (б/ф № 10, зав. Дубова Т.І.) 

- Година пам’яті та шани  

- «Волі народної дзвін» (б/ф № 2, зав. Рачкован Г.Ю.) 

 

до Дня героїв Небесної Сотні  

- Година пам’яті «Небесній Сотні шана й молитви, за чисті душі, що 

злетіли в небо» (б/ф № 11, зав. Бочковська М.П.) 

- Урок патріотизму «Україна – країна героїв» (б/ф № 2, зав. Рачкован 

Г.Ю.) 

- Година скорботи «Герої не вмирають» (б/ф № 14, зав. Дмитерко Г.І.) 

- Відео-спомин  «Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає 

смерті на землі» (б/ф № 15, зав. Єгорова А.А.) 

- Тематичне відео повідомлення «Чорне крило Афгану» (б/ф № 30, зав. 

Тертишна Л.Г.) 

- Година пам’яті «Пам’ять серця, пам’ять сивини. Пам’ять тих хто не 

прийшов з війни.» (б/ф № 7, зав. Михненко Т.М.) 

 

Проголошення державної незалежності України зумовило великі 

зміни в духовному житті, розвитку національної культури, в пробудженні 

національної гідності та історичної пам’яті українського народу. З0-річчю 

незалежності України присвячені заходи: 

- Літературно-художній вернісаж «Не знайти у цілім світі  краще рідної 

землі» (б/ф № 2, зав. Рачкован Г.Ю. 
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- Година державності «Живу тобою, Україно!» (б/ф № 8, зав. Яцюк 

М.А.) 

- Історичний колаж  «Ці люди – душа України» (б/ф № 16, зав. 

Каплунова Т.О.) 

- Бесіда «Український прапор - символ боротьби, символ звитяги» (б/ф 

№ 16, зав. Каплунова Т.О.) 

- Інформаційний дайджест  «Це-моя країна, це - моя Незалежність» (б/ф 

№ 15, зав. Єгорова А.А.) 

- Патріотична година  «Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми 

ділами!» (б/ф № 11, зав. Бочковська М.П.) 

- Галерея видатних особистостей «З Україною в серці» (б/ф № 17, зав. 

Самойлова М.Є.) 

- Історична мандрівка  «Нема без кореня рослини, а нас, людей, – без 

Батьківщини» (ЦДБ, зав. Мотречко І.І.) 

- Патріотична абетка «Державні символи України» (б/ф № 19, зав. 

Євтуховська Л.М.) 

- Літературна годинад«На рушнику калина спогад про Україну» (б/ф № 

7, зав. Михненко Т.М.) 

- Правова година «Я – частина своєї країни, Україною зветься вона» 

(б/ф № 24, зав. Гуржій Л.В.) 

- Патріотичний калейдоскоп «Ти одна і неподільна, Україно моя 

вільна!» (б/ф № 14, зав. Дмитерко Г.І.) 

- Година державності «А мені наймиліша моя Україна!» (б/ф № 25, зав. 

Мусарська Л.І.) 

- Година державності-вікторина «Колір надії колір боротьби» (б/ф № 4, 

зав. Пікуза Н.М.) 

- Година поезії «Людина без Вітчизни, як соловей без пісні» (б/ф № 30, 

зав. Тертишна Л.Г.) 

 

     Події Другої світової війни ніколи не втрачають своєї актуальності. Тема 

пам’яті, відповідальності перед тими, хто не повернувся з війни глибоко 

хвилює як бібліотекарів, так і читачів. Тому бібліотеки не лише зберігають 

літературу про героїчне минуле, але й знаходять ефективні форми і методи 

роботи, які б допомогли достукатися до юних сердець і донести до них не лише 

конкретні історичні факти, але й дух того часу. До дня Скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни в Україні в усіх бібліотеках-філіалах 

проводилися: 

 День Перемоги над нацизмом « Вже стільки літ і стільки зим, як 

відгримів той бій кривавий…» (б/ф № 11, зав. Бочковська М.П.) 
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 Година  пам´яті «Пам´ять не знає сивини» (б/ф № 25, зав. Мусарська 

Л.І.) 

 Онлайн -година «В серцях і книгах пам’ять про війну» (б/ф № 26, зав. 

Заварінська І.І.) 

 Героїко-патріотичні читання   «Перегортає пам’ять сторінки» (б/ф № 

16, зав. Каплунова Т.О.) 

 Історичний літопис «Без права на забуття» (б/ф № 17, зав. Самойлова 

М.Є.) 

 Година реквієм «Збережімо пам’ять про подвиг» (ЦДБ, зав. Мотречко 

І.І.) 

 Години спілкування «Хай пам'ять про війну нас всіх єднає - з далеких 

сторінок війни» (б/ф № 30, зав. Тертишна Л.Г.) 

 Година мужності і скорботи «Солдат війни не вибирає» (ЦДБ, зав. 

Мотречко І.І.) 

 Тематична бесіда «Обпалені війною долі» (б/ф № 2, зав. Рачкован Г.Ю.) 

 

 

      Глибоке вивчення історії рідного краю є достойним підґрунтям для 

духовного розвитку і патріотичного виховання юного покоління. 

Працівники бібліотек для дітей намагаються наповнити новим змістом масові 

заходи, розкрити щось нове про своє місто, щоб це пробуджувало у 

користувачів інтерес до краєзнавчої літератури. Були проведені:  

 Поетичні години «В місті моєму доля моя» (б/ф № 2, зав. Рачкован 

Г.Ю.) 

 Краєзнавча  година «Дніпро- космічна та ділова столиця України» 

(б/ф № 24, зав. Гуржій Л.В.) 

 Історико-літературні подорожі  «Славетні імена Придніпров’я» (б/ф 

№ 2, зав. Рачкован Г.Ю.) 

 Краєзнавчий урок «Чарівний, серцю милий край» (б/ф № 10, зав. 

Дубова Т.І.)  

 Віртуальна  подорож  «8 червня – 75 років тому (1946) вперше у 

повоєнний час відкрився парк ім. Чкалова  (сьогодні – парк  ім. Лазаря 

Глоби)» (б/ф № 26, зав. Заварінська І.І.) 

 Краєзнавча  година «Люблю над Дніпром моє місто зелене» (б/ф № 

30, зав. Тертишна Л.Г.) 

 Подорож містом «Знайомий і незнайомий Дніпро» (ЦДБ, зав. 

Мотречко І.І.) 

 Інформаційно - краєзнавча хвилинка  

 «Там, де народжуються новини» (до 30-річчя виходу газети «Наше 

місто» (б/ф № 4, зав. Пікуза Н.М.) 
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 Краєзнавчий трамвайчик «Я в цьому місці живу, я це місто знаю» (б/ф 

№ 15, зав. Єгорова А.А.) 

 Година спогадів «І знову пам’ять ожива» (ЦДБ, зав. Мотречко І.І.) 

 Краєзнавча бесіда «У місті є такий куточок» 

 (до 90-річчя ботанічного саду) (б/ф № 4, зав. Пікуза Н.М.) 

 Краєзнавча гра «Чудо-місто на Дніпрі» (б/ф № 6, зав. Лугова Г.В.) 

 Інтерактивна виставка «Визначні особистості краю» (б/ф № 17, зав. 

Самойлова М.Є.) 

 

          Серед численних проблем, які стоять сьогодні перед Україною, проблеми 

духовного відродження є чи не найважливішими. Морально-духовне 

виховання є одним із найпріоритетніших напрямків діяльності ЦБС і містить 

декілька напрямків. 

     Це і збереження традицій і звичаїв українського народу, і виховання 

поваги і любові до рідної мови, виховання доброти і співчуття до тих, хто з 

нами поряд і до братів наших менших. Різноманітні цікаві заходи допомогли 

дітям поринути у глибинний світ української культури, народних звичаїв, що 

є основою духовної культури суспільства. 

 

До Великодня: 

 Народознавча віртуальна екскурсія     «Христос Воскрес! Співає вся 

природа, Величний гімн полинув до небес!» (б/ф № 11, зав. 

Бочковська М.П.) 

 Мандрівка в минуле  «Свята Паска йде до хати, будем Великдень 

зустрічяти»  (ЦДБ, зав. Мотречко І.І.) 

 Книжково-журнальна мозаїка «Рідна домівка, рідна сім’я - тут 

виростає доля моя» (б/ф № 30, зав. Тертишна Л.Г.) 

 Година духовності «На Великдень сонце грає!» (б/ф № 25, зав. 

Мусарська Л.І.) 

 Година духовності  «Хай дарує всім радість Великдень» (б/ф № 2, зав. 

Рачкован Г.Ю.) 

 

До Міжнародного дня сім’ї  

 Година духовності «Матусі усмішка і татове плече!»  (б/ф № 11, зав. 

Бочковська М.П.) 

 Консультпункт для батьків «Почуйте серцем голос вашої дитини» 

(б/ф № 4, зав. Пікуза Н.М.) 

 Інформіна  «Щаслива родина – міцна Україна»  (б/ф № 4, зав. Пікуза 

Н.М.) 
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 Інтерактивне творче розвивальне заняття      «Талант дитини – 

родзинка родини» (б/ф № 17, зав. Самойлова М.Є.) 

 

До Дня матері: 

 Літературно-музина композиція «Мама дарує дитині життя, світ 

зігрівають її почуття»  (ЦДБ, зав. Мотречко І.І.) 

 Свято «Низький уклін Вам, Мамо!» (ЦДБ, зав. Мотречко І.І.) 

 Привітання в онлайн форматі «Моя матінко рідна» (б/ф № 26, зав. 

Заварінська І.І.) 

 Літературна світлиця  «Материнська любов – найсвятіша» (б/ф № 10, 

зав. Дубова Т.І.) 

 Свято-подарунок «Моя люба мати, калиновий цвіт» (б/ф № 15, зав. 

Єгорова А.А.) 

 Літературно-поетична година  «Мамине серце гріє щоднини» (б/ф № 

2, зав. Рачкован Г.Ю.) 

 

До Дня слов’янської писемності: 

 Музичний кіоск (караоке) «Бенефіс української пісні»  (ЦДБ, зав. 

Мотречко І.І.) 

 Година духовності «Ярослав Мудрий – мудрий правитель» (б/ф № 28, 

зав. Попова С.М.) 

 Відео мандрівка «Стежками слов’янської писемності»  (б/ф № 26, зав. 

Заварінська І.І.) 

 Історично-літературний медіа-екскурс  «Творці писемності слов'ян» 

(б/ф № 17, зав. Самойлова М.Є.) 

 Літературно-пізнвальна мандрівка «Витоки слов’янської писемності» 

(б/ф № 2, зав. Рачкован Г.Ю.) 

 

     Помітними у палітрі заходів були заходи, які сприяли вихованню любові до 
рідного слова, рідної мови: 

 Мовний калейдоскоп «Ця мова для мене, як мати, єдина!» (б/ф № 11, 

зав. Бочковська М.П.) 

 Літературне свято «Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ,   а всі 

світи!» (б/ф № 2, зав. Рачкован Г.Ю.) 

 Літератур но-поетична композиція  «Рідна мова  -  життя духовного 

основа» (ЦДБ, зав. Мотречко І.І.) 

 Мовний бумеранг «Світить рідна мова, як жива вода» (б/ф № 6, зав. 

Лугова Г.В.)  

 Літературна година «Людина починається з добра» (б/ф № 19, зав. 

Євтуховська Л.М.) 
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 Тематична полиця» «У ріднім слові-цілий світ» (б/ф № 15, зав. 

Єгорова А.А.) 

 Огляд – гра «Мовні перелини для кожної дитини»  (б/ф № 16, зав. 

Каплунова Т.О.) 

 Народознавча година «Мова моя – джерельна блакить» (б/ф № 25, зав. 

Мусарська Л.І.) 

 Вікторина «На рушнику калина, спогад про Україну» (б/ф № 7, зав. 

Михненко Т.М.) 

 

      Однією з важливих ланок національної системи виховання є 

формування екологічної культури, гармонійних відносин людини з 

природою. Проблемам дбайливого ставлення до природи, охорони 

навколишнього середовища сприяли заходи бібліотек для дітей. 

      В рамках Всесвітнього дня Землі, Всесвітнього дня довкілля, Дня 

захисту навколишнього середовища, Міжнародного дня Матері-Землі 
пройшли такі заходи:  

 Година  екології «Як матусю рідну бережем природу» (б/ф № 24, зав. 

Гуржій Л.В.) 

 Екологічна мандрівка «Ліси – легені землі!» (б/ф № 10, зав. Дубова 

Т.І.)  

 Екологічна година «Природи мудрі поради» (б/ф № 25, зав. Мусарська 

Л.І.) 

 Природознавча мозаїка  «Довкілля - неповторна казка, тож збережи 

його, будь ласка» (б/ф № 17, зав. Самойлова М.Є.) 

 Екологічні інформини «Несказанний камертон природи, де зорі ясні і 

де тихі води…» (б/ф № 11, зав. Бочковська М.П.) 

 Діалог-міркування  «Хворі души - хвора природа» (б/ф № 4, зав. 

Пікуза Н.М.) 

 Екологічна мандрівка «Серце Землі в наших долонях» (ЦДБ, зав. 

Мотречко І.І.) 

 Акція «Сміття - не ворог, а джерело статків громади» (б/ф № 9, зав. 

Пукаліна М.О.) 

 Гра «Вчимось сортувати сміття» (б/ф № 13, зав. Котельникова О.А.) 

 Цикл екологічних подорожей «Нам співає кожна пташка: край свій 

добре знай!» (б/ф № 2, зав. Рачкован Г.Ю.) 

 Екологічна мандрівка «Чорнобильський слід » (б/ф № 4, зав. Пікуза 

Н.М.) 

 Літературна година «Подих Чорнобильської біди»  (б/ф № 19, зав. 

Євтуховська Л.М.) 

 Година пам´яті «На Чорнобиль летять журавлі» (б/ф № 25, зав. 

Мусарська Л.І.) 
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 Вечір памяті (віртуальний екскурс)     «Чорнобиль: від мирного атому 

до катастрофи» (б/ф № 28, зав. Попова С.М.) 

 Відео-спомин  «Відлуння Чорнобильських дзвонів» (б/ф № 15, зав. 

Єгорова А.А.) 

 Хвилина пам’яті  «Чорний ранок… чорний рік» (б/ф № 16, зав. 

Каплунова Т.О.) 

 Екологічна  година  «Чорнобиль  не має минулого» (б/ф № 26, зав. 

Заварінська І.І.) 

 Екологічне лото  «Краса природи — справжнє диво. Все неповторне і 

живе» (б/ф № 11, зав. Бочковська М.П.) 

 Година цікавої і корисної інформації       «Повітря – найдорожчий 

скарб планети Земля» (б/ф № 28, зав. Попова С.М.) 

 Екологічна година «Обіймемо Землю красою й любов’ю» (б/ф № 25, 

зав. Мусарська Л.І.) 

 День Природи «Ми всі сусіди по Планеті!» (б/ф № 2, зав. Рачкован 

Г.Ю.) 

 Екологічний батл «Бо лиш добром можливо сотворити таку планету, 

ці поля та квіти»  (б/ф № 11, зав. Бочковська М.П.) 

 Екологічна стежинка   «Вберегти шанс на майбутнє» (ЦДБ, зав. 

Мотречко І.І.) 

 Пізнавальна подорож «Всесвітній день охорони навколишнього 

середовища» (б/ф № 26, зав. Заварінська І.І.) 

 Екологічний квест  «Збережемо життя на землі»  (б/ф № 15, зав. 

Єгорова А.А.) 

 Гра-загадка «Забавлянка з лісової галявини» (б/ф № 16, зав. 

Каплунова Т.О.) 

 Інформаційний колаж «Світ довкола нас» (б/ф № 30, зав. Тертишна 

Л.Г.) 

 Інтерактивна еко-мандрівка  «Календар погоди» (б/ф № 17, зав. 

Самойлова М.Є.) 

 Екологічна подорож «Будь природі другом» (б/ф № 6, зав. Лугова 

Г.В.) 

 

 

Інформаційна підтримка освітнього процесу, доповнення і 
розширення знань учнів з навчальних предметів є одним з основних 

напрямків діяльності бібліотек для дітей. 

      Велика кількість заходів знайомили читачів з творчістю поетів і 

письменників-ювілярів 2021 року. 

 Бесіда-портрет  «Читаю душі ваші, наче книги, я…» (до 130-річчя від 

дня народження Павла Григоровича Тичини)  (б/ф № 15, зав. Єгорова 

А.А.) 
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 Електронна інтерактивна презентація 

 «На крилах Лесиних пісень» (до 150-річчя від дня народження 

Л.Українки) (ЦДБ, зав. Мотречко І.І.) 

 Велика дочка великого народу  (до святкування 150-річчя Л.Українки) 

(б/ф № 16, зав. Каплунова Т.О.) 

 Ювілей року «Душею щира Українка» до 150-річчя від дня 

народження  Л. Українки) (б/ф № 15, зав. Єгорова А.А.) 

 Літературна подорож  «Брати Грімм – дорослі, що вірили в казки»  (до 

235 р. від дня народження    В. Грімма) (б/ф № 28, зав. Попова С.М.) 

 Мандрівка на експресі толерантності    «Толерантність – запорука 

людяності» 

 Групова бесіда «Невідомі сторінки відомих біографій (до 205 р. від  

дня народження  Ш. Бронте) (б/ф № 28, зав. Попова С.М.) 

 Бесіда-портрет «Феї-письменниці сестри Бронте»(21 квітня -  205 

років від дня народження Ш. Бронте) (б/ф № 15, зав. Єгорова А.А.) 

 Літературна подорож «Творець золотого фонду вітчизняної 

літератури» (до 130 р. в. д. н. М. А. Булгакова) (б/ф № 28, зав. Попова 

С.М.) 

 

До Міжнародного дня розповсюдження грамотності: 

 Інтелектуальна гра «Слабка ланка «Дерево міцніє корінням, а людина 

– знанням» (б/ф № 6, зав. Лугова Г.В.) 

 Літературний кругозір «Барвистий світ дитячої книги» (б/ф № 28, зав. 

Попова С.М.) 

 Година цікавої та корисної інформації     «Книжковий компас в світі 

знань» (б/ф № 2, зав. Рачкован Г.Ю.) 

 Ерудит-турнір «Читаю – про все знаю» (б/ф № 16, зав. Каплунова Т.О.) 

 Енциклопедична  мандрівка  «У пошуках пригод  і відкриттів» (б/ф № 

30, зав. Тертишна Л.Г.) 

 Книжковий хіт-парад «Знання – це скарб, а книга – шлях до нього» 

(б/ф № 24, зав. Гуржій Л.В.) 

  

Популяризація творів місцевих авторів – один з напрямків 

краєзнавчої діяльності бібліотек.  

Краєзнавчий калейдоскоп «Стежинками історії рідного краю»: 

Воскресіння Розстріляного Відродження до 120-річчя від дня народження Г. 

Епіка і В. Підмогильного «Шлях на Голгофу» (б/ф № 11, зав. Бочковська М.П.), 

літературна подорож    «Інтелектуальний прозаїк з доброю літературною 

школою» (до120 р. від дня народження В. Підмогільного) (б/ф № 14, зав. 

Дмитерко Г.І.) долучили читачів-дітей до творчих надбань письменників 

нашого краю і дали можливість поспілкуватися з ними. 
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Щорічно у березні бібліотеки системне проводять Шевченківські 

березини.  
      Силу чарівного і величного слова великого генія української літератури, 

без якого неможливі українська культура, її історична та духовна основа, 

донесли бібліотечні працівники на таких заходах як: 

 Година пізнання з електронною презентацією «Його дума, його пісня, 

не вмре, не загине» (ЦДБ, зав. Мотречко І.І.) 

 Вікторина-мандрівка «Поезія починається з долі» (б/ф № 4, зав. 

Пікуза Н.М.) 

 Довідкове бюро читача «Разом навчаємось – розуму набираємось» 

(б/ф № 2, зав. Рачкован Г.Ю.) 

 Літературний портрет  «Багатогранність таланту Т.Г. Шевченка» (б/ф 

№ 10, зав. Дубова Т.І.) 

 Турнір «Нетлінне слово Кобзаря» (б/ф № 25, завідуюча Мусарська 

Л.І.) 

 Чудесний день читання «Тарасів слід» (б/ф № 24, завідуюча Гуржій 

Л.В.) 

 Літературна година «Шевченко у колі друзів» (б/ф № 17, завідуюча 

Самойлова М.Є.) 

 Усний журнал «Вшановуємо Кобзаря» (б/ф № 14, завідуюча Дмитерко 

Г.І.). 

 

     Допомогти дітям відчути радість читання, ввести їх у неповторний світ 

Слова, зробити так, щоб читання стало невід’ємною часткою уподобань дитини 

допомагають заходи, які бібліотеками проводяться в рамках Всеукраїнського 

тижня дитячого читання: 

 Літературне свято-відкриття тижня дитячого читання «Книжковий бум» 

(б/ф № 2, зав. Рачкован Г.Ю.) 

 Літературна відео подорож «Мандрівка книжковим містом»  (б/ф № 6, 

зав. Лугова Г.В.) 

 Книжковий вернісаж «Сторінками захоплюючих книг» (б/ф № 

26, зав. Заварінська І.І.) 

 Свято «Про царицю Книгу і мудре дзеркало» (б/ф № 14, зав. Дмитерко 

Г.І.) 

 Бесіда-роздум «Книга – маленьке віконце, а через нього увесь світ 

видно» (б/ф № 19, зав. Євтуховська Л.М.) 

 Літературна година «Книга для людини – як сонце у житті» (б/ф № 28, 

зав. Попова С.М.) 

 Інтелект-гра «Книжкові загадки – дитячі відгадки» (б/ф № 16, зав. 

Каплунова Т.О.) 



20 

 

 Свято відкриття тижня  Всеукраїнської дитячої книги:  «Хай Україна 

вся читає, бо книга нас усіх єднає» (ЦДБ, зав. Мотречко І.І.) 

 Літературний ранок  «Подружись із книгою якщо прагнеш знайти 

друга» (б/ф № 7, зав. Михненко Т.М.) 

 Літературні онлайн- мандри «Книжкова Планета Мрій»   (б/ф № 17, 

зав. Самойлова М.Є.) 

 Відео-мандрівка «Чарівні світи української книги» (б/ф № 17, 

зав. Самойлова М.Є.) 

 Подорож-хроніка «Диво, створене людиною» (б/ф № 4, зав. Пікуза 

Н.М.) 

 Бібліофреш «До нас прийшла нова книга» (б/ф № 15, зав. Єгорова 

А.А.) 

 

      Належне місце займає робота з щорічного відзначення Міжнародного 

дня захисту дітей. Різноманітні заходи до Міжнародного дня захисту дітей 

були проведені в усіх бібліотеках системи: 

 Свято «Дитинства чисте джерело» (ЦДБ, зав. Мотречко І.І.) 

 Розважальна карусель «Дитинство – світ казковий» (б/ф № 16, зав. 

Каплунова Т.О.) 

 Свято-дозвілля «Хай усміхаються  діти щодня!» (б/ф № 2, зав. Рачкован 

Г.Ю.) 

 Відкритий перегляд «Подорож у країну прав дитини» 

 Літературне свято «Хай сонцю і квітам усміхаються діти» (б/ф № 7, 

зав. Михненко Т.М.) 

 Коло спілкування «Великі  права маленької дитини» (б/ф № 6, зав. 

Лугова Г.В.) 

 

 

Процес виховання всебічно розвиненої особистості передбачає виховання 

у підростаючого покоління естетичних смаків. Роботу у цьому напрямку 

бібліотеки координували з музичними школами, будинками творчості для дітей 

і юнацтва, музеями. Цікавими і змістовними для читачів були: 

 Фольклорна програма (віртуальний майстер – клас)   «Співаємо і 

танцюємо. Колядуємо, колядуємо!» (б/ф № 28, зав. Попова С.М.) 

 Креатив-мікс «Які ці подарунки, блискучі та яскраві!» (б/ф № 28, зав. 

Попова С.М.) 

 Різдвяний серпантин «Скоро прийде Різдво, Стане радість нова, Кожне 

серце щасливе, Коляду заспіва» (ЦДБ, зав. Мотречко І.І.) 

 Літературний онлайн-конкурс «Різдвяна казка в гості завітала» (б/ф № 

26, зав. Заварінська І.І.) 
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 Народознавчий калейдоскоп «Хай щастить усім нівроку в кожен день 

нового року» (б/ф № 3, зав. Кікоть О.В.) 

 Музична година  «В. А. Моцарт. Композитор, що відчував музику на 

дотик» (б/ф № 14, зав. Дмитерко Г.І.) 

 Заняття-практикум «Юні леді, юні джентельмени» (б/ф № 10, зав. 

Дубова Т.І.) 

 Година творчості «Дивний світ М. О. Врубеля» (до 165 р. від дня  

народження) (б/ф № 13, зав. Котельникова О.А.) 

 Творча мозаїка «Чарівний витвір дитячих рук» (б/ф № 17, зав. 

Самойлова М.Є.) 

 Конкурсно-розважально-пізнавальна програма   «Шукаємо таланти» 

(б/ф № 15, зав. Єгорова А.А.) 

 Інформ-коктейль «Кроки до справжньої панянки»  

 Святковий креатив-мікс «Чарівні символи року » (б/ф № 19, зав. 

Євтуховська Л.М.) 

    

       

 

Творчі об’єднання 
      Справжнім осередком виявлення і розвитку творчих здібностей дітей є 

творчі об’єднання, які створені, виходячи з інтересів читачів, при бібліотеках. 

      Широке коло інтересів дітей знайшло місце в різносторонньому 

тематичному діапазоні цих об’єднань.  

      Це і літературно-художня, народознавча, природознавча, історична 

спрямованість 

                Гуртки: 

 гурток «Світлячок»  (б\ф № 2)                                      

 клуб  «Дитина і книга»    (б\ф № 3) 

 гурток інформаційної грамотності  «Інтернет-навігатор» (б\ф № 3) 

 гурток сімейного читання «Читаємо разом» (б\ф № 3) 

 гурток  «Чарівна палітра» (б\ф № 3) 

 еко-гурток «Фант і К» (б\ф № 6) 

 гурток «Цікава продльонка» (б\ф № 6) 

 гурток «Ми любимо читати» (б\ф № 6) 

 гурток «Умілі рученята»  (б\ф № 7) 

 гурток «Клаптик»  (б\ф № 9) 

 гурток «Талановиті пальчики»  (б\ф № 11) 

 гурток «Чарівна майстерня»   (б\ф № 13) 

 гурток пластунів    (б\ф № 13) 

 шаховий гурток «Школа чемпіонів» (б\ф № 14) 

 група  «Юні народознавці»    (б\ф № 14) 

 гурток «Умійко»   (б\ф № 15) 



22 

 

 гурток «Любителів пригод і фантастики» (б\ф № 16) 

 гурток «Барвінок»   (б\ф № 16) 

 гурток «Ріднокрай»  (б\ф № 17) 

 гурток «Крок назустріч»  (б\ф № 19) 

 літературна вітальня «Золоті джерела Придніпров’я»  (б\ф № 24) 

 гурток «Акварелька» (б\ф № 24) 

 клуб «Любопишкін» (б\ф № 24) 

 група «Юні натуралісти» (б\ф № 25) 

 гурток «Юні книголюби» (б\ф № 25) 

 гурток «Юні театрали»  (б\ф № 26) 

 гурток «Книжкова лікарня» (б\ф № 28) 

 гурток «Дивосвіт» (б\ф № 30) 

 клуб  «Книжкова галявина»  (ЦДБ) 

 гурток  «Творча мозаїка»  (ЦДБ) 

 гурток  «Чарівні візерунки»  (ЦДБ) 

 гурток «Я і моє майбутнє» (ЦДБ) 

 

 

 

 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕЧНОЇ РАДИ 
 

     В центрі уваги Бібліотечної ради були важливі питання інформатизації, 

удосконалення бібліотечних процесів, розробка стратегічних планів розвитку 

МКЗК «ЦСБД». 

     За участі Бібліотечної ради в «ЦСБД» були проведені: 

- онлайн-засідання «Вироблення рекомендацій щодо діяльності бібліотек 

під час карантину» 

- онлайн-засідання «Зміна форматів діяльності бібліотек для дітей» 

 

Члени Бібліотечної ради взяли участь: 

 виробничих нарадах з керівниками структурних підрозділів ЦСБД 

 обговоренні програми діяльності ЦСБД на майбутні періоди (в рамках  

Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року)  

 розробці форсайт-модулів  щодо діяльності МКЗК «ЦСБД» 

 обговоренні пропозицій  по активізації роботи щодо стратегії просування 

бібліотек в соціальних мережах «Бібліотека для дітей: нові виміри в 

нових реаліях» 

 роботі секції молодих бібліотекарів ЦСБД 
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СОЦІАЛЬНЕ  ПАРТНЕРСТВО  
 

 Жодна дитяча бібліотека не може динамічно розвиватися, вирішувати 

нагальні проблеми, зробити свою роботу впливовішою і результативнішою без 

координації, кооперації з установами, які працюють з дітьми. Бібліотеки 

системи постійно працюють з органами культури і освіти, громадськими 

організаціями. 

   

  Спільні заходи: 

- з парком імені Глоби: 

- з Будинком творчості дітей і юнацтва АНД району 

 

Співпраця: 

- з середніми навчальними закладами (за окремим планом) 

- КПНЗ «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр 

«Веснянка» 

- спілкою письменників Дніпропетровщини 

- спілкою жінок АНД району 

- радою ветеранів АНД району 

- ОНМЦ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

- фондом «За світ без наркотиків» 

- Благодійною організацією «Позитивні жінки» 

- Благодійним фондом «Максимум» 

- Благодійна організація «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 

- Центром ресоціалізації «Мама + я» 

- ГО «Рядок на стіні» 

- ГО «Стріт ВоркАут» 

 

 

 

 

 

Інформаційно-аналітичні   
матеріали  затверджені  

        Бібліотечною радою МКЗК «ЦСБД»   
          05.10.2021 року 

                               Творча група:  
                                   Л.Г. Гузь,  

Т.В. Правда  
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Фоторепортаж подій ЦСБД 
 

 
Поетичний струмок «На крилах Лесиних пісень» 

в Центральній бібліотеці для дітей 
 

 
 

Година пізнання "Його 
дума, його пісня, не 

вмре, не загине" 
 
 
 
 
 

 
 

В 2021 році Тиждень 
дитячого читання проходив 
дистанційно в Центральній 

бібліотеці для дітей  під 
гаслом "Хай Україна вся 
читає, бо книга нас усіх 

єднає" 
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На літературному ранку «Кобзар у нашій оселі читачі 

бібліотеки-філії № 2 активно долучалися  до вшанування 
пам'яті  незабутнього Т.Г. Шевченка. 

 

 
Протягом  тижня в бібліотеці-філії № 2 проходила акція 

 "Побажання рідному місту". Діти писали теплі слова про 
рідне місто і про те,яким вони його хочуть бачити - 

красивим і процвітаючим. 
 

https://1.bp.blogspot.com/-2MIuGL7bvmw/YEotaS2TdiI/AAAAAAAAGNc/q-I5Cv1jNGMiL7YWWK9rl18I3sbJfOFYgCNcBGAsYHQ/s864/photo_1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-v1tVreVUA6o/YTtLdwwx2mI/AAAAAAAAGkw/t1GbwvpRzQ0idDR2YWzEmsos-JPrNfoswCNcBGAsYHQ/s1500/MyCollages+(7).jpg
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Доброзичлива і творча атмосфера панувала у бібліотеці-філії 

№ 3 під час проведення виставки робіт юних художниць  
Горячих Валерії, Катринець Єви, Некрасової Ксенії з нагоди 

свята 8 Березня. 
 

  
19 серпня відбулося нагородження переможців конкурсу 

бібліотеки-філії № 4 «Україна крізь себе», присвяченого 30-
річчю незалежності України. Конкурс організований 

депутаткою Дніпровської міської ради Мансуровою Аліадою.  
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Юні користувачі бібліотеки-філії № 6 
мають змогу спілкуватися, читати, 
малювати, грати разом із друзями у 

спокійній затишній атмосфері. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Завітай до бібліотеки-філії № 7.  
Тут тобі завжди раді. 
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Бібліотека-філія № 8 тісно співпрацює з ЗОШ 62.  
Навіть у період карантину книжечки мандрували 

прямісінько в класи до учнів. 
 

        
У гості казка завітала. Ще одна зустріч з літнім табором 

школи 126. Дуже спритно справлялися з завданнями 
вікторини, яку бібліотека-філія № 9 підготувала для  команд 

«Фіксиків» та «Смішариків». 
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Бібліотека-філія № 10 - це місце де завжди цікаво!  

В цьому переконалися братики-близнюки Володя і Віталій та 
їх сестричка Юля.  

 

  
Соняшник власними рученятками  

До дня пам'яті Захисників України.  
Малюємо символ незламності духу у бібліотеці-філії № 11. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-24lK26zLUIU/YSyCm1FlZqI/AAAAAAAAS2M/Fnid_3Sd3Q80j2phapAAc67pB7v09g3KgCLcBGAsYHQ/s1467/viptalisman_180693(1).jpeg
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МАЙСТЕРКИ У БІБЛІОТЕЦІ-ФІЛІЇ № 13 ПІД ЧАС ВЕСНЯНИХ КАНІКУЛ 

 
Перший день канікул - перша майстерка "Валяння з вовни". 

 
 

День другий - вибійка по тканині (штампи) 
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День третій - сургучні печатки на листівках 

   
 
 
 

День четвертий - малюнок на склі акриловими фарбами 
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День п'ятий - саморобні свічки 

 
 

День шостий - малюнок на склі пластиліном 
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 «Смарагди українського казкосвіту» – захоплива  мандрівка  

у світ фантазії – у невідому чарівну  країну казок з 
маленькими читайликами бібліотеки-філії № 14 та їх мамами 

 

 
Учасники літературного театру «Живе слово» бібліотеки-філії 

№ 15 на зустрічі з автором книги «Гаврик» Дмитром 
Синицею. 

 



34 

 

  
В  бібліотеці-філії № 16,  як завжди, затишно та цікаво.  
Ще є можливість взяти додому книжку на любий смак. 

 

    

 
Цікаво та яскраво відбулась в бібліотеці-філії №17  

для маленьких читачів фотосесія – бібліо-селфі в бібліотеці  
"Я артист". Читаємо, граємо  та весело відпочиваємо! 

https://1.bp.blogspot.com/-ckYF5o23fHs/YOgSe8tXP6I/AAAAAAAAFGs/Wj5tuJQPu84cDJtZ_QiiSomYDYZesBLfACLcBGAsYHQ/s1600/IMG-3153e10dc0e4c858032ebdf47c430a58-V.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-_rux5_A56q8/YOgSLrrezuI/AAAAAAAAFGg/IO-0TNbg1eoWUMZIIRCyL1_vWW7cHIQgwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-2476499c95a17b76d8fcb20745d80124-V.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-iRtv5gxtoJc/YOgSRojVYjI/AAAAAAAAFGo/IhMZ01lP5eUrDKglSDQrqYwAYZc-tPwEwCLcBGAsYHQ/s1600/IMG-e8730cb1bae9d88529c1b6aaca2ce3f4-V.jpg
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Беліцький Федір Андрійович –  читач бібліотеки-філії № 17 з 
самого  моменту її заснування - 1975 року!  До речі у Федора 

Андрійовича двоє онуків –  Рома та Денис, яких він також 
активно заохочує до читання. 

 
 
 

   
Бібліотека-філія № 19 завжди рада своїм читачам 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-fKx2wJxmgP4/YGXRwsVlcyI/AAAAAAAACW0/VmY7VrCootIvoqwMINUiI1ohrW9Rg_7-wCLcBGAsYHQ/s2048/IMG_1819.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-zxExnsO7ol4/YGXR4wgNguI/AAAAAAAACW4/SgB-9jibwm8ZEXh686CKZjcpVAH6AfNNACLcBGAsYHQ/s2048/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+001.jpg
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Гуртом і книжки цікавіше вибирать, а привчившись читать, 

вже неможливо зупинитись. 
Почитаємо, пограємо в бібліотеці-філії № 24. 

 

 
Поет, прозаїк, драматург, журналіст Олександр Пільонов 
завітав до бібліотеки-філії № 26 з нагоди Дня скорботи і 

вшанування пам'яті жертв війни 
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«Читання-ось найкраще навчання» - стверджує народна 

мудрість. Юні читачі бібліотеки-філії № 28 
 

  

   
У бібліотеці-філії № 30  чекають багато цікавих книг, 

журналів та ще різна цікава література.  Приходьте до нас!    
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ТАБІР «ДІТИ ДНІПРА» – ЦЕ ЗМІСТОВНЕ ТА ЦІКАВЕ ДОЗВІЛЛЯ! 

 
Ігри та спілкування, розваги та читання – саме цим 

наповнений відпочинок влітку в таборі «Діти Дніпра». 
 
 

 
Ми граємо, читаємо та добре відпочиваємо! 

https://1.bp.blogspot.com/-nycRhq_TL68/YRAXTgkX9tI/AAAAAAAANRg/6QWZ2Wmc4DU57l8HIypaueFbABLPewLxACLcBGAsYHQ/s1000/MyCollages.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Vi72uR_AIFA/YRAXa2vvKnI/AAAAAAAANRk/fEexG8nu8EgggGy4iaTlpe_x3_LvGjX9ACLcBGAsYHQ/s1000/MyCollages.jpg
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На базі Центральної бібліотеки для дітей для бібліотечних 
фахівців зі складання грамотних і красивих презентацій  

«Створення креативних презентацій в PowerPoint» 
 

   
На  базі Центральної бібліотеки для дітей була проведена 

лекція «Стоп наркотик» для бібліотекарів  
Світланою Вознесенською, яка є головою громадської 

організації «Рух «Здорова нація» 

https://1.bp.blogspot.com/-eKaoIC4MPws/YFRJfyLa3DI/AAAAAAAAJkQ/B6koyYMJVx4ToAQMYSDFNZ2qGyIKZS6qgCLcBGAsYHQ/s2048/20210318_134455.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-37trmgbUm_k/YK-jInFd1NI/AAAAAAAAJrU/xMp8oXjHJgk0UOevb46yaTfCOM_hO-drACLcBGAsYHQ/s1280/IMG_20210527_164206_597.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-zHFHxU7mj7Q/YK-jIjGaBfI/AAAAAAAAJrQ/arS4TK2jU00ECWWB5GBy1YEtKP4vHDFngCLcBGAsYHQ/s1280/IMG_20210527_164225_600.jpg
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Книжковий фестиваль BOOK SPACE в Дніпрі  
(3-5 вересня на Фестивальному причалі)! 

 
Участь МКЗК «ЦСБД» у книжковому ярмарку на книжковому 

фестивалі 

 

   
Весело з азартом пройшли змагання двох дитячих команд 

"Морських горобців" та "Піратів" на фестивалі   BOOK SPACE. 
Подорожуючи книжковим морем з відомим піратом Джеком 

Горобцем , команди пройшли багато випробувань у бухті 
"Казковій" на острові "Скарбів", на мисі "Креативних" та на 

рифі "Кмітливих" і показали свої вміння і знання. 

https://1.bp.blogspot.com/-Vy2rOKxqnMw/YTEP3Ii92oI/AAAAAAAACTQ/Kb0GvWQ4YzkFW3ddZYgCfNa2RjawrESpQCLcBGAsYHQ/s720/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8_196427511_1363086384074398_2384464340377260841_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-0u8sCIiGqUs/YThgXOJfecI/AAAAAAAACnI/SznAMjQDR9oTnnKy28us5fyLErYr63viwCNcBGAsYHQ/s2048/DSC_2972.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-o9W5YWm5mng/YThgps5mebI/AAAAAAAACnQ/JbUORuMds284Z_kaHKU02tsqdLVvwzsUACNcBGAsYHQ/s2048/DSC_2968.JPG
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ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ: БІБЛІОТЕКА МАЙБУТНЬОГО! 
 

 

 

Обговорюємо зміни, пропонуємо інновації, ділимося 
баченням подальшої роботи 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-V0m5Nes7v1I/YUsnRVz48UI/AAAAAAAAz4A/_gFikrl48lUg3-H-eO-4zsBL3MwnmgRXgCLcBGAsYHQ/s2048/DSC_9658.JPG
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Всім  зацікавленим особам  

у співпраці повідомляємо  

адреси та канали зв’язку: 
 

 

 

 
Міський комунальний 

заклад культури 

«Централізована система 

бібліотек для дітей» 
 

пр. Мануйлівський, 3 
м. Дніпро 

49023 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

тел. 068 252 93 35          

 
         

 
 

E-mail: chillib_dp@ua.fm 

www.childlib.dp.ua 

 

 www.facebook.com/chillib.dnipro 

 www.instagram.com/childlib_dnipro 


