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розвиток гуманістичної місії бібліотеки в умовах інформаційного
суспільства, формування духовного становлення особистості засобами книги та читання;
виховання екологічної культури, реалізація комплексу культурноосвітніх заходів в межах року охорони навколишнього середовища;
удосконалення краєзнавчого аспекту діяльності, у т.ч. у зв'язку із
відзначенням 70-річчя визволення м. Запоріжжя від німецькофашистських загарбників;
розширення діапазону надання користувачам довідковобібліографічних, інформаційних послуг, удосконалення ДБА бібліотеки на традиційних та електронних носіях з метою багатоаспектного розкриття бібліотечних фондів;
формування та збереження бібліотечного фонду як частини культурного та інформаційного надбання регіону, раціонального його
розміщення та поліпшення умов зберігання;
впровадження сучасних інформаційних технологій, активне включення у соціальні мережі;
створення комфортних умов обслуговування користувачів бібліотеки.

ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНШІ КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ

Кількість обслужених користувачів

38431

38337
2011 р.
2012 р.
2013 р.

36044

Книговидача

Книговидача за мовами

70
60
50

українська

40

66,3

російська

30

іноземна

20

29,8

3,9

10
0

українська

російська

іноземна
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*/ 9 абонентів МБА обслуговувалися за договорами на загальну суму 2290 грн.

Найбільш навантажений місяць року за кількістю обслужених користувачів квітень (3471), за кількістю відвідувань - грудень (23657).
Найменш навантажений місяць року - липень (кількість користувачів - 926,
кількість відвідувань - 6923).
Середня кількість відвідувань в день - 510 осіб.
Середня кількість книговидач в день - 3482.

Кількість відвідувань масових заходів
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Кількість нових надходжень документів та фінансування комплектування
бібліотечних фондів
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* Зниження суми фінансування на комплектування бібліотечних фондів пояснюється тим, що вперше за повоєнні роки (з 1944 р.) не виділено коштів для передплати періодичних видань (журналів) на
ІІ півріччя 2013 - І півріччя 2014 рр., не зважаючи на своєчасне проведення тендерних процедур на їх
закупівлю та укладання відповідного договору з постачальником.

Надходження документів за джерелами постачання
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Передплата
(книги, журнали, інформаційні
видання
Обов'язковий примірник
документів
Книготорговельні організації

4835

Дарунок
443
Замість загублених

5
Всього надійшло документів за 2013 рік - 16160

Обмінно-резервний фонд

Склад бібліотечного фонду
за галузями знань

Склад бібліотечного фонду
за мовами
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Гуманістична література
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картотек. Алгоритм пошуку".
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Економічної тематики
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Надання інформаційних послуг за видами
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РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРВІСІВ
Інтернет-сайт і сервіси для користувачів
Одиниця обліку

2012 р.

2013 р.

Відвідування бібліотечного сайту

226256

276417

Кількість відвідуваних сторінок

1693862

2300982

Обсяги переглянутої інформації
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КІЛЬКІСТЬ ОЦИФРОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ
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КІЛЬКІСТЬ ОЦИФРОВАНИХ СТОРІНОК

7848

2012 р.
2013 р.

9124

ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ
Назва послуги

Одиниці обліку

2012 р.

2013 р.

Віртуальна довідка

Кількість виконаних довідок

682

621

Електронна доставка документів

Кількість виконаних замовлень

13

27

Консультації он-лайн

Кількість консультацій

79

135

Хостинг для блогерів

Кількість осіб
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58

Кількість сторінок

14

18

Кількість опублікованих документів
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Кількість документів

340
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Кількість сторінок

7848

9124

Веб-сторінки запорізьких авторів

Оцифровано документів

БІБЛІОТЕКА В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА-ПРОСТРАНСТВАХ
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Створення блогів

Науково-методичний відділ

2012 р.

Ряд2

http://biblmir.blogspot.com

Відділ літератури іноземними мовами

2013 р.

Відділ соціокультурної діяльності та
зв'язків з громадськістю

2013 р.

http://woazaporizhzhia.blogspot.com

http://vidin-zounb.blogspot.com

Створення сторінок у соціальних мережах

Відділ автоматизації і
комп'ютеризації

2012 р.

http://vk.com/zounb

Відділ інноваційного розвитку
та зв'язків з громадськістю

2012 р.

Відділ літератури іноземними мовами

Відділ автоматизації і
комп'ютеризації

2012 р.

2013 р.

http://vk.com/event43468616

http://vk.com/id118943299

https://www.facebook.com/zounb

Інформаційно-бібліографічний
відділ

2013 р.

https://www.facebook.com/bibliograf.zounb

Відділ літератури іноземними
мовами

2013 р.

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100004659308624

Відділ літератури іноземними
мовами

2013 р.

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100004659308624

Дирекція

2009 р.

http://www.odnoklassniki.ru/group/46146828435528

Відділ інноваційного розвитку
та зв'язків з громадськістю

Відділ автоматизації і комп'ютеризації

2011 р.

http://www.odnoklassniki.ru/
zaporzkaounb.m.o.m.gorkogo

2012 р.

https://twitter.com/zounb

РЕГІОНАЛЬНИЙ ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР

За кількістю проведених тренінгів

За тематикою проведених тренінгів
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Учасники тренінгів за категоріями
Користувачі — 10%
Громадські організації —13%
Бібліотекарі — 77%
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7

Сервери

6
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Кількість комп'ютерів, які мають доступ до мережі Інтернету

60

Кількість комп'ютерів для користувачів

39

Кількість комп'ютерів для користувачів з виходом в Інтернет

39

Кількість точок доступу Wi-Fi

5

Кількість принтерів

41

Електронні бази даних
Назва ресурсу

Рік
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Електронний
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Запорізької області
Зведений каталог
періодичних
видань
Веб-сайт
бібліотеки
Каталог фонду
періодичних видань

Одиниці
виміру
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422,0

2013 р.
38,5

Наявність
доступу
on-line
Має доступ

5,0

5,0

Має доступ

3209

3209

Має доступ

Кількість
записів
Кількість
записів

6621
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внутрішнього
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Для
внутрішнього
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Кількість
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Користувачі
Інтернетцентру

2003

Кількість
користувачів

5,0

0,4

Структура записів в електронному каталозі
21
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7001

Книги
Періодичні видання
Статті

Ретроконверсія
Нові надходження

Інші
148
31499

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Провідне місце в науково-дослідній діяльності звітного року займали проблеми, визначені загальноукраїнськими проектами, а саме: ―Вивчення стану забезпечення міського населення публічними бібліотеками (НПБ України) та ―Документи мовами національних меншин в краєзнавчій діяльності (НІБ України).
Основні висновки дослідження ―Вивчення стану забезпечення міського
населення області публічними бібліотеками‖ публічними бібліотеками:
Кількість жителів на 1 бібліотеку:
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Кількість жителів в середньому на 1 міську бібліотеку - 11040 осіб

Книгозабезпеченість міських жителів

Кількість документів

Кількість нових надходжень (у прим.)
0,6
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1,7 прим.

>

3,8 прим.

В середньому—3,7 прим.
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Ене

Основні висновки дослідження: документи мовами національних меншин в
краєзнавчій діяльності Запорізької ОУНБ:

10921

Питома вага краєзнавчих
документів у загальному
фонді бібліотеки

Всього краєзнавчих
документів (в прим.)
Загальна кількість
фонду бібілотеки (в
прим.)

1509950

Співвідношення між краєзнавчими
документами у структурних
підрозділах бібліотеки
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підроділи (прим.)
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документів за
Книги
видовим аспектом
Періодичні видання

43%

Періодичні видання

Від
(пр

40%

60%

Розподіл краєзнавчих документів
за типологічним аспектом

22804

45084

Галузева література

45084

Галузева література

Наукова і науково-популярні видання

Наукова і науково-популярні видання

4682

Довідково-інформаційні видання

Довідково-інформаційні видання

Художня література

Художня література

Название диаграммы

29245

Після 1991 р.

Розподіл краєзнавчих
документів за
хронологічним
діапазоном

До 1991 р.

Після 1991 р.

60%

До 1991 р.

73%

27%

52%

50%

40,30%

40%

Розподіл краєзнавчих
документів
за мовним діапазоном

30%
20%
10%

0,02%

0%
Українська
мова

Російська
мова

Болгарська
мова

Характеристика обов'язкового примірника документа (ОПД):
(без врахування періодичних видань)
- хронологічна глибина ОПД—1973 р.
- загальна кількість ОПД на 01.01.2014 р.—7259 прим.,
- відображено ОПД в ЕК (з 2004 р.) - 3648 прим.

Розподіл ОПД за видовим аспектом:

Розподіл ОПД за мовним діапазоном:
Український

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Російський

97%
3%

Книги, брошури
39,60%
Інші
60,40%

Результати вивчення наявності документів мовами національних меншин в
краєзнавчій діяльності ОУНБ свідчать про орієнтованість формування їх мовного
складу переважно на найчисельніші національні групи жителів, а саме українців і
росіян. Документів мовами інших національностей, які проживають у регіоні (від
0,01 % - роми до 1,44% - болгари), на жаль, вкрай мало (0,02%). Обумовлено це, передусім, відсутністю їх на ринку книгопостачання бібліотек, в т.ч. це стосується і
обов'язкового примірника документів.
З метою поліпшення ситуації передбачається ряд заходів, зокрема: організація
систематичного аналізу попиту користувачів на літературу мовами національних
меншин,що проживають у регіоні, та стану задоволення їх інформаційних потреб;
використання можливостей книгообміну для доукомплектування фонду вказаними
документами;розширення типовидового та мовного складу краєзнавчого фонду за
рахунок електронних документів; висвітлення інформації про нові документні ресурси на мовах національних меншин на сайті, у бібліографічних посібниках, методичних виданнях.
Особливістю минулорічних етапів давно прийнятих до розробки досліджень
«Користувачі з обмеженими можливостями: бібліотечні послуги і потреби» та
«Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в бібліотеках регіону»
стали аналітична розвідка і вивчення інформаційних матеріалів з напрямків соціокультурної реабілітації людей з обмеженими можливостями,накопичення статистичних
матеріалів, анкетних опитувань щодо процесів технічної модернізації публічних бібліотек, запровадження нових бібліотечних послуг і їх оцінка користувачами бібліотечних закладів області.

Практична реалізація окремих локальних досліджень попередніх років
(«Бібліотечні послуги в контексті соціального статусу користувачів ОУНБ»,
―Історія бібліотечної справи на Запоріжжі‖), знайшли відображення у виступах
працівників бібліотеки на всеукраїнських семінарах (наприклад краєзнавчих читаннях пам'яті Петра Тронька ―Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України‖, ―Біографічні та бібліографічні дослідження в бібліотеках України‖, публікаціях на сторінках спеціальних загальноукраїнських видань (збірка ―Бібліотека і книга
у контексті часу‖), підготовці науково-допоміжних бібліографічних покажчиків, зокрема, ―Запорізька єпархія. 1992-2012 рр.‖

Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотечне краєзнавство у
культурному просторі України».
Ганна Нагорна : ―Т.Г. Шевченко і
Запоріжжя‖

Бібліографічний
покажчик:
―Запорожская
епархия‖.
(Про Запорізьку
єпархію, її
духовенство,
монастирі та
храми)

Всеукраїнський семінар «Біографічні та
бібліографічні дослідження в бібліотеках
України». Ірина Шершньова: ―Календар знаменних і пам'ятних дат Запоріжжя: особливості відбору матеріалу та упорядкування‖

VII Всеукраїнська науково-практична конференція ―Публічні бібліотеки: традиції і
сучасність‖. Інна Степаненко:
―Трансформація функцій і змісту діяльності сучасної публічної бібліотеки: тенденції,
розвиток, перспективи‖

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Система безперервної освіти бібліотечного персоналу області

Бібліотечна діяльність в інформаційному середовищі. Семінар-тренінг

Публічна бібліотека в контексті інноваційного розвитку. Творча лабораторія
бібліотекаря на базі книгозбірень м. Енергодара.

Менеджмент в контексті інноваційної моделі розвитку.
Заняття школи бібліотечного менеджменту

Під час навчання опрацьовувались наступні інновації:





тренінг «Swot-аналіз як інструмент планування»;
інтерактивні та ділові ігри, веб-квест;
вебінар;
створення бібліотрансформерів та буктрейлерів тощо.
Видавниче портфоліо методичної служби

Блог методичного відділу «Библиомир города Z» висвітлював різноманітні
сторінки бібліотечної громади Запорізького краю.

Моніторинг діяльності публічних бібліотек Запорізької області

У т. ч., відвідано сільських бібліотек – 15.

Консультаційна допомога
Основні теми наданих консультацій:
 поширення інноваційної діяльності;
 проведення інтерактивних форм навчання;
 використання інформаційних технологій ;
 організація роботи за цільовими бібліотечними програмами;
 сучасні тенденції в організації книжкових
фондів;
 робота з бібліотечним персоналом ;
 інші.

Ранжування консультацій

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ
Динаміка обсягів надходження фінансових коштів 2010-2013 рр. (в тис. грн.)
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Структура і джерела формування фінансових ресурсів у 2013 році
(в тис. грн.)
101,3 156,5
477,8
0

Цільове фінансування із
загального бюджету
Фінансування із бюджету
розвитку області

Надходження власних
коштів бібліотеки

7504,2

Надходження від
благодійних
пожертв, внесків, дарунків

Надходження від грантових
угод

Структура використання фінансових ресурсів у 2013 році
(в тис. грн.)
Оплата праці персоналу (в т.ч. і виплати законодавчо встановлених
надбавок, компенсаційних доплат) з нарахуваннями

6020,2

Витрати на поповнення бібліотечних фондів

742,7

Витрати на оплату енергоносіїв і комунальних послуг

762,3

Витрати на поточний ремонт приміщень

96,5

Витрати на придбання обладнання, меблів, технічних засобів

319,6

Структура використання фінансових джерел поповнення книжкових фондів
(в тис. грн.)
Цільове фінансування з
загального бюджету

95,5

Фінансування із бюджету
розвитку області

155,8
491,4

Надходження від
благодійних
пожертв, внесків

0

Надходження від грантових
угод

Динаміка вартості
обслуговування
1 користувача (в грн.)

Динаміка вартості
відвідування бібліотеки
з врахуванням всіх джерел
фінансування (в грн.)

446,1

438,3
2012

55,6

2013

52,9
2012

2013

Динаміка витрат
на придбання
документів на
1 користувача
(в грн.)

75,0
40,2
2012

Нове технічне обладнання, придбання у 2013 році
№
з/п

Назва обладнання

Кількість

Джерело
фінансування

1

Комп'ютери

12

Посольство США в Україні,
Фонд ―Русский мир‖

2

Ноутбуки (Linovo, Intel Core)

2

Посольство США в Україні,
Фонд ―Русский мир‖

3

МФУ (Toshiba A3, Canon F4,
Panasonic)

3

Посольство США в Україні,
Фонд ―Русский мир‖

4

Принтер (струйний кольоровий)

1

Фонд «Русский мир»

5

Проектори (NEC 3100 Lm Vien Sonic)

2

Посольство США в Україні,
Фонд ―Русский мир‖

6

Телевізори (LG, Samsung)

2

Посольство США в Україні,
Фонд ―Русский мир‖

7

Екрани проекційні

3

Посольство США в Україні,
Фонд ―Русский мир‖

8

Цифрова фотокамера (Nikon)

1

Посольство США в Україні

9

Планшет Appli s Pag

4

Посольство США в Україні

10

Плеєр DVD LG

1

Посольство США в Україні

2013

Нові меблі, придбані у 2013 році
№
з/п

Назва

Кількість

Джерело
фінансування

1

Стелажі виставкові

3

Посольство США в Україні,
Фонд ―Русский мир‖

2

Стелажі книжкові

14

Посольство США в Україні,
Фонд ―Русский мир‖

3

Столи

14

Посольство США в Україні,
Фонд ―Русский мир‖

4

Столи комп'ютерні

12

Посольство США в Україні,
Фонд «Русский мир»

5

Стільці офісні

40

Посольство США в Україні,
Фонд ―Русский мир‖

6

Крісло

1

Фонд ―Русский мир‖

7

Диван

1

Фонд ―Русский мир‖

8

Стіл журнальний

1

Фонд ―Русский мир‖

9

Тулеб TV

1

Фонд ―Русский мир‖

―Вікно в Америку‖

―Русский мир‖

КАДРОВІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ
ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
Загальна кількість працівників –
132,5 особи, в т.ч.:

Загальна кількість бібліотечних
працівників – 91 особа, в т.ч.:
4,4%

10,5%

чоловіки

жінки

жінки

чоловіки

89,5%

95,6%

Склад бібліотечних фахівців
за освітою:

Склад бібліотечних фахівців
за віком:

4; 4,4%

13; 14,3%

12; 13,2%
31; 34%
до 28 років

74; 81,3%

від 30 до 55 років
понад 55 років

Повна вища

48; 52%

Середня спеціальна
Середня загальна

Склад бібліотечних фахівців
за стажем роботи:
60
50
40
30

55

Ряд1

20
16

10
0

Ряд2

16

5
з 3-х років

від 3-х до 9
років

від 10 до 20
років

понад 20
років

У 2013 році один працівник отримав вищу фахову освіту, 5 осіб навчається без
відриву від виробництва на факультеті менеджменту в КНУКіМ.
Підвищенню кваліфікації спеціалістів ОУНБ сприяла і участь 19 із них у 18-ти
різноманітних всеукраїнських і міжнародних заходах (форумах, семінарах, школах,
тренінгах, науково-практичних конференціях), де окремі співробітники виступали з
обміном досвідом, активно оволодівали сучасними навичками роботи. Зберігалася і
традиція вивчення співробітниками бібліотеки досвіду інших ОУНБ України, зокрема, Миколаївської імені О.Гмирьова.

Вивчення досвіду роботи з інформатизації публічних
бібліотек. Миколаївська ОУНБ. Зав. відділом книгосховища Н.Бойко, зав. відділом ДБВ М.Маслова,
зав. Науково-методичним відділом О.Тарлінська

ІІІ Всеукраїнський ярмарок бібліотечних інновацій
‖Сучасна бібліотека:рухаємось вперед‖, м.Київ,
зав. відділом сільськогосподарської літератури Л.Чубенко,
зав. відділом мистецтв О.Савкіна

Літня школа для молодих бібліотекарів у
с. Поляниця Івано-Франківській області,
гол. бібліограф Г.Мацієвська

Конференція ―Сучасна бібліотечно-інформаційна безперервна освіта: нові вимоги‖. Смт.Славське, Львівська обл.,
заступник директора Л.Ізюмова

Тренінг ―Wеb-технології для навчання бібліотекарів
та користувачів‖. м.Київ, бібліотекар 2 кат. О.Колб

Семінар-тренінг для директорів бібліотек та керівників
Центрів ―Вікно в Америку‖ в Одесі,
зав. Відділом літератури іноземними мовами О.Кійко

VII Ассамблея Русского мира ―Русский мир
миссия просвящения‖. С-Петербург,
Російська Федерація, директор І.Степаненко

Міжнародна науково-практична конференція ―Трансформація
бібліотечного простору-шлях до ―Відкритої бібліотеки‖,
м. Кіровоград, заст. директора Н.Купреєва

Ділова зустріч з питань роботи з рідкісними виданнями.
м. Одеса, зав. відділом рідких і цінних документів
Т. Черних

Тренінг ―Шляхи сталого розвитку і
функціонування регіональних тренінгових центрів‖. ―Бібліоміст‖.
м.Київ . Директор І..Степаненко

Тренінг ―Використання інтерактивних методів
навчання та методика навчання дорослих‖.
м.Київ, О.Літвак

IV Всеукраїнська школа методистів. м.Київ,
зав. науково-методичним відділом О.Тарлінська

Чудові можливості для професійного зростання як
окремих спеціалістів, так і колективів структурних підрозділів, відкрив загальнобібліотечний конкурс ―Кращий
бібліотечний менеджер‖ (проходив з 01.03.13-01.10.13).
Представлені 17 робіт продемонстрували новаторський
підхід, творчі здібності працівників, уміння виявляти та
розповсюджувати інновації, ефективно поєднуючи традиційні та електронні ресурси. За результатами конкурсу
переможці (відділи наукової інформації та бібліографії,
документів іноземними мовами, абонементу, основного
зберігання) отримали цінні подарунки (монітор, домашній кінотеатр), заохочувальними призами були відзначені відділи науково-методичний та документів з питань
мистецтва.
Активна соціально-культурна діяльність бібліотеки відзначена грамотами і подяками благодійного фонду ―Світлозір‖
центра ―Сварог‖, Національного центра театрального мистецтва ім. Л.Курбаса, USAID. ЗОУНБ стала лауреатом Регіонального конкурсу на краще методичне та бібліографічне видання
публічних бібліотек
Півдня
України
у номінаціях
―Краєзнавство‖ (Календар знаменних та пам'ятних дат Запоріжжя на 2012 та 2013 рр.‖) та ―Популяризація сучасної української літератури‖ (покажчик ―Феномен жіночої прози в сучасній
вітчизняній літературі‖).
Особистих регіональних відзнак удостоїлися 6 співробітників (орден Запорізької обласної
ради ―За заслуги перед Запорізьким краєм‖ ІІ ступеня, Почесні
грамоти облдержадміністрації,
Департаменту культури і туризму
облдержадміністрації, Архієпископа Запорізького і Мелітопольського Луки), 1 фахівець став лауреатом
щорічної премії ОДА
―За досягнення у розвитку бібліотечної справи), 13 працівників
отримали бібліотечну грошову премію у зв'язку з ювілейними датами.
Адміністрація та профком, не дивлячись на фінансові труднощі, створювали
умови для роботи інвалідів (10 осіб), жінок, які мають неповнолітніх дітей
(вносилися зміни до графіків та режиму
роботи).
Продовжуючи традиції, колектив
дружно святкував Новоріччя, 8 Березня,
День Перемоги, Всеукраїнський день бібліотек, мандрував ріднокраєм.
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Головні події 2013 року
Документні мега-виставки
 Книжкові подарунки до Дня заснування бібліотеки
Експозиція 2013 року представила близько 300
примірниками видань із понад 2 тис. подарованих у
2012 році. Вагоме місце відвдилося документам, презентованим бібліотеці під час спільного російськоукраїнського культурологічного проекту «Літературна
експедиція» та Міжнародного Шевченківського літературно-мистецького свята «В сім'ї вольній,
новій». У розділі краєзнавчої літератури демонструвалися обов’язкові примірники друкованої продукції, що оперативно надавалися запорізькими видавництвами – ВАТ «Видавничий будинок «Кераміст» та
«Дике Поле». Перлиною подарованої колекції стало видання «Путем
апостола Андрея. Очерки истории Православия в Запорожском
крае», презентоване колективом авторів. Книга видана за фінансової
підтримки ОАО «Мотор-Січ» до 20-річчя Запорізької та Мелітопольської єпархії.
 Чисте довкілля – здорова нація
Мега-виставка присвячувалася Року екологічної культури та охорони навколишнього середовища і приурочена до Міжнародного дня Землі. Експозиція нараховувала близько 250 примірників книг, довідкових і періодичних
видань, CD-дисків, карт, буклетів, яскравих ілюстрацій.
Особливий інтерес викликали великі ілюстровані енциклопедії та довідники «Червона книга України», «Тваринний
світ України», «Чудеса природы», «Екологія та природні багатства України»,
«Зачаровані Карпати», «Природное наследие человечества», які у повній мірі розкривають неповторну красу природи Землі. У розділі «Запорізька область: «За все
живе і зелене!» можна було дізнатись про перлини рідного краю та стан охорони
довкілля Запоріжжя.

 «Аз – свет миру»
Експозиція розкривала історію слов'янських
племен, ознайомила з найзнаковішим культурним надбанням народів – слов'янською писемністю. Матеріали були згруповані за розділами: «Кирило та Мефодій – слов’янські просвітителі», «Витоки слов’яноруської писемності», «Свята слов’янська мова». Серед найцікавіших документів факсимільні та репринтні видання першовитоків слов’янської писемності –
«Изборник Святослава» (1073 р.), «Остромирово Евангелие» (1056-1057 рр.),
«Киевская Псалтырь» (1397 р.), «Сказания о Борисе и
Глебе» (ХІV ст.) та оригінальне видання 1855 року –
«О времени происхождения словянских письмен» О.
Бодянського.

 Автомобіль у нашому житті
Експозиція репрезентувала понад 350 примірників сучасних книг, періодичних видань, довідників, яскравих ілюстрацій, які в повній мірі розкривають історію та сучасний розвиток автомобілебудування. Цікавість відвідувачів виставки викликали
енциклопедичні та довідкові видання («Мир автомобилей», «Чудеса техники», «Енциклопедія техніки»); книги, які представляють
найповнішу

інформацію

про

створення

перших

автомобілів,

зокрема,

«Автомобили мира», «Генри Форд: жизнь и бизнес», «От повозки до автомобиля».
Спеціальний розділ «Від сіялок до ЗАЗ «Vida» був присвячений історії і сьогоденню автозаводу «Комунар»,
який 2013 року відзначив
своє 150-річчя. Родзинкою
заходу

стала

автомобілів

експозиція

музею

ретро

авто мото техніки «Фаетон».

Презентації видань
 Костянтин Сушко. «Хортиця. Острів святилищ»
Презентована автором книга – дев'яте видання письменника із його своєрідної «хортиціани». Цього разу відомий дослідник та оборонець заповідного Острова зосередив свою увагу на маловідомих, а почасти навіть зовсім невідомих фактах, що складають сутність унікального Дніпрового осередку.

 Георгій Шаповалов та Володимир Котов. «Князь Святослав
Храбрый и Запорожье».
Видання є першим з серії «Бібліотека туриста», започаткованої Департаментом культури,
туризму, національностей і релігій з метою популяризації унікальних об’єктів та подій історії, історичних особистостей, пов’язаних із Запорізьким краєм. Відомі запорізькі автори Володимир
Котов (начальник управління культури та зв’язків з громадськістю ВАТ «Мотор
Січ», заслужений працівник культури України) та Георгій
Шаповалов (доктор історичних наук, директор Запорізького обласного краєзнавчого музею) цікаво й захопливо розповідають про коротке, але славне життя київського князя
Святослава, його трагічну загибель на Дніпровських порогах, підіймають завісу над багатовіковою таїною
«Вознесенівського кладу» – поховання князя-воїтеля, описують історію спорудження у місті пам’ятника великому князю Київської Русі.



Дмитро та Віталій Капранови. «Мальована історія Незалежності України»

Брати Капранови презентували студентству, бібліотечній та
читацькій громаді своє нове видання – «Мальована історія Незалежності України».



Андрій Авдєєнко. «Великий Луг Запорожжя»

Нове видання академіка Української
академії наук Андрія Авдєєнка - своєрідне
продовження попередніх книг – «Правда Руська», «Лицо Державы», «Украина-Русь
Арийская», «История Руси», «История Запорожжя», «Лепетишская Сич». В ньому автор
на основі археологічних фактів та глибокого аналізу давньої історії переконливо
доводить, що витоки європейської цивілізації знаходяться саме на Великому Лузі.

Літературно-мистецькі заходи
«Высоцкий. Прерванный полет»
75-ту річницю від дня народження радянського
поета та прозаїка, барда та актора Володимира Висоцького відзначили у бібліотеці літературно-музичною
композицією «Высоцкий. Прерванный полет». На зустрічі звучали вірші поета у виконанні багаторічної відданої шанувальниці Любові Абрамівни Височиної, пісні у виконанні учасників театру авторської пісні під керівництвом Олена Алєксєєвої та аудіозаписи живого голосу Висоцького.


 До Міжнародного дня рідної мови
В урочистостях з нагоди Міжнародного дня рідної мови взяли участь представники національних товариств татарської, грузинської, білоруської, єврейської, ассирійської, німецької, української, російської культур. Звучали вірші, пісні, загадки у
виконанні вихованців недільних шкіл при товариствах. Наприкінці вечора всім присутнім було запропоновано залишити свої привітання та побажання народам-сусідам
на Запорізькій землі на окремому сувої «Мегилат Мазаль
тов» напередодні єврейського
свята Пурим.

 До 140-річчя від дня народження Сергія Рахманінова
Ювілею

великого

російського

композитора

С.В.Рахманінова було відзначено лекцією-концертом «Ветвь сирени». Лектором, виконавцем на фортепіано та звукооператором
виступив студент І курсу Київської національної музичної академії ім. П.І.Чайковського Рафаель Едеш. Відділом мистецтв була
підготовлена книжкова виставка, що розкривала життєвий та творчий шлях композитора.
 «Бачу душу поета»
Літературно-мистецька зустріч

присвячу-

валась 100-м роковинам смерті видатного
українського письменника та громадського діяча Михайла Коцюбинського. Дібрана з фондів
бібліотеки виставка «Європейський українець
– Михайло Коцюбинський» надала широку інформацію про складний та цікавий життєвий шлях, розкрила багатогранний літературний талант письменника, його місце та роль у становленні й розвитку української
літератури. Студентами філологічного факультету ЗНУ була представлена літературно-художня композиція «Великий сонцепоклонник».

 «Тревожит всей силой своею короткое слово – война…»
Літературний вечір приурочений до 70-ї річниці звільнення
Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників відбувся за підтримки Запорізької громадської організації «Ліричний простір» та
редакції журналу «Махаон». Серед запрошених були письменники
з України та Росії: В.Шевченко (Запоріжжя), В.Батура (Бердянськ),
П.Баулін (Київ), Т.Сопіна (Вологда) та інші,
які читали свої поетичні та прозові твори про війну. Гості заходу – актори театру поетичної пісні Олени Алексєєвої – виконали пісні на воєнну тематику. Наприкінці зустрічі представники журналу «Махаон» подарували бібліотеці новий
випуск видання.

 Фестиваль витончених мистецтв «Амплуа»
На початку вересня у стінах бібліотеки проходили заходи у рамках Першого
молодіжного фестивалю витончених мистецтв «Амплуа». Відкрили фестиваль молоді актори кафедри акторської майстерності
Запорізького національного університету,
виконавши уривок з п’єси Тетяни Щастіної
«Муза для вампіра». У відділі мистецтв відвідувачі мали змогу ознайомитись з виставкою фоторобіт київського архітектора, члена Національної спілки архітекторів України Юрія Пісковського «Сепія». У холах
3,4,5,6 поверхів увазі читачів були представлені роботи майстрів творчого об'єднання
«Колорит». В рамках Фестивалю всі бажаючі могли поспілкуватись з головою Запорізького відділення Національної спілки фотохудожників України Олегом Бурбовським (останній подарував читачам Бібліотеки свою книгу «Избранные фоторграфии»); відвідати професійні читання п’єс сучасних драматургів у виконанні студентів кафедри акторської майстерності ЗНУ.

 «Аристократка духу»
Літературно-мистецьке

свято

приурочене

150-річчю від дня народження відомої української письменниці Ольги Кобилянської. Важливою складовою заходу стала однойменна книжкова експозиція, на
якій були представлені не лише українські видання,
але і книги, подаровані бібліотеці Канадським товариством приятелів України. Особливу увагу привернуло прижиттєве видання творів письменниці. Студентами філологічного факультету Запорізького національного університету представили учасникам літературно-музичну композицію за мотивами
творів та щоденників Ольги Кобилянської.

Мистецькі виставки
 «Від серця до серця»
Під такою назвою у відділі мистецтв проходила виставка робіт майстрів творчого об’єднання «Самоцвіти Запоріжжя», де демонструвалися роботи, виконані в найрізноманітніших техніках: бісероплетіння, вишивка, випилювання
та вироби з дерева, плетіння з кори, картини,
виготовлені з природних матеріалів,

іграшки,

 «Сенполія – королева квітів»
Більше 200 видів фіалок з приватних колекцій запоріжців представлені увазі відвідувачів бібліотеки на
експозиції живих рослин «Сенполія – королева квітів».
На виставці можна було не
тільки помилуватися неймовірними

красунями,

але й отримати консультацію щодо догляду за ними, ознайомитися з відповідними книгами і публікаціями.

 «Весняна казка» від Наталії Дерев'янко
На початку березня у відділі мистецтв
проходила перша персональна виставка картин
молодої запорізької художниці Наталії Дерев'янко «Весняна казка». Її картини дарують радість та хороший настрій, а зворушливі персонажі - біляві дівчатка,
янголятка, звірятка нікого не залишають байдужими, кличуть у казку, у дитинство. Художниця

- творець дитячих снів, які несуть

доброту та душевний спокій.
 Виставка репродукцій картин всесвітньо відомих митців «Шлях краси»
Ялтинське науково-філософське товариство «Світ через культуру» представляло в
експозиції копії полотен видатних художників світу: Леонардо да Вінчі, М.Реріха,
С.Реріха, А.Куїнджі, І.Левітана, В.Васнєцова, В.Полєнова, І.Айвазовського,
І.Шишкіна, М.Чюрльоніса. Всі бажаючі мали змогу не лише побачити картини, а й
за допомогою екскурсоводів дізнатись про творчий задум, філософію та багатогранну діяльність художників.

 Пересувна фотовиставка «Сім’я: формула любові»
Пересувна фотовиставка православного жіночого журналу
«Самарянка»  переможець конкурсу «Православна ініціатива» і організована за підтримки Фонду преподобного Серафима Саровського.
Відвідувачі мали змогу ознайомитися з роботами як професійних фотографів, так і початківців з Києва, Дніпропетровська та СанктПетербурга, а також із серією унікальних знімків київських фотографів Ганни Гордейчук та
Дар’ї Павлової. На останніх зафіксовані дивовижні й яскраві емоції батьків, які побачили
своїх новонароджених малюків у перші секунди їх життя.

 «Олександрівськ. Архітектура»
Окрасою конференц-зали на деякий час стала виставка графічних робіт голови Запорізької організації Спілки дизайнерів України,
старшого викладача кафедри дизайну ЗНТУ, архітектора Тетяни Єншуєвої. Роботи, які презентують архітектуру дореволюційного Олександрівська - результатом
унікального дослідження архівних матеріалів
(креслень) найбільш відомих і значимих будинків міста. Вивчивши залишки будівель, що збереглися до наших днів, Тетяна Єншуєва відтворила графічні малюнки споруд у техніці
«відмивка». Приємно зазначити, що пілотний випуск першого
альбому робіт «Олександрівськ. Архітектура» Тетяна Вікторівна презентувала саме у стінах нашої бібліотеки.
 Печворк від Людмили Кривенко
18 вишитих арт-квілтів, виконаних у різних техніках
були представлені кіровоградською майстринею, членом
Національної спілки майстрів народного
мистецтва України Людмилою Кривенко на
виставці «Клаптикове шитво (печворк) та
ляльки-мотанки». Крім того увазі відвідувачів була представлена колекція наперстків
майстрині з понад 70 екземплярів з різних країн світу.

 «Art-осінь» у бібліотеці
Експозицією робіт членів «Молодіжного
об'єднання» Запорізького відділення Спілки художників України розпочалась осінь у відділі мистецтв. На виставці були представлені живопис та
графіка, скульптура та витинанки, валяння з вовни та змішана техніка у виконанні Ганни Поплавки, Аліни Славгородської, Олександра Глухова, Наталії Дерев’янко, Маріанни Смбатян та інших молодих митців.

 «Жива вода» Ігоря Симеліна
Живописні роботи художника, представлені на персональній
виставці, є нагадуванням про споконвічні духовні цінності людства,
такі як істинне розуміння краси природи та дбайливе ставлення до
неї. Реалістична манера письма, тонкий добір колористичної гами, вільне узагальнення натурних вражень, поетична образність та ліризм
характеризують автора як послідовника російської школи живопису.

 Світ очима людей з проблемами зору
Унікальна фотовиставка «Яким бачать світ люди з проблемами зору та як реагує світ на людей з обмеженим зором» діяла у холі 4 поверху бібліотеки наприкінці осені. За допомогою комп'ютерних ефектів фотографи намагались відтворити те, як
бачать світ люди з проблемами зору. Експозиція була організована Запорізьким обласним благодійним фондом
«Світлозір» за підтримки Запорізького відділення спілки
фотохудожників України. На виставці були представлені фотороботи як професійних фотографів, так і аматорів.
 «Чудесные мгновенья» Галини Ляшенко та Юлії Стебницької
Відчути чудові миттєвості майстринь вдалося відвідувачам бібліотеки напередодні новорічних свят. На виставці вишитих картин було представлено близько 40
робіт різної тематики: пейзажі, натюрморти, репродукції картин відомих художників

Зустрічі з цікавими людьми
 Шаман Микола Ооржак
Потомствений тивінський шаман, Майстер горлового співу
"хоомей" став гостем бібліотеки на початку березня. Гість ознайомив присутніх з філософією тивінського шаманізму, особистим
поглядом на енергії людини, силу духу Всесвіту і Землі, розкрив
суть людської природи, познайомив з народними інструментами:
бубном, ігілем, варганом. На завершення він заворожив всіх своєю
майстерністю горлового співу.
 Байкер Bibliotekar
Із Всесвітнім Днем Книги та авторського права заїхав привітати колектив та відвідувачів бібліотеки «колега за професією» –
байкер Bibliotekar Олександр. На деякий час залізний кінь з дивовижним розписом на бібліотечну тематику став візитівкою бібліотеки, викликаючи неабияке зацікавлення відвідувачів, які поспішали до закладу. Як каже власник «джинсового хлопчика», –
«…обожнюю книги та подорожі, тому у кофрі завжди є щось цікавеньке почитати...».
 «Мої книги пишуть себе самі...»
Останнього весняного дня у бібліотеці відбулась творча зустріч з засновником легендарної співдружності молодих літераторів СМОГ, одним з лідерів радянського андеграунду, поетом, прозаїком, есеїстом, перекладачем та художником Володимиром Дмитровичем Алєйніковим. Спілкування починалось з віршів у виконанні автора. Це створило атмосферу причетності
до творчості. Особлива пластика мовлення, ритмічна проза, максимально наближена до поезії—особливість творчої манери письменника, якому цікавий не стільки
результат, скільки сам процес творення.

 Запорізькі мандрівники Віра та Павло Волошини
В рамках мега-виставки «Шляхами географічних
відкриттів» відбулась зустріч із шукачами пригод,
рекордсменами України, почесними громадянами
міста Запоріжжя, мандрівниками Вірою та Павлом
Волошиними, які здійснили дивовижну подорож
навколо світу на своєму автомобілі, подолали понад 57 тис. км, відвідали 28 країн світу за 358 днів, двічі перетнули екватор. Під час
зустрічі гості ділились враженнями та спогадами про свою здійснену мрію, демонстрували фото та відео з різних куточків світу, розповідали про плани майбутніх мандрівок.
 Альманаху «Весела Січ»  20 років
20-річчю альманаху «Весела Січ» була присвячена літературно-мистецька зустріч під головуванням засновника і головного редактора «сміхопису» відомого українського письменника-гумориста,
лауреата численних літературних
премій, Почесного громадянина Запоріжжя, Почесного читача
№1 нашої бібліотеки Петра Павловича Ребра. У віншуванні альманаху брали участь народні артисти України Юрій Бакум, Олександр Гапон та
Іван Смолій; поети Микола БІлокопитов та Віра Коваль; журналісти Леонід Сосницький та Микола Шумілов; майстер художнього читання Таміла Дейнега та наймолодший веселосічовик Артемко Чиж. Музичним подарунком присутніх привітали
учасники ансамблю бандуристів Запорізької обласної філармонії.
 Американський гість Джош Ланца
Чудовий концерт подарував відвідувачам та працівникам бібліотеки молодий американський бард, лауреат Грушинського фестивалю 2013 року Джошуа Ланца. Зі сцени лунали пісні на вірші О.Пушкіна, С.Єсеніна, В.Висоцького та
інших поетів. Слухачі відзначили надзвичайну проникливість та щирість виконавця.

Майстер-класи
 Коклюшкове мереживо від Тетяни Горонович
Тонке та вишукане мереживо створювали
відвідувачі бібліотеки під керівництвом Тетяни Горонович. Плетення мережив  заняття непросте, воно вимагає терпіння, уваги,
відповідних

інстру-

ментів та навичок.
 Мозаїка з яєчної шкаралупи від Ірини Юдочкіної
«Натюрморт з фруктами» з яєчної шкаралупи навчала виготовляти дорослих та дітей Ірина Юдочкіна. За три години заняття учасники дізнались безліч цікавого з історії мозаїки, навчились власноруч створювати маленькі шедеври з незвичного матеріалу.

 Лялька «Щастячко» від Світлани Балуєвої
Відома запорізька майстриня Світлана Балуєва провела для відвідувачів відділу мистецтв майстер-клас з виготовлення лялькимотанки, попередньо ознайомивши учасників з історією появи та сакральним значенням іграшки, її різновидами та технікою виконання. Кожен бажаючий мав
змогу зі звичних матеріалів (тканини та
ниток) виготовити для себе оберіг «Щастячко». Особливість ляльки – довга коса, і чим вона довша – тим більше
щастя.

 «Світ етнічної музики» від Дениса Васильєва
Цілу низку майстер-класів
провів у бібліотеці для всіх охочих керівник етно-музичного
клубу «БарабанЗА» Денис Васильєв, учасниками їх стали понад
100 учнів загальноосвітніх шкіл
та понад
200 вихованці шкіл-інтернатів нашого міста. У цікавій і доступній формі Денис розповідав про появу й еволюцію етнічних музичних інструментів, зокрема ударних та духових,
ілюструючи свою розповідь демонстрацією справжніх музичних скарбів з різних куточків світу. Чого там тільки не було!
Алтайський варган, шаманські та арабські бубни, барабани думбек, джембе, хангдрам, колода-барабан, кастаньєти та маракаси, гром, і,
звичайно ж, козацькі тулумбаси. Діти із захопленням
вчились слухати ритм власного тіла та відтворювати його на автентичних музичних інструментах. Цікава розповідь супроводжувалась запальною грою музиканта та гостей. Задоволення отримали як організатори, так і учасники дійства.
 Великодні писанки від соціального центру «Проміння»
Напередодні світлого свята Великодня за активної участі
волонтерів соціального центру «Проміння» та учнів Матвіївської школи-інтернату у відділі мистецтв відбулись майстер-класи
з виготовлення писанок, де кожен бажаючий мав змогу познайомитись з технікою традиційного писанкарства та навчитись
оздоблювати пасхальні яйця петриківським розписом. Діти та
дорослі із захопленням наносили воскові візерунки та занурювали заготовки у різні фарби, а згодом, після невеличких зусиль
отримували неперевершені шедеври. А поруч, за допомогою
майстрів та акрилових фарб створювали унікальні писанки поціновувачі петриківського розпису, зображуючи традиційні
українські символи: калину, мальви, листочки барвінку. Наприкінці кожен отримав свій маленький Великодній шедевр.

 Моделі планерів від Станції юних техніків
Учасниками майстер-класу з авіамоделювання, який провів
керівник гуртка ракетомоделювання Станції юних техніків Гордієнко А.Ф. сталі
учні СШ №1, вони вчилися виготовляти
планери: правильно кріпити фюзеляж,
кіль, стабілізатор тощо. Наприкінці заняття кожен учасник отримав власну модель планера, яку потім випробували на майданчику перед бібліотекою.
 Лялька «Капустинка» від Людмили Кривенко
Кіровоградська гостя майстриня Людмила Кривенко
провела у відділі мистецтв майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Відвідувачі з захопленням створювали із шматочків тканини найдавніший слов’янський оберіг – лялькумотанку. Через годину із простеньких клаптиків, стрічок, ниток, без голки й ножиць, на світ народилась справжня красуня – лялька
«Капустинка».
 Декупаж від Ірини Шкамат
Перетворювати звичайні побутові речі на привабливі витвори навчались відвідувачі відділу мистецтв під
керівництвом Ірини Шкамат на майстер-класі з декупажу. Для створення власних шедеврів використовувалися
серветки, клей, картон, фарби, декорувати можна дерево, пластик, скло та інші поверхні.
 Квітковий натюрморт від Олександра Глухова
Майстер-клас з живопису провів у відділі мистецтв член
Молодіжного об'єднання Запорізького відділення НСХУ Олександр Глухов. Художник навчав відвідувачів основам написання
натюрморту. Юні й дорослі художники-початківці створювали розмаїття осінньої квіткової палітри за
допомогою гуаші, пензлів та натхнення.

Свята та акції
 День святого Валентина
У День святого Валентина, у бібліотеці пройшла акція
«З любов'ю до читачів». Кожний новий читач отримав кольоровий
читацький квиток, а читачам на ім'я Валентин та Валентина вже
традиційно дісталися солодкі сюрпризи від Горьківки.
 Міжнародний день котів
1 березня – у Міжнародний день котів – у холі 5 поверху
бібліотеки за участі благодійної організації «Дай лапу, друг» відбулось яскраве
свято «Мій ласкавий та ніжний звір».
Увазі відвідувачів були представлені любительські фотографії та малюнки пухнастих друзів, книжкова
виставка «Коти – з любов’ю у наших серцях». Родзинкою заходу стала вистава Театру котів під керівництвом Катерини
Стрижевської за участю зірки шоу «Україна має талант» кота Макса та його друзів.
 Весела Масляна
14 березня у бібліотеці весело зустріли Масляну. Працівники відділу абонементу підготували для читачів святкову програму з віршами, вікториною, піснями і, звичайно ж, млинцями, оладками та варениками. Дбайливими руками бібліотечних
кулінарок було випечено більше 200 млинців та близько 300
оладок. Подавали все це з домашньою сметаною, варенням, медом та згущеним молоком. За чашкою ароматного чаю відвідувачі обмінювалися рецептами та секретами приготування традиційних страв. Завершилося дійство веселими танцями.



День сміху
1 квітня відділ абонементу запросив всіх бажаючих відсвяткувати День сміху. Протягом дня можна було ознайомитись з
виставкою «Веселий ярмарок», побачити виступ юної команди
КВК Запорізької державної інженерної академії, послухати вірші та посміятись разом.
 День космонавтики

Стало доброю традицією проведення у День космонавтики відкритих уроків з астрономії
для старшокласників саме на базі нашої
бібліотеки. Цьогорічну зустріч провела
керівник гуртка астрономії Станції юних
техніків Світлана Гаськова, яка свого часу
працювала спостерігачем на одній з перших станцій спостереження за
штучними супутниками Землі «РЕЯ». Працівниками відділу технікоекономічної літератури була підготовлена цікава та насичена книжкова
виставка «Людина і космос». Родзинкою заходу став запуск діючої моделі ракети на майданчику перед Бібліотекою вихованцями гуртка ракетомоделювання під керівництвом А.Ф.Гордієнка.
 День Матері
13 травня бібліотекарі та волонтери соціального центру
«Проміння» вітали жінок з Днем Матері. Саме у травні, коли повертаються до рідного гнізда птахи й оновлюється природа, у другу неділю травня, місяця, присвяченого Пречистій Діві Марії, заступниці
християн святкують День Матері.
 День захисту дітей
1 червня бібліотека вже традиційно відкрила свої двері
для малечі. Незважаючи на дощову погоду конкурс дитячого малюнку відбувся, але не на асфальті, а на
папері. Дітлахи із задоволенням малювали ліс, квіти, будиночки й навіть інопланетян та отримували солодощі та розмальовки. Згодом у лекційній залі відбувся
святковий концерт «Планета дитинства», участь у якому
взяли юні вихованці музичних шкіл Запоріжжя.



БібліоНіч-2013

Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек Горьківка вдруге в
позаурочний час відкрила свої двері для всіх бажаючих долучитись
до скарбів найбільшої книгозбірні регіону. У цей день Бібліотека стала територією позитиву, де кожен мав змогу знайти собі розвагу до
душі.
Ще зранку улюбленці дітей та дорослих Маша й
Ведмідь запрошували містян на БібліоНіч-2013.
А вже о шостій годині Бібліотека
гостинно відкрила свої двері для нічних
відвідувачів. На першому поверсі гостей
зустрічали Солоха й Пацюк і пропонували поворожити на кохання
й удачу. Найдопитливіші збирались невеликими групками й вирушали таємними лабіринтами бібліотеки та ярусами
книгосховища, де їх зустрічали Мотря з Кайдашихою, Домовичок та Гном, ельфи й інші літературні герої.
Для тих, хто захоплюється рукоділлям, працювали майстеркласи: валяння квітів та оригамі, флористика й фітодизайн, складання картин із зернят і виготовлення міні-книжечок.
Справжніми подарунками для відвідувачів стали виступ ансамблю народної пісні та побутового танцю
«Оксамит»; демонстрації модних колекцій від Вищого
професійного училища моди і стилю та Коледжу технологій і дизайну; презентації Клубу айкідо «Мусубі» та
Запорізького товариства польської мови та культури; вистава від театру Свято-Покровського кафедрального собору
та концерт авторської пісні «Байда». Розважали публіку
цього вечора студенти команди КВК Запорізької державної інженерної академії.
Інтелектуали мали змогу показати майстерність у
літературних конкурсах і вікторинах, розшифрувати бібліотечні абревіатури, відгадати секрети «чорної скриньки» та позмагатись у шашки.

Здивування й захоплення викликав у всіх присутніх винахід
Владислава Гаркуші та Олександра Балюшка, студентів Коледжу радіоелектроніки
Запорізького національного університету.
Для поціновувачів прекрасного у холах та
відділах бібліотеки були представлені виставки робіт запорізьких художників, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та навіть творчих бібліотекарів.
На завершення свій
феєричний та запальний
виступ подарували Денис
Васильєв та етно-узичний
клуб «Барабанза». Цього
вересневого вечора друзями Горьківки стали понад три з половиною тисячі містян
 Святий Миколай – дітям-сиротам Запоріжжя
Вже декілька років поспіль наша бібліотека та соціальний центр
«Проміння» допомагають Святому
Миколаю відвідувати дітей-сиріт в
інтернатах та притулках нашого краю. 17 грудня у відділі
мистецтв відбулось пакування подарунків для дітей-сиріт дитячих будинків та
шкіл-інтернатів Запорізького краю. Ця акція стала вже традиційною і з кожним роком залучає все більшу кількість благодійників. Цьогоріч кожен бажаючий міг
принести до пункту прийому (у холі 6 поверху бібліотеки) необхідні дітлахам речі: одяг, канцтовари, іграшки,
книжки, солодощі. До пакування подарунків, окрім волонтерів соціального центру «Проміння» та персоналу
Горьківки, долучилися студенти Металургійного коледжу Запорізької державної інженерної академії.
Протягом наступних кількох днів подарунки від
Святого Миколая отримали вихованці Молочанської та Комишуваської шкіл-інтернатів, Запорізького та Оріхівського обласних притулків.

19 грудня для вихованців Православного дитячого будинку «Надія» був організований захоплюючий квест про життя
та діяння Святого Миколая. Учасники заходу подорожували
бібліотекою у пошуках відповідей на питання квесту. Наприкінці кожна команда знайшла свій скарб. У Російському
центрі дітлахам запропонували подивитись мультфільм про Святого Миколая, а
отець В'ячеслав, протоієрей СвятоПокровського кафедрального собору,
розповів про історію, традиції й значення свята. Крім того, діти отримали
подарунки від соціального центру
«Проміння».

Додаток № 1

ІННОВАЦІЇ РОКУ
Напрямок,
структурний
підрозділ
1. ―Бібліоніч - 2013‖

Короткий опис

Результати

Бібліотека - територія позитиву, де ―Бібліоніч-2013‖ відвідакожен зміг знайти собі розвагу до ли більше 3,5 тисяч осіб.
душі.
―Бібліоніч-2013‖, проведена напередодні Всеукраїнського Дня бібліотек, здивувала відвідувачів програмою заходів, яка пропонувала
як популярні екскурсії ―закритими‖ місцями бібліотеки, так і
нові конкурси-вікторини, секрети
―чорної‖ скриньки, наукові відкриття студентів-винахідників, тощо.

2. Продовження корис- Надання користувачам послуги
тування книгами ―on- ―продовження книг on-line” (без
line‖.
відвідання відділу абонементу) за
допомогою веб-сайта бібліотеки та
електронної поштової скриньки.

За даною послугою протягом року звернулося
296 читачів відділу абонемента.

3. Відкриття ―Русского Наприкінці листопада 2013 року
центра‖.
Бібліотека приєдналася до міжнародного культурного проекта російського фонда ―Русский мир‖.
Мета проекта - популяризація російської культури і літератури, розвиток міжнародного діалога, надання доступу до друкованих та
електронних документів з Росії.

Ресурсами ―Русского
центра‖ до кінця 2013
року скористалися 904
відвідувача, яким видано
біля 1 тис. прим. видань.
Загальна сума інвестицій
склала біля 600 тис. грн.

4. Відкриття центра
―Вікно в Америку‖.

Надходження колекції
книжок у кількості 1000
прим., електронних ресурсів, комп'ютерної техніки, спеціалізованих меблів на суму 224603 грн.

Центр ―Вікно в Америку‖ створено на базі відділу документів іноземними мовами за підтримки відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Мета надання актуальної інформації про
США, поповнення фондів бібліотеки англомовними виданнями,
забезпечення доступу до Інтернетсервісу.

5.Проведення загальнобібліотечного конкурсу ―Кращий бібліотечний менеджер‖.

Конкурс організовано з метою
розкриття творчого потенціалу бібліотечних менеджерів,
їх організаторських, управлінських здібностей, виявлення у
колективі новацій, запровадження комп'ютерних технологій, створення нових бібліотечних послуг, форм роботи.

Надійшло 17 конкурсних робіт, серед яких переможцями
визнано:
І місце - довідковобібліографічний відділ
(завідувачка - Маслова М.В.);
ІІ місце - відділ документів
іноземними мовами
(завідувачка - Кійко О.М.);
ІІІ місце - відділи: абонементу
(завідувачка Шпілева В.І.), основного книгосховища (завідувачка—Бойко Н.В.).
Заохочувальні призи за майстерність, творчий підхід, здатність працювати в нових умовах отримали-Тарлінська О.В.
(авторка та ведуча блога
―Библиомир города Z‖), Савкіна О.А. (за розробку та виготовлення бібліопостера
―Ніч в бібліотеці-2013‖).
Переможці конкурсу отримали цінні подарунки - монітор,
художні картини, домашній
кінотеатр.

6.Відкриття та ведення Бібліоблогосфера КЗ ―ЗОУНБ Бібліоблоги та їх ведучі:
блогів у соціальних
ім. Горького‖ ЗОР представле-  ―Библиомир города Z” мережах.
на 4 мережевими журналаТарлінська О.;
ми,які регулярно поповню ―Відділ соціокультурної
ються публікаціями та інфордіяльності і зв'язків з громацією новин в Інтернеті.
мадськістю‖ - Бойко П.;
Створені блоги - є додатковим  ―Woazaporizhzhia‖ майданчиком для професійноЗаровна А.;
го спілкування, популяризації  ―Справочно-библиограсвоїх ресурсів і сервісів.
фический отдел‖ Мацієвська Г.
7. Відкриття ―Заочного Користувачі відділу докуменабонемента‖ Гететів іноземними мовами мають
інституту в Україні.
змогу отримати нову літературу німецькою мовою, а також
вивчати мову в клубі прихильників німецької мови.

―Заочним абонементом‖ за періодвересень-грудень 2013 р.
скористалося 252 відвідувача,
які отримали 325 друкованих
видань німецькою мовою; 349
учасників вивчали мову у клубі ―Читаємо. Слухаємо. Спілкуємося‖ та у ―Кіндер-клубі‖
для дітей.

Додаток № 2

Інформація про діяльність Бібліотеки і реклама
№
з/п

Вид інформації

1.

Сайт (новини, події, факти тощо)

2.

Кількість

Форми видання, засоби

Гб

Онлайн ресурси

Сайт ОДА (новини, анонси про культурні заходи) zoda.gov.ua

Щотижня

Онлайн ресурси

3.

Буклети, листівки, рекламні матеріали

4

4.

Мультимедійні презентації

40

5.

Публікації на сторінках друкованих
видань

106

Статті у міських, обласних та
державних газетах, журналах,
книгах

6.

Бібліотека у мережі Інтернет

66

7.

Екскурсії по бібліотеці та до книгосховища

Книжкові і мистецькі виставки,
презентації,
майстер-класи,
клуби за інтересами, мистецькі
заходи і т.інш.
Колективні екскурсії за попередньою домовленістю.

56 екскурсій,
1220
учасників

Друковані матеріали:
- програма до Всеукраїнського
дня бібліотек «Ніч в бібліотеці2013»;
- рекламний лист до Всеукраїнського дня бібліотек «Ніч в бібліотеці»;
- рекламний постер ―Ніч у Бібілотеці‖;
- інформаційні бюлетені
(січень-грудень 2013 р., щомісяця)
До знаменних та пам’ятних дат

Додаток № 3

Бібліотеку відвідали відомі люди:
-

Авдєєнко А.І., академік, дійсний член АН України;
Алейніков В.Д., поет, прозаїк, перекладач та художник, засновник співдружності молодих літераторів СМОГ;
Волошин П і Волошина В. - запорізькі мандрівники;
Глухов О., член молодіжного об'єднання запорізького відділення Національної спілки художників України;
Єншуєва Т., архітектор, голова запорізької організації Спілки дизайнерів
України;
Жєлєзнов В.І., директор програм по СНД;
Зубанов В., радник президента України, голова благодійного фонду ―СхідЗахід: разом‖;
Істратов В.Н., перший заступник виконавчого директора фонда ―Русский
мир‖;
Капранов В. і Капранов Д., сучасні українські письменники;
Котов В., начальник управління культури та зв'язків з громадськістю ВАТ
―Мотор Січ‖, заслужений працівник культури України;
Кривенко Л., майстриня з м. Кіровоград, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України;
Ланца Джош, американський бард, лауреат Грушинського фестивалю
2013 р.;
Лука, Ахиєпископ Запорізький і Мелітопольський
Мітков В., голова Запорізького обласного товариства болгарської культури;
Мокін Г.В., консул-радник Генерального консульства Російської Федерації
у Харкові;
Новохатько Л.М., Міністр культури України;
Піддубний С.В., письменник, член Національної спілки письменників
України;
Пісковий Ю.І., київський архітектор;
Ребро П.П., український поет, журналіст, гуморист і сатирик, почесний
громадянин міста Запоріжжя;
Сушко К.І., письменник, член Національної спілки журналістів України;
Харлова В., заслужена майстриня, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України;
Царьова І.Г., перший секретар Посольства Російської Федерації в Україні.

Додаток № 4

КЗ "ЗОУНБ ім. О.М. Горького" ЗОР
на сторінках друкованих видань 2013 рік
Книги
1. Степаненко І. Трансформація функцій і змісту діяльності сучасної публічної
бібліотеки : тенденції , розвиток, перспективи // Бібліотека і книга у контексті часу :
зб. наук. ст. VII Всеукр. наук.- практ. конф., 17 - 18 квіт. 2013 р. - К., 2013. - С.95 104.
2. Запорожская епархия. 1992-2012 : библиогр. указатель / сост. Л. Изюмова.Запорожье: RVG, 2013. - 92с.
3. Ківшар Т.І. Українська бібліотечна біографіка ХХ - початку ХХ1 ст.: етапи і
тенденції розвитку: [у т.ч. згадуються діячі ЗОУНБ] / Т.Ківшар // Українська біографістика : зб. наук. праць. - К., 2011. - Вип. - 8. - С. 98.-148.
4.Книга. Бібліотека. Війна. : (збірка статей, спогадів бібліотекарів, читачів, ветеранів та дітей Великої Вітчизняної війни) / КЗ "ЗОУНБ ім. О.М. Горького"ЗОР, уклад.: О. Тарлінська, Л. Мажара , відповід. за випуск і ред. І. Степаненко - Запоріжжя:
"ВАЛПІС", 2013. - 52с.
5. Книги - ровесники війни : каталог колекції видань 1941 - 1945 рр. відділу рідкісних і цінних документів [ЗОУНБ ім. О.М. Горького] / уклад. Т. Черних; відп. за
вип. і ред. І. Степаненко. - Запоріжжя : [ВАЛПІС], 2012.- 124с.
6. Культурне життя : [ЗОУНБ ім. Горького] // Запоріжжя : з минулого в майбутнє. - [Б.м.] : ЛЮКС - ПРИНТ, 2012. - С.49.
7. Твоє майбутнє - земля за порогами. - Запоріжжя : Дніпров. металург, 2012. 262с. - Із змісту : [еколог. освіта в ЗОУНБ]. - С.211 - 212.
Газети та журнали
8. Акбаш Р. Замок в библиотеке: [о презентации выставки "Дворяне Поповы на
Запорожской земле " в б-ке]"/Р. Акбаш // Правда. - 2013 . - 22 февр. - №29. - С.6.
9 . Ангелов И. В память первооткрывателей Вознесеновского захоронения :
[день памяти В. Гринченка и Г. Костова в б-ке] / Иван Ангелов // Миг. - 2013. - 23
мая. - С. 50.
10. Армяновский В. Техника "Фаэтона" прикатила в…библиотеку / Виктор Армяновский // Миг. - 2013. - 28 нояб.(№48). - С.46.
11. Атаманчук И. "Даруй мне тишь твоих библиотек…": [Беседа с дир. б-ки
И.П. Степаненко] // Art of LIFE.-2013. - №1. - С. 34 - 38.
12. Бабурин А.В. Памяти товарища : [Н. Т. Литвинова (22.05. 1925 - 30.03.2013)
- с 1992г. - зам. дир. - ЗОУНБ им. Горького : Некролог] // Компас. - 2013. - 4 апр.
13. Бакшанська Т.Ю. Стан та перспективи розвитку бібліотечної професії : [в
"круглому столі" брала участь зав. метод. відділом О. Тарлінська] / Т.Ю. Бакшанська // Новий день. - 2013. - 5 черв. - С. 8.

14. Безрук А. Бюджетный кризис США добрался до Запорожья : [на открытии
информ. центра "Окно в Америку"должен был приехать посол США] / А. Безрук //
Миг. - 2013. - 17 окт. - С.8.
15. Библиотека приглашает на киносеансы // Миг. - 2013. - 6 июня. - С.19.
16. Будилка А. В запорожских библиотеках - виртуальные путешествия, книги,
тренажеры... и вкусные блинчики! / А. Будилкаа // Запороз. Січ. - 2013. - 2лют.
(№23). - С.5.
17. В атмосфері толерантності :[в б-ці відбувся " круглий стіл" на тему"Зміцнення міжнаціональної злагоди - стратегічний вектор духовно - культурного
розвитку Запорізького краю"] // Запороз. Січ. - 2013. - 9 листоп. -С.3.
18. В библиотеке Горького обосновалась династия Поповых : [о выставке, посвященной 180-летию со дня рождения основателя замка в г.Васильевке В.П. Попова] // Миг. - 2013. - 21 февр. (№8). - С.5.
19. В зале искусств ЗОУНБ им. Горького открылась персональная выставка запорожского художника с крымскими корнями И. Симелина // Миг. - 2013. - 28 нояб.
(№48). - С. 46.
20.В Запорожской библиотеке собирают вещи для детей - сирот : [в ЗОУНБ им.
Горького] // Репортер. - 2013. - 12 дек.(№50). - С. 11.
21. В Запорожье появится православный семейный клуб : [в б-ке состоится
презентация клуба " Икогения"] // Ул. Заречная. -2013. -11апр.(№15). - С.5.
22. В Запорожье пройдет викторина, посвященная создателям кирилицы :
[метод. центр Запорож. епархии совместно с ЗОУНБ им. Горького] // Репортер. 2013. - 12 дек.(№ 50). - С.25.
23. В областной библиотеке появились электронные книги // Днепров. металлург. - 2013. - 7 марта(№9). - С.3.
24. В областной библиотеке имени Горького 1.03. праздновали Всемирный
день котов // Миг. - 2013. -7 марта(№10). - С.6.
25. В центральной библиотеке показывают дореволюционное Запорожье : [о
выставке работ дизайнера Т. Еншуевой "Александровск. Архитектура"] / Репортер. 2013. - 20 июня. - С.25.
26. [Выставка работ запорожской художницы Натальи Деревянко открылась в
зале искусств] // Миг. - 2013. -14 марта. - (№11). - С.6.
27. ноября юбилей отмечает директор ЗОУНБ им. М. Горького И.П. Степаненко // Клубок. - 2013. - 12 листоп.(№27). - С.4.
28. Дворянские династии Запорожского края : Городской голова Александровска Ф. Мовчановский и его хутор для глухонемых детей : [выставка в библиотеке] //
Миг. - 2013. - 8 мая. - С. 39
29. Дудек Л. Исторические реконструкции : [10 апр. В б-ке состоялась презентация книги "Война или военная преступность"] / Лариса Дудек // Мотор - Сич. 2013. - 15 квіт.(№27). - С.1 -2.
30. Ермилова В. Мост дружбы Запорожье - Греция : [в б-ке прошел дет. праздник, организованный метод. центром Запорож. Епархии УПЦ] / В. Ермилова // Эллины Украины.- 2013.- №3. - С.5.
31. Живописная выставка под названием "Пошуки" открылась в областной библиотеке им. Горького : [художника А. Глухова] // Миг.- 2013.- 31 окт. - (№44). - С. 6.
32. "Запорожский вектор ": "Добрые проекты": [упоминается проект
"Библиомост"] // Позиция. - 2013.- 25 июля. - С.6.

33. Запорожцам презентовали давнюю историю Великого Луга : [состоялась
презентация новой книги А. Авдеенка "Великий Луг Запорожья"] // Репортер. - 2013.
19 дек. (№51). - С.25.
34. апорожские ломографы отчитались о творческой работе : [ломостена в бке] // Миг. - 2013. - 10 янв. - С.4.
35. Зотова В. Терпение, доброта, понимание : [28 нояб. в б-ке состоялось открытие фотовыставки "Каким видят мир люди с проблемами зрения и как реагирует мир
на людей с ограниченным зрением"] / Валентина Зотова // Правда. - 2013. - 5 дек. С.9.
36. Інфоцентр : нові можливості обласної бібліотеки : [в ЗОУНБ відкрився
"Русский центр"]// Запоріз. правда. - 2013. - 23 листоп. (№136). - С.4.
37. Искусство с безграничной любовью к людям : [в б-ке открылась выставка
вышивальщицы Л.А. Звездочкиной] // Вісник комбінату. - 2013. - №8. - С.16.
38. "Как пройти в библиотеку? : ["Библионочь" в б-ке] // Правда. - 2013. - 26
сент. - С.2.
39. Каратеева А. "Отставить тишь библиотек"!: [ о проведении акции "Ночь в
библиотеке"] / Анастасия Каратеева // Индустр. Запорожье. - 2013. - 3 окт. (№143). С.12.
40. Каратеева А. Читательский билет предьявлять не обязательно : Запорожцев
приглашают провести ночь в библиотеке им. Горького / Анастасия Каратеева // Индустр. Запорожье. - 2013. - 26 сент. (№139). - С.14.
41. Кириленко В. Книги - гулливеры и книги - лилипуты / Виктор Кириленко //
Позиция. - 2013. - 23 мая. - С.10.
42. Кириленко В. О. Азарова: "Бисер снова вошел в моду"! : [в б-ке открылась
выставка художницы] / Виктор Кириленко // Позиция. - 2013. - 17 окт. - С.10.
43. Клименко О. В Горьковке литературу теперь отправляют прямиком на e-mail
читателям : / О. Клименко // Комс. правда в Украине : Запорож. вып.- 2013. - 4 апр. С. 5.
44. Клуб православной семьи приглашает : [в б-ке проводит заседание клуб
"Икогения"] // Ул. Заречная. - 2013. - 10 окт. - С.5.
45. Книги и религия : [в б-ке экспонируется выставка "Крещение Руси - Украины" посвященная 1025 летию крещения Киевской Руси ] // Запороз. Січ.- 2013. - 2013. - 18 лип. - С. 3.
46. Ко Дню крещения Руси в Запорожье открылась выставка древних книг // Репортер. - 2013. - 18 июля. - С. 25.
47. Кобинець А. Здрастуй, Святославе Хоробрий! : [у б-ці відбулася презентація
першої книги проекту серії "Бібліотека туриста" В. Котова та Г. Шаповалова "Князь
Святослав Хоробрий і Запоріжжя"] / Алла Кобинець // Запоріз. правда. 2013.-14 верес. - С.4.
48. Коллектив газеты "Миг": [ благодарит дир. б - ки Степаненко И.П. за сотрудничество] // Миг. - 2013. - 6 июня. - С.10.
49. Колпакова А. "Історія Незалежної України":[цю книгу брати Дмитро та Віталій Капранови презентували в б-ці] /А. Колпакова // Запоріз. правда. - 2013. - 16 листоп. - С.2.
50. "Красне слово Запоріжжя": [є відомості про презентацію восьмого тому вибраних творів П.П. Ребрав б-ці] // Запороз. Січ. - 2013. - 14 трав. - С. 6.

51. Кудлач В. Ініціатива бібліотек Півдня - розширення доступу до пам`яток
писемності та культури: ділова зустріч в Одесі : [серед ін. була присутня зав. відділом рідкісної книги Черних Т.] / В. Кудлач // Бібл. форум України. - 2013. - №1. - С.
34 - 37.
52. Латанський С. Вона очолює "Самоцвіти": [звітна виставку у б-ці під керівництвом Л. Васильєвої /С. Латанський]// Запороз.Січ. - 2013. -2лют. - С.8.
53. Лучер М. В библиотеке им. Горького откроют кинотеатр : [о работе клуба"Кино+"] / М. Лучер // Комс. правда в Украине. Запорож. вып. - 2013.- 5 июня. С.5.
54. Министр культуры посетил запорожскую библиотеку // Остров свободы. 2013. - 20 нояб.(№ 45). - С.2.
55. Молодежное обьединение Запорожской организации Национального Союза художников Украины и областная библиотека им. Горького ко Дню библиотек
презентовали выставку под названием "Art осень" // Миг. - 2013. - (№ 40). - С.6.
56. Молоко для слуг народа : [в б-ке прошел семинар "Сакральная география:
Запорожье, Украина, мир"] // Остров Свободы. - 2013. - 3апр.(№12). - С.4.
57. Московцева В. Найкращий подарунок - книга ! / В. Московцева // Запоріз.
правда . - 2013. -17 січ.(№6 - 7) - С.2.
58. Московцева В. "Натхнення" Людмили Звьоздочкіної : [у відділі мистецтв
відкрито виставку вишитих картин] / В. Московцева // Запоріз. правда . - 2013. - 8
серп.(№ 90 - 91).
59. Московцева В."Ніч у бібліотеці"/ В. Московцева // Запоріз. правда . - 2013. 13 жовт. - С.20
60. Московцева В. Фрукти на дипломній таці : [ в б-ці відкрилася виставка викладачів запоріз. школи мистецтв №1] / В. Московцева // Запоріз. правда . - 2013. 23лют.(№ 24 - 25) - С.10.
61. Московцева В. Чи э в нас "читацька криза"?/ В. Московцева // Запоріз.
правда . - 2013. - 9 лют.(№17). - С.2.
62. Московцева В. Як виховати талановитого читача : [розповідає зав. м етод.
відділом О.В. Тарлінська] // Запоріз. правда . - 2013. - 9 листоп. - C.4.
63. "Мы с этой книгой уже поседели !" : Братья Капрановы презентовали в Запорожье : [в ЗОУНБ] историю Украины в комиксах ["Мальована історія Незалежності України"] // Индустр. Запорожье. - 2013. - 1нояб. (№160). С.6.
64. Мыслякова М. Светлана Скорик: "Поэзия пришла ко мне навсегда":
[поэтесса дарила свои книги б - ке] / Маргарита Мыслякова // Миг. - 2013. - 17 янв. С.13.
65. [В б-ке открылась персональная выставка и презентация альбома
"Александровск. Архитектура"Т. Еншуевой] // Миг. - 2013. - 13 июня. - С.6.
66. На четвертом этаже областной библиотеки им. А. Горького 11 июня состоялось открытие персональной выставка и презентация альбома "Александровск.
Архитектура" председателя запорожского отделения Союза дизайнеров Украины ,
старшего преподавателя кафедры "Дизайн"ЗНТУ, архитектора Т. Еншуевой…] //
Миг.- 2013.- 13 июня. - (№24). - С.6.
67. Назаренко Х. Навколо світу за 358 днів : [Павло і Віра Волошини розповіли
читачам про свою подорож] / Христина Назаренко // Запоріз. правда . - 2013. - 7 листоп. - С.20.

68. Нарбут И. Страницы памяти : редкие и ценные книги Запорожской библиотеки / И. Нарбут // Репортер Запорожья. - 2013. - 25 апр. - С.16 -17.
69. Некрылов А. Книги - в подарок областной библиотеке / А. Некрылов // Надежда. - 2013. -24 янв. (№3). - С.4.
70. Носков В. Борьба с чтением : [фининспекторы добились повышения цен на
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Додаток № 5

Мережа Інтернет
- про книжкові виставки:
1. Зирянова Д., Вовк В. Студенти ЗНУ представили свої роботи на відкритті виставки «Чисте довкілля – здорова нація». http://porogy.zp.ua/?page=view&article=5051
2. Юрчук Е. Выставкой «Мой ласковый и нежный зверь» запорожцы отметили Международный день кошек. http://porogy.zp.ua/?page=view&article=4879
3. Найкращий подарунок - книга! http://www.zp-pravda.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=5837:2013-01-17-22-59-38&catid=34:200904-14-10-24-35&Itemid=63
4. В Запорожье обустроят "Библиотечный сквер". http://reporter-ua.com/2013/01/16/vzaporozhe-obustroyat-bibliotechnyy-skver
5. Ко Дню Крещения Руси в Запорожье открылась выставка древних книг. http://
reporter-ua.com/2013/07/11/ko-dnyu-kreshcheniya-rusi-v-zaporozhe-otkrylasvystavka-drevnih-knig
6. Нарбут И. Страницы памяти: редкие и ценные книги запорожской библиотеки.
http://reporter-ua.com/2013/04/25/stranicy-pamyati-redkie-i-cennye-knigizaporozhskoy-biblioteki
- про презентації видань:
7. Воскобойнікова А. Запорізький прозаїк Костянтин Сушко презентував свою нову
книгу, присвячену Хортиці. http://porogy.zp.ua/?page=view&article=5081
8. Библиотека им. О.М. Горького получила тестовый доступ к коллекции электронных книг EBSCO. http://z-city.com.ua/Запорожская-библиотека-получилаэлектронные-книги-05.03.2013
9. В Запорожье состоялась презентация проекта «Библиотека туриста». http://
zp.comments.ua/news/2013/09/12/102125.html
10. Запорожская библиотека пополнилась уникальными изданиями (О подаренных
министром культуры Украины книгах) . http://zabor.zp.ua/www/content/
zaporozhskaya-biblioteka-popolnilas-unikalnymi-izdaniyami
11. Запорожцам презентовали давнюю историю Великого Луга. http://reporterua.com/2013/12/11/zaporozhcam-prezentovali-davnyuyu-istoriyu-velikogo-luga
12. В книгах проекта «Библиотека туриста» расскажут об истории Запорожья. http://
reporter-ua.com/2013/09/11/v-knigah-proekta-biblioteka-turista-rasskazhut-ob-istoriizaporozhya
13. В запорожской библиотеке появились электронные книги. http://reporterua.com/2013/03/06/v-zaporozhskoy-biblioteke-poyavilis-elektronnye-knigi
14. Запорожские учѐные и краеведы создадут «Библиотеку туриста».
http://www.061.ua/news/380097 .

- про мистецькі виставки:
15. Запорожцы смогут прикоснуться к «Живой воде». http://www.061.ua/
news/428336
16. Запорожцам предлагают взглянуть на вышивки «Чудесные мгновения». http://
www.061.ua/news/445971
17. Горожанам предлагают взглянуть на дореволюционное Запорожье. http://
reporter-ua.com/2013/06/14/gorozhanam-predlagayut-vzglyanut-nadorevolyucionnoe-zaporozhe
18. В Запорожье показали картины глазами слабовидящих людей. http://
zp.vgorode.ua/news/201521-v-zaporozhe-pokazaly-kartyny-hlazamyslabovydiaschykh-luidei
19. В Запорожье стартовала "Art осень" в честь Дня библиотеки. http://iz.com.ua/
zaporoje/19593-v-zaporozhe-startovala-art-osen-v-chest-dnya-biblioteki.html
20. В Запорожье открылась выставка «Красота Божьего мира». http://
zp.comments.ua/news/2013/11/08/111825.html
21. Мінаєва О. На виставці «Шлях краси» запоріжці мають змогу насолодитися репродукціями картин відомих художників. http://porogy.zp.ua/?
page=view&article=5192
22. Давитян Д. Запорожцы могут посмотреть на «Мир приключений» Евгении Шаньгиной в областной библиотеке. http://porogy.zp.ua/?page=view&article=5367
23. Ковтун А. Архитектор Юрий Писковский представил в Запорожье свою фотовыставку «Сепия». http://porogy.zp.ua/?page=view&article=5553
24. Катанникова К. Фотовыставка «Каким видят мир незрячие люди» открылась в
библиотеке Горького. http://porogy.zp.ua/?page=view&article=5888
25. Крат А. Через непосредственное ощущение природы художник Игорь Симелин
передал красоту Днепра и Запорожского края. http://porogy.zp.ua/?
page=view&article=5892
26. Жук А. Майстриня вишивки Ніна Осипова вважає своє захоплення хворобою і
щаслива від цього. http://porogy.zp.ua/?page=view&article=4767
27. Побел О. Виставка «Життя прекрасне»: три майстрині представили власні витвори декоративно-прикладного мистецтва. http://porogy.zp.ua/?
page=view&article=4861
- про майстер-класи:
28. Запорожцев обучат искусству оригами «Новогодний конѐк». http://www.061.ua/
news/447382
29. Запорожцев обучат искусству создания открыток. http://www.061.ua/news/446286


про «Ніч у бібліотеці»:

30. Завтра ночью в библиотеке Горького будут гадать по рунам. http://zp.vgorode.ua/
news/192786-zavtra-nochui-v-byblyoteke-horkoho-budut-hadat-po-runam
31. Запорожцев приглашают провести "Ночь в библиотеке". http://zp.vgorode.ua/
news/191922-zaporozhtsev-pryhlashauit-provesty-noch-v-byblyoteke

32. Жители Запорожья провели "Ночь в библиотеке". http://zabor.zp.ua/www/
content/zhiteli-zaporozhya-proveli-noch-v-biblioteke
33. Для запорожцев устроят «Ночь в библиотеке». http://www.061.ua/news/385592


про клуби за інтересами:

34. Кучеренко В. Семейный клуб «Икогения» открылся в Запорожье. http://
porogy.zp.ua/?page=view&article=5032
35. Запорожцы смогут посмотреть фильмы на английском языке в библиотеке им.
Горького. http://z-city.com.ua/Запорожцы-смогут-посмотреть-фильмы-на-английском
-языке-в-библиотеке-им.-Горького-22.10.2013
36. Кино по четвергам. http://iz.com.ua/kultura/1530-kino-po-chetvergam.html
37. В запорожской библиотеке появился клуб любителей немецкого языка. http://
www.061.ua/news/404615


про ресурсні центри:

38. В Запорожской библиотеке посол откроет "Окно в Америку". http://z-city.com.ua/
В-Запорожской-библиотеке-посол-откроет-Окно-в-Америку-07.10.2013
39. В запорожской библиотеке через «Окно в Америку» можно попасть в «Русский
центр». http://iz.com.ua/zaporoje/25323-v-zaporozhskoy-biblioteke-cherez-okno-vameriku-mozhno-popast-v-russkiy-centr.html
40. В Запорожье откроют "Окно в Америку". http://zp.vgorode.ua/news/192798/
41. В областной библиотеке откроют для запорожцев «Окно в Америку». http://
www.061.ua/news/350925
42. В Запорожье открыли 12-й в Украине «Русский центр». http://zp.comments.ua/
news/2013/11/21/101839.html
43. В запорожской библиотеке откроется Русский центр. http://iz.com.ua/
zaporoje/11908-v-zaporozhskoy-biblioteke-otkroetsya-russkiy-centr.html
44. В библиотеке имени Горького открылся «Русский центр». http://reporterua.com/2013/11/20/v-biblioteke-imeni-gorkogo-otkrylsya-russkiy-centr
45. В Запорожской библиотеке появился «Русский центр». http://www.061.ua/
news/446268
46. В запорожской библиотеке появился «Русский центр». http://www.061.ua/
news/422948


про акцію до Дня Святого Миколая:

47. В запорожской библиотеке собирают вещи для детей-сирот. http://reporterua.com/2013/12/09/v-zaporozhskoy-biblioteke-sobirayut-veshchi-dlya-detey-sirot
48. В Запорожье будет работать «Фабрика св. Николая». http://www.061.ua/
news/438992
49. Накануне праздников запорожцы соберут для детей-сирот книжки, игрушки и
вещи. http://www.061.ua/news/434162



про інше:

50. В Запорожье отпразднуют юбилей «Веселой Сечи». http://zp.comments.ua/
news/2013/11/22/124944.html
51. «Веселу СІЧ» вітав сам... Тарас Бульба. http://www.zp-pravda.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=6654:l-r----&catid=43:2009-05-25-14-5608&Itemid=61
52. "Весела Сiч" отметит свое 20-летие. http://zp.vgorode.ua/news/200559-vesela-sichotmetyt-svoe-20-letye
53. Запорожцы отметят юбилей «Весѐлой Сечи». http://www.061.ua/news/423838
54. Патриарх запорожского юмора Петро Ребро встретится с читателями в
«Горьковке». http://iz.com.ua/kultura/6832-patriarh-zaporozhskogo-yumora-petrorebro-vstretitsya-s-chitatelyami-v-gorkovke.html
55. Хутір, який прославився на всю країну. http://www.zp-pravda.info/index.php?
option=com_content&view=article&id=6296:2013-06-17-11-46-44&catid=53:201101-27-15-57-30&Itemid=71
56. «Не хотелось бы, чтобы о замке Попова говорили в прошедшем времени». http://
iz.com.ua/kultura/2565-ne-hotelos-by-chtoby-o-zamke-popova-govorili-vproshedshem-vremeni.html
57. В Запорожье прочитали стихи Пушкина с американским акцентом. http://
zp.vgorode.ua/news/203550/
58. В Запорожье американский бард прочитает баллады на стихи Пушкина. http://
www.061.ua/news/436613
59. Запорожцы приняли участие в пушкинском конкурсе. http://zp.vgorode.ua/
news/204655/
60. В Запорожье писали любовные письма: самый взрослый автор – пенсионер.
http://reporter-ua.com/2013/12/24/v-zaporozhe-pisali-lyubovnye-pisma-samyyvzroslyy-avtor-pensioner
61. Запорожцы смогут выразить свои чувства в конкурсе любовных писем. http://
www.061.ua/news/432825
62. Запорожских детей приглашают провести школьные каникулы в библиотеке.
http://www.061.ua/news/446268
63. Запорожских детей приглашают провести школьные каникулы в библиотеке.
http://www.061.ua/news/446268
64. Известные запорожцы будут приобщать детвору к чтению. http://www.061.ua/
news/451012
65. В Запорожье стартовал конкурс, посвященный символу Нового года. http://
www.061.ua/news/430942
66. Нарбут И. В Запорожье на праздник кошек приехала звезда "Україна має талант". http://reporter-ua.com/2013/03/01/v-zaporozhe-na-prazdnik-koshek-priehalazvezda-ukrayina-maie-talant
67. Самый щедрый даритель - юрист Петков. http://iz.com.ua/zaporoje/1564-samyyschedryy-daritel-yurist-petkov.html
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