Соціокультурна діяльність бібліотеки за 2017 рік
Протягом 2017 року у Запорізькій обласній універсальній науковій
бібліотеці, як інформаційному, культурно-просвітницькому центрі, відбулась
ціла низка цікавих, пізнавальних, культурно й соціально значимих заходів.
Було організовано більше 320 книжково-ілюстративних виставок, викладок та
переглядів літератури, з них – 10 мега-виставок до знаменних та пам’ятних дат,
проведено 19 літературних зустрічей та 19 презентацій нових видань, крім того,
відбулось 47 художньо-мистецьких виставок, 9 музичних заходів та 20 майстеркласів. Бібліотека стала ініціатором та співорганізатором 44 зустрічей з
відомими та цікавими особистостями, більше 30 круглих столів, дискусій,
конференцій тощо, а також взяла участь у 47 заходах поза межами закладу.
Традиційно, виставкова діяльність бібліотеки розпочалась зі щорічної
мегавиставки "Книжкові подарунки до дня заснування бібліотеки", на якій
було представлено найцікавіші з подарованих протягом
року видань.
Зокрема, на виставці були представлені: "5 секунд,
5 днів" Євгена Положія та "Я like Україну! Я люблю
Україну!" братів Капранових, презентовані авторами у
бібліотеці; "Зворотній бік світів" Дари Корній та "І знов
я влізаю в танк…" Оксани Забужко, на зустрічах з якими
побували бібліотекарі ЗОУНБ; книги запорізьких авторів:
"Кілька років зими" Валентина Терлецького та
"Поверженные демоны" Валентини Рудіної; а також
історична розвідка "Запоріжжя й запоріжці у боротьбі за
незалежність України: героїчне ХХ сторіччя" Юрія Щура
та два випуски "Усної історії російсько-української війни", що є проектом
істориків Запорізького національного уні
верситету, який
реалізується за підтримки Департаменту культури, туризму,
національностей та релігій ЗОДА та Українського інституту
національної пам’яті .
Безперечною родзинкою експозиції стала книга, що
отримала гран-прі Запорізької книжкової толоки – "Франко від А
до Я" Видавництва Старого Лева.
Знакові події, які відзначались у 2017 році, були відображені у
мегавиставках:
 "Будівництву Дніпрогесу – 90" – до 90-річчя початку
будівництва Дніпровської ГЕС;
 "Вітрила мандрів" – до оголошеного ООН Міжнародного
року сталого розвитку туризму;
 "Козацько-гетьманська Україна" – до 525-ї
річниці заснування українського козацтва;
 "Соловецький вівтар незалежності України" – до 80-х
роковин розстрілу кращих представників української

інтелігенції;
 "Великі релігії" – до 500-річчя Реформації.
Загалом до знаменних та пам’ятних дат було організовано понад 200
книжкових виставок та викладок. Серед найцікавіших:
"Від лицаря до ченця" (до 420-річчя від дня народження
Петра Могили), "Крим: ціна повернення" (до Дня
кримського спротиву – 26 лютого), "Для розваги, для мрії,
для серця…" (до 90-річчя газети
"Літературна Україна"), "Віче" – трибуна для
самоврядованих громад" (до 25-річчя журналу "Віче"),
"Генерал трьох війн" (до 130-річчя від дна народження
народного генерала Сидора Ковпака), "Дорогою до мрії"
(до 80-річчя Степана Хмари) , "Мовчазний апокаліпсис" та "Голодомор19321933: Запорізький вимір" (до 85-річчя Голодомору в
Україні), "На стражі слова" (до 110-річчя виходу друком
"Словаря
української
мови"
Бориса
Грінченка),
"Незалежність здобута і втрачена" (до 100-річчя УНР),
"Державні символи України – святиня народу" (до 25-річчя
затвердження державних символів України), "Людина науки, закохана в неї"
(до 200-річчя від дня народження Миколи Костомарова),
"Це був наказ мого серця" (до 110-річчя від дня
народження Романа Шухевича), "Поети, учений, борець"
(до 110-річчя від дня народження Олега Ольжича),
"Провісник української конституційної державності" (до
345-річчя від дня народження Пилипа Орлика), "Великий мислитель
українського народу" (до 295-річчя від дня народження Григорія Сковороди),
"Україно! Ти для мене диво", "Туризм для миру та розвитку" та "Рідне село
запрошує" (до Міжнародного року сталого розвитку туризму) та інші.
Протягом року у бібліотеці було презентовано близько 20 видань
найрізноманітнішої тематики та спрямування. Цілу низку книг запорізьких
авторів представило Видавництво Ольги Меркулової, зокрема, поетичні збірки
Євгена Грінберга та Лариси Бурдило та мотиваційну книгу Наталії
Покровської "Живи в пРОСТом".
Бібліотека стала майданчиком для презентації творчих новинок
запорізьких авторів: Олександра Білоусенка, Лорини Тесленко, Ольги Ліщук,
Володимира Тищенка та інших.
Свій перший роман "Лицарі дикого поля" презентувала запорізька
письменниця Ярослава Дегтяренко. У 2016 році роман отримав спеціальну
відзнаку "Вибір Видавця" від Міжнародного конкурсу "Коронація слова" та був
представлений на Форумі видавців у Львові.
Запорізька письменниця Тетяна Тиховська презентувала свою нову
книгу "Бегать с табуном", присвячену подіям на Сході України. Гостею
заходу стала волонтерка з Києва Надія Рижук, яка розказала про свою роботу у

прифронтовій зоні та наголосила на важливості правдивого висвітлення подій
АТО.
На початку та наприкінці року були презентовані два важливі краєзнавчі
видання.
Карта-схема "Пороги Дніпра" (автор проекту – молодший науковий
співробітник відділу історії Національного заповідника
"Хортиця" Олег Власов), яка містить 632 різні об’єкти: 9
порогів, 56 забор, 180 каменів та скель, 5 печер, 67
островів, 184 балки, 14 річок, 5 озер, 48 населених
пунктів, 31 інший об’єкт. Родзинкою карти є те, що на ній
відмічено 33 визначні археологічні пам’ятки.
Кандидат історичних наук, завідувач відділу охорони пам’ятників історії
та архітектури Національного заповідника "Хортиця" Дмитро Кобалія
презентував книгу "Історія на шпангоутах", присвячену вивченню та
реставрації двох кораблів, різних як за віком, так і за конструкцією і
призначенням. Перший з них – дубель-шлюпка, збудована у 1737 році для
війни з Туреччиною. Другий – байдак, типовий вантажний човен, який хоч і був
створений на початку ХХ ст., проте, завдяки архаїчності конструкції, є цінним
експонатом Музею судноплавства.
У цикл цікавих та пізнавальних зустрічей вилилась перемога відділу
документів іноземними мовами у Всеукраїнському конкурсі на кращу
презентацію книги Томаса Бруссіга "Сонячна алея" (організатор ГетеІнститут в Україні). Окрім власне презентації книги був проведений конкурс на
кращий переклад, експозиція "Один день в НДР", вікторини, перегляд уривків
фільму, знятого по книзі, створення ілюстрованої історії за епізодом роману та
командні змагання у форматі "Що? Де? Коли?".
Відомий український письменник Віталій Рогожа презентував свою
історичну трилогію "Запороги", яка включає романи "Петро Сагайдачний",
"Богдан Хмельницький" та "Іван Мазепа".
Роман-трилогія задуманий і написаний як
переконливе свідчення багатовікової історії
народу, сповненої трагічних кривавих змагань за
свою незалежність. Як зазначив присутній на
заході начальник Управління міжнаціональних відносин та релігій
Департаменту культури ЗОДА Павло Мяло, в умовах сучасної гібридної війни
подібні дослідження, художні твори, написані в доступній широкому загалу
формі, сприяють руйнуванню нав'язуваних нам довгий час хибних міфологем.
Завдяки ініціативі ГО "Золоті Леви Чорної Сотні" гостями нашої
бібліотеки стали непересічні особи: сотник Чорної Сотні Майдану, голова
проводу ГО "Золоті Леви Чорної Сотні" Тарас Мацюк, педагог, публіцист,
історик, громадський діяч Олег Вітвіцький та поет, драматург, перекладач
Богдан Стельмах.
Олег Вітвіцький презентував "Пригоди
Алярмика та його друзів" – друге видання проекту
"Алярмик – український супергерой". Таким чином,
"Повстанська абетка" та "Пригоди Алярмика"
зайняли актуальну нішу – висвітлення у легкій

літературній формі теми збройної боротьби українців минувшини та
сучасності. Крім того, через усі розділи книги
проходить ідея української героїки та непереможності,
є чітка межа між добром і злом, правдою і обманом.
Безперечний класик української літератури
Богдан Стельмах презентував книжечки, що будуть
до вподоби як дітям, так і дорослим – "Птахи
співають українською" та "Християнська абетка".
Унікальну книжку "Спомини про втрачену молодість" подарував
бібліотеці Тарас Мацюк. Це спогади прабабусі пана Тараса – Віри ЛитвинГеналь, вчительки, підпільниці, засудженої НКГБ за "політичною" статтею.
Протягом року бібліотека ставала організатором та учасником круглих
столів, семінарів, тренінгів, прес-конференцій, інформаційно-просвітницьких
проектів тощо, які торкались найрізноманітніших аспектів суспільного та
культурного життя громади.
З нагоди 100-річчя утворення Української Центральної Ради був
організований круглий стіл за участю слухачів Безкоштовних курсів
української мови та старшокласників Академічного ліцею
В межах відзначення 500-річчя Реформації у бібліотеці відбулась низка
заходів. У виставковому залі відкрилась культурно-просвітницька виставка
"Here I stand – Мартін Лютер, Реформація та її наслідки".
Організаторами заходу виступили Генеральне консульство
Німеччини в Донецьку, Департамент культури, туризму,
національностей і релігій ЗОДА та Запорізька обласна
універсальна наукова бібліотека.
В межах програми урочистого відкриття з привітальнім словом до
присутніх звернулись Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина
Вольфґанґ Мьоссінґер, Державний міністр та голова
Державної канцелярії землі Саксонія-Ангальт Райнер
Робра та директор Департаменту культури, туризму,
національностей та релігій ЗОДА Владислав Мороко.
Першими відвідувачами виставки стали студенти
історичного факультету Запорізького національного університету та
старшокласники Академічного ліцею.
У відділі документів іноземними мовами була організована виставка
"Мартін Лютер – теолог, проповідник, перекладач". Серед експонатів була
представлена Біблія у перекладі Мартіна Лютера, а також його знамениті тези,
опубліковані у виданні 1913 року. Про діяльність Мартіна Лютера як
перекладача та засновника німецької літературної мови можна було дізнатись з
нового видання від Duden "Mit Feuereifer und Herzenslust". Ця книга мовознавця
Хартмута Гюнтера містить унікальний словник з 70 понять і виразів, які
належать Мартіну Лютеру. Автор пояснює значення, походження і вживання
цих слів. Сучасний погляд на діяльність Лютера викладений в новому виданні
Вейта-Якобуса Дітеріха "Мартін Лютер. Його життя і його епоха". Для тих, хто
радше слухає ніж читає, була запропонована аудіо книга "Deutschland hören", в
якій міститься глава, присвячена Мартіну Лютеру.

У Центрі національних культур, за участі Запорізького міського
товариства німців "Відродження", був організований круглий стіл. В заході
взяли участь голова Церковної ради євангелійсько-менонітської громади Борис
Леткеман, пастор церкви Євангельських християнбаптистів "Відродження" Яків Бринза, викладач
Біблійного коледжу Кен Сірз, студенти-політологи,
доцент кафедри загальноправових та політичних наук
ЗНТУ
Владислав
Волобуєв,
старшокласники
Володимирівської НВК. Присутні обговорили внесок протестантизму в
розвиток суспільства в цілому, а також промисловості, культури, друкарства,
історичні витоки. Завідуюча відділом літератури іноземними мовами Наталія
Яценко познайомила учасників круглого столу з літературою про Реформацію
німецькою мовою та з ресурсами відділу. У Центрі також була організована
книжкова виставка до 500-річчя Реформації з фондів бібліотеки. Пастор Яків
Бринза подарував бібліотеці каталог заходів та ресурсів "500 років Реформації".
До 102-ї річниці Геноциду вірмен в Османській імперії за участю
Запорізької вірменської молодіжної організації "Урарту" при
Союзі вірмен Запорізької області пройшла ІІ Науковопрактична конференція "Злочин без покарання". Доповіді
учасників були присвячені історичним, політичним,
правовим, економічним, психологічним питання, пов'язаним
з визнанням Геноциду вірмен.
До річниці Незалежності України була приурочена дискусія
"Європейський вибір України", організована Центром європейської інформації
ЗОУНБ. В межах заходу працювала фотовиставка "Європейський вибір
України, хронологія подій у Запоріжжі" і був здійснений показ фільму Віталія
Дзюби "Рік "Євромайдану" – Хроніка Запоріжжя за 7 хвилин".
В межах співпраці бібліотеки з Культурною асоціацією "Новий
Акрополь" протягом жовтня-листопада працювала виставка-проект
"Українські філософи". Дослідницька група Культурної асоціації "Новий
Акрополь" протягом двох років вивчала тему української філософії часів
Київської Русі та доби Відродження та представила результати.
На була представлена інформація про Володимира Мономаха, Іларіона
Київського, Івана Франка, Юрія Дрогобича, Станіслава Оріховського, Павла
Русина, Григорія Сковороду, Вілена Горського, Сергія
Кримського, а також про Острозьку академію, як
культурний осередок доби Відродження, Львівську
братську школу, Києво-Могилянську академію.
В межах роботи виставки був організований
цикл лекцій, зокрема: "Григорій Сковорода –
мандруючий філософ", "Іван Франко – український Аристотель", "Філософія
серця Памфіла Юркевича".
В межах співпраці з громадською організацією "Інститут сакральної
географії. Просторові практики" у відділі сільськогосподарської та природничонаукової літератури періодично відбуваються семінари "Сакральна географія:
Запоріжжя, Україна, світ". Доповідачами виступають не тільки запорізькі
краєзнавці, але й дослідники з інших регіонів України і світу. Зокрема, для

обговорення були запропоновані наступні теми: "Касієт. Сила духу Великого
Степу", "Сакральна географія Запоріжжя та Запорізького регіону в контексті
100-річчя об’явлення Матері Божої у Фатімі", "Дослідження стаціонарного
мегалітичного культового місця в селищі Токівське" тощо.
До ювілейних дат відомих українських та зарубіжних письменників
був приурочений цикл літературних зустрічей, організований бібліотекарями
відділу документів з гуманітарних наук та Центру національних культур. Для
постійних відвідувачів бібліотеки, слухачів Безкоштовних курсів української
мови, слухачів курсів підвищення кваліфікації ЗОІППО, студентів та
старшокласників були підготовлені книжкові виставки та інтерактивні лекції за
біографією і творчістю Льюїса Керрола, Євгена Гуцала, Євгена Маланюка,
Чарльза Діккенса, Джона Апдейка, Германа Гессе, Жоржі Амаду, Джона
Голсуорсі, О.Генрі, Мігеля де Сервантеса Сааведри, Леоніда Мосендза, Луї
Буссенара, Богдана Лепкого, Арнольда Цвейга, Вільгельма Гауфа, Григорія
Сковороди, Ніколоза Бараташвілі та інших.
До дня народження видатного кримськотатарського письменника,
публіциста, історика, видавця, просвітника Ісмаїла
Гаспринського відбулась літературна зустріч у Центрі
національних культур. У заході взяли участь голова
Запорізького центру татарської культури "Алтин ай"
Ряхімя Ахмерова, представниці Мелітопольського
кримськотатарського комітету з повернення на
історичну Батьківщину "Азат" Менівер Ідрісова та Гюльнара Умерова,
активістка Ісламського культурного центра кримська татарка Ніяра Мамутова,
науковець Арнольд Сокульський, представниця Асоціації національних
меншин Людмила Носенко, активісти Центру татарської культури Вахіт
Ахмеров і Сабіна Басірова. Учасники зустрічі розповіли про життєвий шлях та
діяльність Ісмаіла Гаспринського, про великий внесок не тільки у розвиток
культури кримськотатарського народу, але й ісламського світу в цілому, а
також у зближення ісламських і православних народів шляхом донесення
інформації про іслам у друкованих періодичних виданнях.
Не лишаються поза увагою бібліотекарів знакові загальнонаціональні та
місцеві дати, а також цікаві неформальні свята.
21 лютого в Центрі національних культур зібралися представники різних
національностей, щоб відзначити Міжнародний день рідної мови. В кожної
національності своя рідна мова, яка є душею,
пам'яттю, скарбницею народу і ми з повагою
ставимося до всього мовного різноманіття
Запорізького краю. Неповторне звучання різних мов,
цікаві факти і особливості історичного розвитку –
про все це ми почули від представників національнокультурних товариств: українського "Чумацький шлях", Запорізького центру
татарської культури "Алтин Ай", Спілки поляків Запоріжжя "Полонія",
Грецької Ради Запорізької області "Еллада", товариства білорусів "Мінськ",
єврейського "Яхад", ромського товариства "Лачо Дром", представниці ІКЦ

"Віра" кримськотатарською. Привітали зі святом присутніх голова Запорізької
асоціації національних меншин Науфаль Хамдані, представниця Департаменту
культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА Олена Піддубна,
провідний методист Методичного центру культури та мистецтв Олена Райлян.
Наприкінці заходу Науфаль Хамдані виконав "Заповіт" Тараса Шевченка
арабською та французькою, Олена Райлян – українською. Учасники заходу на
знак любові до України на прапорі України зробили вітальні написи різними
мовами.
Читачі та бібліотекарі активно долучились до святкування Дня
незалежності Греції. До Центру національних культур завітали представники
Запорізької грецької Ради "Еллада", недільної грецької школи "Філоксенія".
Керівник Грецької Ради Наталія Зурначіді привітала усіх зі святом і зачитала
привітання від голови Федерації грецьких товариств України. Справжнім
подарунком для всіх став виступ вокального ансамблю "Астерія". Учні
недільної школи прочитала вірші грецькою мовою спеціально підготовлені до
цієї знаменної дати.
До Всесвітнього дня авіації та космонавтики, 12 квітня, відділ
технічно-економічної літератури запросив школярів на
майстер-клас з виготовлення планерів, який провели
викладачі Станції юних техніків. Крім того, на
майданчику перед бібліотекою запускали ракети.
Бібліотекарі відділу підготували книжкову виставку та
огляд літератури про космос та літаки. Протягом місяця
у відділі можна було переглянути експонати – авіамоделі, створені
вихованцями Станції юних техніків.
До Дня довкілля в Україні бібліотека, запорізька обласна організація
"Укрприрода" та Ірина Ніхотіна керівник проекту "Світ без жорстокості"
організували і провели святковий захід "Відкрита долоня моєї Землі". Гостям
запропонували переглянути книжкову виставку "Красу Землі нащадкам
передати", виставку дитячого малюнку, а також, перед глядачами виступили
співак і композитор Анатолій Сердюк та ансамбль танцю "Славутич".
У Центрі національних культур була проведена зустріч до Дня
слов'янської писемності і культури. У зустрічі взяли участь: начальник
управління національностей та релігій Департаменту
культури, туризму, релігій, національностей Павло
Мяло, голова Запорізького обласного товариства
болгарської культури Василій Мітков та його заступник
Іван Ангелов, голови міських болгарських товариств
Олександр Сяров, Іван Григор'єв, керівник Запорізької
асоціації національних меншин Науфаль Хамдані, доктор Пловдівського
університету Людмила Мінкова, а також почесні гості з Києва – сім'я відомого
археолога Володимира Гринченка (який знайшов поховання хана Аспаруха в
Запоріжжі), а саме, його донька Світлана та онук Володимир. Гості говорили
про значення святих Кирила та Мефодія у створенні слов'янської писемності,
Людмила Мінкова звернулась до присутніх болгарською мовою. Свято
завершилось концертом болгарського ансамблю "Роднина".

З нагоди святкування Дня Незалежності України бібліотекарі
організували та провели комплекс заходів під
спільною назвою "Незалежна і Єдина: День
Незалежності разом з бібліотекою". На відвідувачів
чекали: тематичні виставки та інсталяції; різноманітні
майстер-класи, в тому числі з виготовлення книжокмініатюр, книжкових закладок, об'ємних листівок,
виробів з солоного тіста, бісеру й бусин тощо; цікавий та пізнавальний
інтерактив з бібліотекарями та гостями; алея хенд-мейду від запорізьких
майстрів; а також фотозона та ще багато цікавого.
Напередодні Дня рятівника України та в межах Тижня знань з основ
безпеки життєдіяльності бібліотекарі Запорізької
обласної універсальної наукової бібліотеки провели
для школярів Академічного ліцею цікаву й
пізнавальну зустріч зі співробітниками Головне
управління ДСНС України у Запорізькій області.
Капітан Служби цивільного захисту Наталія
Шевченко в ігровій формі розповіла дітям основні принципи безпеки
життєдіяльності.
У пересувному консультаційному пункті діти під керівництвом старшого
лейтенанта Служби цивільного захисту Олександра Немченка пригадували
елементарні правила безпеки та отримували пізнавальні листівки, пам'ятні
календарики та газету "Ситуація".
Але найцікавішим для малечі, звичайно, було знайомство з пожежним
автомобілем, встановленим на майданчику перед бібліотекою. Старший
лейтенант Аварійно-рятувальної служби Ігор Гаврилов продемонстрував
дітлахам можливості аварійно-рятувальної техніки.
До Всеукраїнського дня бібліотек ми традиційно підготували цікаву та
насичену програму для наших постійних відвідувачів та
тих, хто тільки знайомиться з бібліотекою. Цьогоріч 30
вересня ми відкрили БібліоGameSpace – простір,
насичений інтелектуальними
іграми та розвагами, експресвікторинами та пізнавальними
екскурсами, виставками-сюрпризами та книжковими
інсталяціями.
Відвідувачі взяли участь у бібліоквесті
"Загублені скарби", відвідали віртуальну екскурсію Романа Акбаша "Вулицями
старого Олександрівська", грали у настільні ігри та відповідали на питання
інтелектуальних вікторин.
У День української писемності і мови – 9 листопада – у Центрі
національних культур уже вдруге бібліотекарі,
журналісти, слухачі Безкоштовних курсів української
мови та просто читачі бібліотеки долучились до
написання Всеукраїнського диктанту національної
єдності.
Яскраво і смачно відзначили у Центрі

національних культур День Ємена з нагоди 50-річчя незалежності цієї країни.
Символічним стало те, що саме з цією датою співпало відкриття у Запоріжжі
обласного центру єменської культури "Аль-Йаман", засновником і керівником
якого став добрий друг бібліотеки Абдулла Аль-Махвіті. Учасники зустрічі не
лише почули про далеку країну, її звичаї та традиції, переглянули уривки з
фільму про Ємен, але й покуштували національний єменський плов,
приготований власноруч Абдуллою Аль-Махвіті.
Протягом року бібліотека ставала майданчиком для різноманітних
мистецьких заходів. Так було організовано близько 50 виставок професійних
митців та аматорів, членів Національної спілки художників, мистецьких
об'єднань "Колорит", "Самоцвіти Запоріжжя", учнів
загальноосвітніх шкіл та інтернатів, художньої школи та
шкіл мистецтв, художніх студій, які містили класичний
живопис та акварель, різні техніки вишивки, аплікації,
розпису, ліплення, плетіння тощо. Серед найяскравіших –
виставка вишитих картин Ніни Осипової, виставка
"Великодній декор" Юлії Бірюкової та Наталії Бабенко, виставка авторських
ляльок та витинанок Інги Янковської, виставка вишитих
робіт "Орнамент долі" родини Мазнєвих, виставка картин
Миколи Боровика, написаних з натури, виставка картин та
репродукцій робіт автора муралів Юрія Мудрика "Погляд з
висоти", фотовиставки Олександра Максимова "Моя
Україна", Володимира Мальцева та Тетяни Авєріної
"Наодинці з усіма", виставка авторської ляльки Марини
Корсак, виставка батику Катерини Хазової, виставка картин Ксенії
Доброчинської виставка сувенірних мініатюрних сов з особистої колекції
Вікторії Терещенко та інші.
Як суспільно значуща інституція, відкрита для спілкування та реалізації
різноманітних ідей, бібліотека є партнером багатьох громадських організацій і
бере активну участь у реалізації найрізноманітніших проектів.
У березні в межах реалізації Всеукраїнського волонтерського проекту
бібліотека стала майданчиком для фотовиставки
"Якби не війна". На виставці представлено 122 історії
справжніх героїв – чоловіків і жінок, що боронять
нашу країну; матерів, що своєю любов'ю повертають
синів до життя... І тих, хто віддав в цій війні
найдорожче – своє життя... Презентували проект його
авторки – волонтерки Олена Белячкова, Юлія Волкова та Євгенія Барилко.
З нагоди 50-річчя Світового конгресу українців у виставковому залі
бібліотеки працювала мультимедійна виставка "Світовий Конгрес
Українців: вчора, сьогодні, завтра". В матеріалах виставки висвітлено історію
та діяльність Світового Конґресу Вільних Українців. Відвідувачі мали змогу
ознайомитися з виданнями Українсько-канадського фонду, який функціонує
при відділі документів з гуманітарних наук. В межах роботи виставки відбулась

зустріч викладачів та студентів Інституту журналістики та масової комунікації
КПУ з науковими співробітники МІОК НУ "Львівська політехніка".
В межах проекту "Display-кросинг" Молодіжної секції УБА бібліотекарі
відділів сільськогосподарської та природничонаукової та технічно-екномічної літератури взяли
участь у мобільній книжковій виставці "Мрій! Читай!
Мандруй!". На виставці, що була організована у
відділі рідкісних та цінних видань, представили
художню літературу про пригоди та подорожі,
науково-популярні туристичні видання, географічні карти та атласи, краєзнавчу
літературу. Експозиція була доповнена світлинами з подорожей бібліотекарів
та читачів, а також експонатами з особистих колекцій мандрівників.
В межах програми "Місце зустрічі: ДІАЛОГ" у виставковому залі
бібліотеки працювала виставка "...Немов ковток
свіжого повітря", присвячена жертвам націоналсоціалізму у Східній Європі та виставка Громадської
організації
"Взаєморозуміння
і
толерантність",
присвячена запоріжцям, що були відправлені на
примусові роботи до концтаборів. У відкритті виставки
взяли участь: PR-менеджер програми "Місце зустрічі: ДІАЛОГ" Німецького
федерального фонду "Пам'ять, відповідальність, майбутнє" Леся Харченко,
керівник
проекту
ГО
"Міжнародний
фонд
"Взаєморозуміння і толерантність" Лілія Литовченко,
заступник начальника управління соціального захисту
Запорізької міської ради Галина Остапенко, колишні
примусові працівники та ті, що народилися у
концентраційних
таборах,
старшокласники
Запорізького академічного ліцею. В усіх виступах підкреслювалось, що
важливо не тільки донести правду про страшне лихоліття, але й пам'ятати про
акти гуманізму, про людей різних національностей, що ризикували власним
життям, але допомагали вижити у тих нелюдських умовах.
Цьогоріч вже вшосте Соціальний центр "Проміння", Запорізька обласна
універсальна наукова бібліотека та Металургійний коледж Запорізької
державної інженерної академії проводять спільну
благодійну акцію "Святий Миколай – дітямсиротам Запоріжжя". Цьогоріч до благодійницької
справи долучились ще й викладачі та студенти
Запорізького авіаційного коледжу ім. О.Г. Івченка.
Кожного року саме завдяки щирій допомозі
небайдужих людей ми організуємо це казкове свято для понад 500 дітлахів,
позбавлених материнської ласки й батьківської
підтримки, дітей-переселенців та дітей учасників АТО.
Фабрика Святого Миколая старувала 27 листопада.
Кожен охочий мав змогу долучитись до благодійної
справи у різний спосіб: придбавши свічку ручної
роботи у холі 1 поверху бібліотеки або у відділі
мистецтв (6 поверх); принісши дитячий одяг та взуття, книги, іграшки, альбоми

для малювання, блокноти, розмальовки, ручки, олівці та фарби, солодощі тощо
та залишити їх у спеціальних скринях у холі 6 поверху бібліотеки; зробивши
благодійний внесок на рахунок благодійного фонду "Соціальний центр
"Проміння". До благодійного ярмарку та збору подарунків також долучились
ЗОБД "Юний читач", Центральна міська бібліотека, Бібліотека-філія для
дорослого населення №18 та вільний простір OldRabbit.
Цікавим для відвідувачів є дозвіллєво-просвітницький напрямок
роботи, а саме – діяльність клубів за інтересами. Окрім вже знайомих
постійним відвідувачам англомовних та німецькомовних клубів з
вдосконалення мовленнєвих навичок, літературного клубу
"Книжковий світ" та літературного клубу Центру
національних
культур,
флористичного,
сімейного,
психологічного та інших цікавих клубів, у бібліотеці
успішно стартували та працюють кілька нових. Зокрема,
неабиякий інтерес читачів викликав клуб цікавих зустрічей "Міста і музеї
світу", організований відділом мистецтв. Цікаві та пізнавальні зустрічі
проводить професійний гід, співробітник турфірми "Феєрія" Олена Братченко.
Успішно працюють два клуби здорового образу життя: "Нетрадиційні методи
лікування" з Тетяною Знаємською та "Цигун для літніх людей" з Сергієм
Чугіним.
В 2017 році Центром "Вікно в Америку" відділу документів іноземними
мовами спільно з відділом техніко-економічної
літератури було реалізовано проект "Технічна студія
Makerspace". Мета проекту – створення освітнього
простору, де всі охочі можуть здобувати прикладні
технічні знання і отримувати практичні навички у
майстерні із найсучаснішим обладнанням. На грантові кошти були придбані
необхідні меблі, техніка (ноутбуки, телевізор, 3D
принтер), конструктори з вивчення робототехніки,
електроніки та альтернативної енергетики тощо. Завдяки
цим інвестиціям були проведені програми з 3D
моделювання і 3D друку, робототехніки, електроніки,
програмування, архітектурного дизайну.
Проект
розроблено на основі нової концепції проектного
мислення для бібліотек, яка втілює сучасний підхід до реалізації інноваційних
продуктів і послуг.
З метою популяризації читання, розкриття книжкового фонду та
презентації бібліотечних послуг бібліотекарями різних відділів були
організовані виїзні заходи у Запорізькій обласній державній адміністрації,
Запорізькому академічному обласному українському музично-драматичному
театрі ім. В.Магара, Запорізькому обласному художньому музеї, Центрі
гендерної освіти ЗНУ, Обласному протитуберкульозному диспансері, центрах
соціальної адаптації людей "третього віку", місцях компактного проживання
внутрішньо переміщених осіб.

Також бібліотека була представлена на загальноміських та обласних
заходах: Обласна колегія працівників культури, Форум молодих науковців
МАН, GreenRoboFest в межах відзначення Європейського тижня
програмування, ярмарок виноробства та виноградарства "Золоті грона
України", "Туристичний бізнес-форум", круглий стіл
для представників комісій з формування переліку
елементів нематеріальної культурної спадщини
Запорізької області "Комунікаційний регіональний та
міжрегіональний зв'язок з організаціями з питань
виявлення,
збереження
та
популяризації
нематеріальної культурної спадщини України", І Всеукраїнська науковопрактична конференція "Нематеріальна культурна спадщина Запорожжя –
живий скарб України: проблеми дослідження,
збереження та розвитку", Міжнародна науковопрактична конференція "Універсальність явищ
запорізького модернізму і школи Баухаус. Проблеми
збереження модерністської спадщини", "Фестиваль
домашньої консервації", "Запорізька книжкова
толока", відкриття Марокканського культурного центру, круглий стіл
"Національно-патріотичне виховання молоді в рамках впровадження нового
Закону України "Про освіту" тощо.
З тією ж метою розкриття бібліотеки не тільки як книгозбірні, а
передовсім як центру навчання, саморозвитку, комунікації, дозвілля та
творчості у бібліотеці були організовані соціокультурні заходи: "Всесвітній
день авіації і космонавтики", "БібліоЯрмарок", "День рятівника України", "Від
спеки до бібліотеки" та інші.
Цьогорічний Бібліотечний ярмарок проходив під гаслом "День
відкритих дверей". Всі заходи були вільними, що
надало можливість долучитись широким верствам
населення як в якості партнерів, так і в якості
відвідувачів. На відвідувачів чекали креативні
майстер-класи
та
інтелектуальні
майданчики,
інтерактивні виставки та літературні зустрічі,
гончарна майстерня і книжковий ярмарок, кінопоказ, святковий концерт учнів
та викладачів дитячих музичних шкіл та ще багато цікавого. А ті, хто
правильно відповіли на питання бібліотечної вікторини, отримали читацький
квиток безкоштовно.
Серед найцікавіших заходів були: майстерня гончарства від викладача
ЗЦНТТНМ "Грані" Олега Павліка; секрети національної
кухні та дегустація смаколиків від національнокультурних товариств Запоріжжя; інтерактивні виставки
"Гуманне поводження з домашніми тваринами "Життя за
склом" та "Енциклопедія VS Вікіпедія"; зустріч з Романом
Акбашем "Знайомтесь – Музей історії зброї"; онлайн-гра "Robots", розроблена
товариством National Geographic, де всі бажаючі могли спробувати побудувати
власних роботів та керувати ними; концерт учнів та викладачів дитячих

музичних шкіл "Рідна мати моя…"; презентація книги Тетяни Тиховської
"Бегать с табуном" та перевидання книги "Паперова лялька";
майстер-клас з
арабської каліграфії від голови Запорізької асоціації національних меншин
Науфаля Хамдані.
Таким чином, впродовж звітного року Запорізька обласна універсальна
наукова бібліотека у своїй діяльності тісно співпрацювала з громадою міста й
області, максимально ефективно відповідаючи на інформаційні, соціокультурні
та інші запити суспільства.

