
 
 

Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М.Островського: 
творчі здобутки і проекти, події, факти 2014 року 

 
Творчий звіт перед громадськістю 

 
Минув 2014 рік, з усіма його радощами і труднощами, перемогами і 

поразками, нелегкими здобутками і трагічними втратами, яскравими святами 
і щоденними буднями. 

Працівники Сумської обласної бібліотеки щиро дякують своїм 
багаторічним партнерам – сумським школам № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 
21, 22, 25, 26, гімназії № 1, навчальним комплексам «Казка», «Золота рибка», 
«Веснянка», «Просперітас», дитячим садкам № 1, 4, 6, 21, 49; дитячій міській 
художній школі, музичним школам № 1, 3, 4, обласному центру соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів, відділенню соціально-побутової адаптації 
«Спільнота», Сумській спеціальній загальноосвітній школі, обласній гімназії-
інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей, театру юних 
«Шпаківня» Сумського палацу для дітей та юнацтва.  

Дякуємо користувачам бібліотеки, колегам та однодумцям за те, що 
впродовж усього минулого року вони були поруч. Без цієї співпраці, 
взаємодопомоги і щирого спілкування не було б таким насиченим, 
різноплановим та емоційним життя бібліотеки.  

Ми щиро вдячні всім користувачам, які люблять книгу, активно 
відвідують бібліотеку, беруть участь у роботі читацьких об’єднань за 
інтересами та численних масових заходах. Особлива подяка батькам юних 
користувачів, які залучають їх до книги і бібліотеки із самого раннього віку. 

У звітному році бібліотека надала інформаційні послуги 16432 
користувачам (що на 711 більше проти минулого року), яким видано 324502 
примірників документів, кількість відвідувань склала 128229 разів. 

З метою залучення дітей до книги і 
читання та організації їх змістовного дозвілля 
протягом 2014 року в бібліотеці та за її межами 
для користувачів-дітей проведено 1435 
заходів, що на 86 заходів більше, ніж у 2013 
році, рівень проведення яких підтверджує 
статус бібліотеки як сучасного центру 
інформування та спілкування дітей.  



   
 

Найбільш резонансними та змістовними 
були заходи в рамках проведення Року Тараса 
Шевченка в Україні. Фахівцями обласної 
дитячої бібліотеки ім. М. Островського 
проведено 52 заходи, у яких взяли участь 
більше 1300 користувачів.     

У дитячих бібліотеках області потужно та 
яскраво реалізований обласний літературно-
мистецький проект «Дитяча Шевченкіана до 

ювілею Кобзаря», організаторами якого були управління культури і 
туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної 
адміністрації та Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського.  
176 користувачів-дітей з усіх регіонів області стали його учасниками. 

   
З 17 по 23 березня 2014 року в бібліотеках області був проведений 

Всеукраїнський тиждень дитячого читання «Під парусом книги – до 
нових відкриттів», у межах якого бібліотечними заходами було охоплено 
більше 1000 дітей.     

    



Активно працювали у звітному році 12 читацьких об`єднань за 
інтересами: клуби «Тато, мама, я – читаюча сім`я» і «Кмітливих і 
допитливих», гуртки «Книжкова лікарня», «Юні краєзнавці», «Глобус», 
«Світлячок», лекторії «Етикет», «Молоде покоління за здоровий спосіб 
життя», «Юні знавці права», «Палітра всіх часів та епох», літературно-
мистецька вітальня «Акорди творчого єднання» і ляльковий театр 
«Кукляндія». 

Пріоритетним напрямком діяльності бібліотеки у 2014 році залишалась 
робота з дітьми з обмеженими можливостями. Бібліотека розвивала 
співпрацю з відділенням соціально-побутової адаптації «Спільнота», 
Сумським обласним центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів, 
Сумською спеціальною ЗОШ. Для вихованців цих закладів протягом року 
було проведено 83 заходи. Крім цього, до Дня Святого Миколая працівники 
бібліотеки підготували для дітвори Сумського обласного центру соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів та їх батьків подарунок. Підтримуючи 
Всеукраїнську ініціативу «Додай читання», бібліотека виготовила 
«Книжкову шпаківню», заповнила її придбаними за власні кошти новими 
книжками та періодичними виданнями для дітей і дорослих.  

          
З метою підтримки обдарованих дітей і розвитку дитячої творчості 

бібліотекою проведено велику кількість змістовних заходів. Так, протягом 
року було організовано 12 виставок творчих робіт, 2 творчі зустрічі,  
3 концерти учнів СДМШ міста, 48 заходів для дітей, які навчаються в 
Сумській обласній гімназії-інтернаті для талановитих та творчо обдарованих 
дітей, на базі якої діє бібліотечна літературно-мистецька вітальня «Акорди 
творчого єднання». 

  



Бібліотечні спеціалісти протягом звітного року активно працювали над 
оновленням і модернізацією традиційних форм популяризації книги, 
вели постійний пошук нових форм масової роботи та впроваджували в 
практику своєї діяльності новітні інформаційні технології. 

Інноваційною ідеєю обласної дитячої бібліотеки в цьому році став 
проект «Врятуємо книгу», мета якого – популяризація читання та заклик до 
збереження друкованих видань. У рамках Проекту в бібліотеці було відкрито 
книжковий фрімаркет – безкоштовний книжковий «магазин», у якому 
мешканці міста вільно обмінюють книжки – залишають уже непотрібні і 
беруть ті, що їх цікавлять. 

У рамках заходів до 75-річчя утворення Сумської області відбулася 
скайп-зустріч користувачів обласної дитячої бібліотеки і Тростянецької 
районної дитячої бібліотеки-філії на тему «Знавці рідного краю», яка мала 
на меті пробудити в дітей інтерес до історії, спонукати їх вивчати історичне 
минуле і сьогодення свого краю, його звичаї та обряди. Маленькі сумчани 
мали змогу здійснити віртуальну мандрівку до чарівного міста Тростянець, 
батьківщини талановитих і працьовитих людей, юні тростянчани 
«мандрували» вулицями головного міста області.   

 
З метою організації літнього дозвілля користувачів-дітей з книгою і 

читанням бібліотека у звітному році започаткувала проект «Дитячі 
майданчики», який дав змогу познайомити дітей і дорослих міста з 
книжковими скарбами найбільшої в області дитячої бібліотеки, 
обслуговувала 1556 дітей у 4 дитячих оздоровчих таборах «Сонячний», 
«Універ», «Зоряний» і «Сокіл». 

 



Методичне забезпечення 
діяльності дитячих бібліотек було 
одним із пріоритетних напрямків 
роботи бібліотеки. Протягом звітного 
року провідними фахівцями бібліотеки 
була надана методична та практична 
допомога з різних питань роботи з 
користувачами-дітьми 26 бібліотекам 
області (як районним, так і сільським) 
безпосередньо на місцях, видано і 
розповсюджено 15 методичних та 
інформаційно-бібліографічних матеріалів, проведено обласне проблемно-
цільове навчання «Інноваційний пошук – основа розвитку бібліотек». 

У звітному році фахівці методичної служби бібліотеки запровадили 
нову форму спілкування з колегами області – віртуальний бібліовізит у 
форматі скайп-конференції за участю дитячих бібліотек області «Банк 
бібліотечних ідей», метою якого було ознайомлення з планами та обмін 
ідеями стосовно організації змістовного і корисного дозвілля користувачів-
дітей під час літнього відпочинку з книгою, читанням і бібліотекою. Провідні 
фахівці обласної дитячої бібліотеки вийшли на скайп-зв'язок із  
14 центральними районними і міськими дитячими бібліотеками. Учасники 
скайп-конференції мали можливість не тільки поділитися своїми планами 
щодо організації змістовного літнього відпочинку дітей, у т.ч. інноваційними 
формами роботи, а й отримати кваліфіковані методичні рекомендації від 
провідних фахівців обласної дитячої бібліотеки, обговорити питання, які їх 
цікавлять, з колегами з області. 

 
 
 



Успішно діяв у 2014 році 
Пункт вільного доступу до 
Інтернету, який відвідали 6876 
разів. Для відвідувачів Пункту було 
проведено 85 інтерактивних 
заходів, підготовлено 200 
електронних презентацій, які 
доповнювали масові заходи. 

Протягом року оновлювалися 
рубрики та постійно 
поповнювалися новими 
матеріалами сторінки веб-сайту 
бібліотеки, був відкритий блог 

«Рідний край вивчай та знай». Кількість звернень до веб-сайту бібліотеки у 
2014 році досягла 13 559. 

Продовжувалась робота зі створення власних інформаційних ресурсів 
бібліотеки та поповнення існуючих автоматизованих баз даних (АБД). 
Станом на 01.01.2015 року бібліотека налічує 164700 записів власних 
електронних ресурсів, у т.ч. записів в електронному каталозі – 81580. 

Бібліотека брала активну участь у корпоративних проектах, 
започаткованих Національною бібліотекою України для дітей: «Кращі 
Інтернет-ресурси від Української асоціації працівників бібліотек для дітей» і 
«КОРДБА» (корпоративний проект обласних дитячих бібліотек України з 
обміну електронними бібліографічними записами періодичних видань), та у 
Всеукраїнському проекті під патронатом Міністерства культури України 
«Електронна бібліотека «Культура України» і «Шевченкіана». 

Пріоритетним напрямком діяльності бібліотеки було формування 
якісного і повноцінного складу фонду, спроможного забезпечити 
різноманітні інформаційні запити користувачів. З цією метою було придбано  
за кошти бюджету розвитку 3004 примірники книг на загальну суму 99,0 тис. 
грн. і передплачено 759 примірників (220 назв) періодичних видань на 
загальну суму 62,0 тис. грн.  

Завдяки благодійній діяльності небайдужих людей – читачів, 
письменників, пересічних громадян міста, бібліотека значно 
доукомплектувала свій фонд та фонди дитячих бібліотек області 
літературою, на яку є попит користувачів.  

Колектив бібліотеки висловлює щиру вдячність всім 
дарувальникам за активність, ініціативність, цінну і надійну допомогу 
бібліотеці в поповненні книжкового фонду. 

Протягом року бібліотека підтримувала ділові стосунки з усіма 
місцевими засобами масової інформації, до яких було надано 23 інформації. 
Крім того, 43 інформації висвітлено на сайті управління культури і туризму 
Сумської облдержадміністрації, 2 – на сайті Сумської обласної ради, 114 – на 
веб-сайті бібліотеки. 

 



У 2014 році за рахунок коштів бюджету розвитку проведена 
реконструкція центральної частини фасаду.  

 
 
 Діяльність бібліотеки є досить багатогранною, основу її успіху 

складають професіоналізм, ентузіазм, ініціативність і креативність кожного 
працівника. Колектив бібліотеки робить усе можливе, щоб надати юним 
мешканцям міста такий рівень послуг, на який вони заслуговують, зацікавити 
та залучити якомога більше користувачів до інформації, книги і читання. 

 

   


