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У виданні аналізується інформаційне наповнення та
форми представлення матеріалів про бібліотеки ВНЗ
культури та мистецтва І–ІІ р. а. у Web-просторі. Для
популяризації роботи та обміну досвідом подані повні тексти
матеріалів про всі книгозбірні училищ і коледжів культури та
мистецтва у тому вигляді, як вони представлені в мережі
Інтернет.
Видання розраховане на працівників бібліотек училищ
і коледжів культури і мистецтва України.
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Передмова
Швидкий розвиток сучасних інтернет-технологій
створив передумови для активного використання
Інтернет-ресурсів
у практиці
роботи бібліотек
навчальних закладів. Після отримання доступу до
безмежного потоку інформації прийшло бажання
створювати у віртуальному світі власне представництво
у вигляді Web-сайту/Web-сторінки. На жаль, цей процес
у бібліотеках училищ і коледжів культури і мистецтва
України відбувається повільно, з подоланням значних
перешкод. Проте, вже є певні результати. Метою
підготовки даного дайджесту є прагнення познайомити
бібліотекарів з прикладами представлення інформації
про бібліотеки у віртуальному середовищі.
Видання складається із трьох частин.
У першій частині «Огляд веб-сторінок бібліотек
училищ і коледжів культури та мистецтва : сучасний
стан та перспективи» аналізується інформаційний вміст
(наповнення) та сучасні форми представлення матеріалів
про бібліотеки у Web-просторі.
Друга частина «Бібліотеки училищ і коледжів
культури та мистецтва в Інтернет-просторі» – це повні
тексти матеріалів про всі бібліотеки училищ і коледжів
культури та мистецтва у тому вигляді, як вони
представлені у відповідних рубриках на сайтах їхніх
навчальних закладів. Її призначення – систематизація
інформації про присутність бібліотек в мережі Інтернет,
обмін досвідом. Матеріали подаються в алфавіті назв
вищих навчальних закладів. Після кожного тексту
дається бібліографічний опис електронного ресурсу.
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Завдяки гіперпосиланню можна відкрити даний матеріал
в мережі Інтернет.
Третя частина «Новини бібліотечного життя»
містить повні тексти публікацій про наукові та мистецькі
заходи бібліотек у тому вигляді як вони подані на Webсайті навчального закладу. Матеріали розміщені за
алфавітом назв навчальних закладів (всередині одного
вузу – в алфавіті авторів/назв публікацій). Включення
цих матеріалів у дайджест має на меті поширення
кращого досвіду роботи з організації обслуговування
користувачів.
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Огляд веб-сторінок бібліотек училищ і коледжів
культури та мистецтва: сучасний стан та
перспективи
Інновації в системі освіти, які обумовлені
підвищенням ролі знань та інформатизацією суспільства,
визначають нову стратегію розвитку вузівських
бібліотек. Зміна значення бібліотеки у структурі вищого
навчального закладу перетворює її із допоміжної у
рівноцінну з іншими складову, діяльність якої чинить
істотний вплив на всі напрямки діяльності вузу. У цих
умовах зростає значення бібліотеки в освітньому процесі,
задоволенні
інформаційних
потреб
студентів,
професорсько-викладацького складу та співробітників
вузу.
Становлення бібліотеки як інформаційного центру
вищого навчального закладу передбачає здійснення
різноманітних заходів з формування у користувачів
певного образу бібліотеки.
Доводячи інформацію про бібліотечну продукцію
та послуги до потенційних користувачів, вузівські
бібліотеки використовуть різні форми і засоби:
публікації
у
ЗМІ
та
мережі
Інтернет,
плакати/вивіски/оголошення у бібліотеці. Сюди ж можна
віднести організацію виставок, здатних привернути увагу
користувачів до книжкових колекцій і матеріалів,
активізувати використання бібліотечного фонду.
У пропонованому огляді зроблена спроба
дослідження сучасного стану представлення бібліотек
ВНЗ культури і мистецтва І–ІІ рівня акредитації у
всесвітній мережі Інтернет. Перегляд web-сайтів ВНЗ
здійснювався з вересня 2012 по червень 2013 року.
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Результати дослідження вищезазначених Інтернетджерел показують:
–
з 26 бібліотек нашого методоб’єднання в
мережі Інтернет представлені лише 9
книгозбірень.
–
власного
web-сайту
немає
жодна
бібліотека ВНЗ культури і мистецтв І–ІІ р.
а.
Привертає увагу значна неоднорідність складу
рубрик та підрубрик сторінок, що супроводжується
використанням різної кількості рівнів вкладення
інформації.
На головній сторінці web-сайтів училищ/коледжів
культури і мистецтва рубрики «Бібліотека», «Про
бібліотеку» мають книгозбірні наступних ВНЗ:
–
Гадяцького,
Мелітопольського,
Олександрійського училищ культури;
– Кам’янець-Подільського, Київського коледжів
культури і мистецтв.
Матеріали
«Про
бібліотеку»
на
сайті
Тульчинського училища культури міститься у рубриці
«Про училище». На сайті Ужгродського коледжу
культури і мистецтв розділ «Бібліотека» знаходиться у
рубриці «Навчання». Згадується про бібліотеку та її
працівників на сайті Канівського училища культури і
мистецтв» у розділі «Відділи КУКіМ»: підрозділі «Про
відділ бібліотечної справи».
Найкращою (на наш погляд) серед усіх
представлених в мережі Інтернет є Візитка бібліотеки
Ужгородського коледжу культури і мистецтв. До речі,
значно
оновлена
і
доповнена
ілюстративними
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матеріалами у 2013 році, порівняно з 2012 навчальним
роком.
Результати аналізу змістовного наповнення webсторінок бібліотек показують, що: за інформаційним
наповненням більшість матеріалів відносяться до
ілюстративних (в лаконічній формі наводяться дані про
бібліотеку).
Інформативний сегмент присутний лише на
сторінках двох бібліотек, а саме: Мелітопольського
училища культури, Київського обласного коледжу
культури і мистецтв.
Так, web–сторінка бібліотеки Мелітопольського
училища культури складається з трьох підрубрик:
«Бібліотека» (розповідається про напрями роботи),
«Корисні посилання» (має підрубрики «Бібліотеки в
Інтернет» і «Періодичні видання») та «Новини» (містить
повідомлення та світлини про заходи, проведені у
бібліотеці).
На сторінці бібліотеки Київського обласного
коледжу культури і мистецтв, крім загальної інформації
про книгозбірню, користувачам пропонується рубрика
«Корисні посилання», де представлені: переліки «Освітні
портали», «Інтернет-сайти бібліотек та електронних
бібліотек» та віртульна виставка «Бібліотека вищого
навчального закладу: нові технології – нові можливості
(періодичні видання на допомогу викладачу).
Інформацію про режим роботи бібліотеки подали
лише книгозбірні Олександрійського училища культури
та
Чернівецького
училища
мистецтв
імені
С. Воробкевича.
Коротку історичну довідку про становлення
книгозбірні свого навчального закладу розмістили
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бібліотеки Тульчинського училища культури та
Чернівецького училища мистецтв ім. С. Воробкевича.
Характеристику структури бібліотеки, її фондів,
наявних баз даних електронного каталогу містять
сторінки
бібліотек
Кам’янець-Подільського
та
Ужгородського коледжів культури і мистецтв,
Олександрійського і Тульчинського училищ культури,
Чернівецького училища мистецтв ім. С. Воробкевича.
Перелік основних послуг вузівської книгозбірні
поданий лише !!! на сторінці бібліотеки Київського
обласного коледжа культури і мистецтв.
Основні показники роботи подала одна бібліотека
– Олександрійського училища культури. План роботи
бібліотеки Ужгородського коледжу культури і мистецтв
на 2012–2013 н. р. можна переглянути в режимі он-лайн
на сторінці бібліотеки.
Повідомлення про завдання бібліотеки, її
працівників, проведені мистецькі заходи проілюстрували
за допомогою фотоматеріалів бібліотеки:
– Гадяцького, Канівського, Олександрійського,
Тульчинського училищ культури;
– Кам’янець-Подільського,
Ужгородського
коледжів культури і мистецтв.
Інформація про події та новини бібліотечного
життя міститься (у рубриці «Новини») на web-сайтах
наступних ВНЗ:
– Кам’янець-Подільського коледжу культури і
мистецтв;
– Мелітопольського училища культури;
– Ніжинського училища культури і мистецтв ім.
М. Заньковецької
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– Сумського вищого училища мистецтв і
культури ім. Д. Бортнянського;
– Теребовлянського вищого училища культури;
– Ужгородського коледжу культури і мистецтв;
– Херсонського училища культури.
Таким чином, аналіз наявності та сучасного стану
представлення бібліотек у web-просторі показав, що
робота в цьому напрямку ведеться, є певні результати.
Станом на початок 2 кварталу 2013 року web-сторінку у
мережі Інтернет мали 9 бібліотек ВНЗ культури та
мистецтва І–ІІ р.а., де представлена загальна інформація
про бібліотеку. При цьому, з оглянутих сторінок лише
дві мають рубрики.
Підсумовуючи,
хочеться
зазначити,
що
необхідність створення власної web-сторінки (web-сайту)
бібліотеки на офіційному web-сайті училищ і коледжів
культури і мистецтва України обумовлена тим, що вони є
ефективним засобом:
 рекламування бібліотеки в інформаційному
співтоваристві Інтернет;
 забезпечення доступу до власних бібліотечних
продуктів широкого кола користувачів у мережі;
 сприяння розвитку нових інформаційних послуг;
 сприяння ефективній реалізації інформаційної та
культурно-освітньої функції бібліотеки;
 підвищення інформаційної культури користувачів.
О. О. Скаченко,
зав. сектору методичної роботи наукової бібліотеки КНУКіМ
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Бібліотеки училищ і коледжів
культури та мистецтва
в Інтернет-просторі
Гадяцьке училище культури імені
І. П. Котляревського
Важко уявити роботу навчального закладу, а тим
більше такого, де навчають бібліотечній справі, без
бібліотеки. Історія бібліотеки училища почалася з 300
примірників книжкового фонду, привезеного з Харкова.
А сьогодні фонд бібліотеки складає 31 187 екземплярів
навчальної і художньої літератури, створюється його
комп’ютерний каталог.

Колектив бібліотеки, який вже більше десяти років
очолює випускниця училища Могильник М. І., дбає про
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системне цілеспрямоване забезпечення літературою
навчально-виховного
процесу,
про
задоволення
найрізноманітніших читацьких запитів викладачів і
студентів.
Бібліотека – постійна база навчальної практики
студентів. Вона здійснює масову роботу. Так, вже
тривалий час при ній працює клуб «За здоровий спосіб
життя», заняття якого із задоволенням відвідують
студенти, оскільки він піднімає найболючіші проблеми
життя сучасної молоді.

***
Бібліотека училища [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://guc.org.ua/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=
29. – Назва з екрана.

Кам’янець Подільський коледж культури і
мистецтв
На
першому
поверсі
нашого коледжу розташована
сучасна книгозбірня.
Бібліотека
Кам'янецьПодільського коледжу культури
і
мистецтв
є
науковонавчальною,
довідковоінформаційною, просвітницькою
структурою
навчального
закладу.
Діяльність
бібліотеки
спрямована на інформаційне
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забезпечення навчально-виховного процесу і надання
допомоги студентам в оволодінні навчальними
програмами.
У бібліотеці студенти
можуть отримати
підручники і додаткові посібники для занять, також в
бібліотеці є художня література. Книги можна вибрати
на будь-який смак: тут і спеціалізована література, і
художня література, і підручники з різних предметів.

Бібліотека обладнана сучасною комп’ютерною
технікою. Всі комп’ютери об’єднані в локальну мережу і
мають
доступ
до
мережі
Інтернет.
Завдяки
впровадженню
в
роботу
бібліотеки
сучасних
інформаційних технологій, користувачі бібліотеки мають
можливість доступу до необхідної інформації.
Працівниками бібліотеки у коледжі працюють
високопрофесійні спеціалісти – Ліля Анатоліївна та Алла
Іванівна. Вони завжди готові порадити необхідну
літературу. В бібліотеці проводяться літературні тижні,
вечори і конкурси для всіх бажаючих.
Завітайте до нашої бібліотеки!
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***
Бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/biblioteka. –
Назва з екрана.

***
Бібліотека коледжу є важливим підрозділом
навчально-виховного
процесу,
осередком
знань,
духовності та центром, який формує інформаційний
простір навчального закладу. Очолює бібліотеку
випускниця коледжу Л. Осадчук.

Бібліотечний фонд налічує близько 30 тисяч
примірників, до складу якого входять навчальна
література, нотні видання, довідники, словники,
енциклопедії
та
художня
література.
Щороку
передплачується близько 40 періодичних видань.
Бібліотека забезпечена сучасними інформаційними
технологіями. Створено фонд електронних підручників,
методичних розробок, сценаріїв виховних заходів та
відеотека.
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Працівники бібліотеки здійснюють систематичне,
якісне та оперативне інформування адміністрації,
кураторів груп, голів циклових комісій, викладачів та
студентів. Бібліотека ініціює проведення літературних
вечорів, літературно-музичних композицій, годин
цікавих повідомлень та презентацій книжковоілюстративних виставок. На базі бібліотеки ефективно
діє клуб любителів поезії «Душі криниця» (керівник – А.
Вергун).
Важливе місце в роботі бібліотеки належить
бібліотечній раді, яка є колегіальним органом, що сприяє
удосконаленню її діяльності та забезпечує інформування
викладачів і студентів про інформаційні можливості
бібліотеки.

14

***
Бібліотека – інформаційний та просвітницький
підрозділ коледжу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://kpkkim.km.ua/biblioteka/30-bbloteka-nformacyniy-taprosvtnickiy-pdrozdl-koledzhu.html. – Назва з екрана.

Канівське училище культури і мистецтв
Минає час, одне покоління змінює інше,
з’являються нові відкриття та наукові винаходи, але
КНИГА назавжди лишається найбільшим великим
досягненням людства.
Розвиток науки вимагає від працівника бібліотеки
високого інтелекту, ерудиції, вміння орієнтуватися в
інформаційному світі. Бо, як відомо, людина може
прожити певний час без води, їжі, але жодного дня вона
не може прожити без інформації – розгубиться і випаде із
простору і часу.
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В училищі працює бібліотека з читальним залом. Її
очолює фахівець з багаторічним досвідом Баламут
Лариса Михайлівна. Поруч з нею працюють Пересунько
Надія Володимирівна, Стецюк Вікторія Петрівна,
Любченко Марія Володимирівна.
***
Про відділ бібліотечної справи [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.kukim.org/bibliotechna-sprava. –
Назва з екрана.

Комунальний вищий навчальний заклад
Київської облради «Коледж культури і мистецтв»
Людина, для якої книжка вже у дитинстві
стала такою необхідною, як скрипка для музиканта,
як пензель для художника,
ніколи не відчуває себе обділеною,
збіднілою і спустошеною.
В. О. Сухомлинський

Бібліотека коледжу є важливим структурним
підрозділом навчального закладу, який забезпечує
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літературою та інформацією навчально-виховний процес,
а також центром розповсюдження знань, духовного та
інтелектуального спілкування. Бібліотека забезпечує
інформаційно
–
бібліографічне
обслуговування
студентів, викладачів, співробітників коледжу у
відповідності з інформаційними запитами.
Фонд бібліотеки становить 24 511 примірників та
містить універсальні, галузеві енциклопедії, словники,
довідники, ноти, літературу з історії, філософії,
соціології, права, політології, економіки, мистецтва.
Щорічно до бібліотеки надходить близько 45
найменувань газет та журналів.
Обслуговування читачів відбувається у режимі
абонементу та читального залу.
В бібліотеці ви маєте змогу:
– одержати літературу із фонду бібліотеки
додому;
– користуватися
літературою, періодичними
виданнями та компакт-дисками у читальному
залі;
– знайти матеріали, рекомендовані викладачами
до навчальних курсів;
– скористатися послугою доступу до мережі
Інтернет з комп’ютерів, встановлених у
бібліотеці;
– користуватися
електронними
ресурсами
бібліотеки.
Корисні посилання
Освітні портали
http://www.mon.gov.ua –
Міністерство освіти і науки
України
http://osvita-ua.net – Освіта- UA
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http://www.testportal.gov.ua/ –
Український центр
оцінювання якості освіти
http://www.ednu.kiev.ua – Освіта в Україні
http://www.iitzo.gov.ua/index.html – Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту
http://www.osvita.org.ua – Освітній портал – освіта в Україні,
освіта за кордоном
Інтернет-сайти бібліотек та електронних бібліотек
- www.library.edu-ua.net – Державна науково-педагогічна
бібліотека України імені В. О. Сухомлинського
- http://www.4uth.gov.ua/ – веб-сайт Державної бібліотеки
України для юнацтва (Київ)
- http://www.chl.kiev.ua/ – веб-сайт Національної бібліотеки
України для дітей
- http://www.nbuv.gov.ua/ – веб-сайт Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського (Київ)
- http://www.bukvoid.com.ua/ – веб-сайт «Буквоїд»
http://www.nplu.org/
–
веб-сайт
Національної
парламентської бібліотеки України (Київ)
- http://www.ukrbook.net/ – веб-сайт Книжкової палати
України імені Івана Федорова (Київ)
http://library.zntu.edu.ua/res-libr-el.html
–
веб-сайт
«Бібліотеки в мережі Internet».

На допомогу музикантам
http://www.pisni.org.ua/ Українські народні пісні
Метою сайту «Українські пісні» є зібрання колекції
найкращих українських пісень від найдавніших часів до
сьогодення, а також інформації про їх авторів та виконавців. До
більшості пісень подані акорди для акомпонементу на гітарі, також
заплановано розмістити ноти і музичні фраґменти у форматах midi
та mp3. На сайті ви знайдете корисні посилання подібної тематики.
http://festival.1september.ru/subjects/14/ – Викладання музики
Розробки уроків, позакласних заходів, авторські програми
http://referatik.com.ua/songs/ – Українські пісні
http://www.lastfm.ru/music/+tag/classical – на цьому сайті ви
знайдете не тільки класичну музику. Але чому саме тут цікаво

18

послухати композиції Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковського та
інших талановитих авторів? Просто тут музика часто
супроводжується відеороликом. Ви побачите гру оркестру, який
виконує геніальну музику.

Віртуальна виставка
«Бібліотека вищого навчального закладу: нові
технології – нові можливості (періодичні видання на
допомогу викладачу). Переглянути виставку можна за
адресою: http://koukim.com/ua/biblioteka.html
***
Бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://koukim.com/ua/biblioteka.html. – Назва з екрана.

Мелітопольське училище культури
Читання – це співучасть у творчості.
Марина Цвєтаєва

Робота бібліотеки спрямована на виховання
кваліфікованих майбутніх спеціалістів у галузі культури
та мистецтва з високою громадянською, загальною
політичною, правовою, професійною культурою. В
основу організації роботи бібліотеки покладено:
– Закон України «Про вищу освіту»;
– Національну доктрину розвитку освіти;
– Державну
національну
програму
«Освіта» (Україна ХХІ ст.)
– Наказ Міністерства освіти і науки від
23.01.2004р.
«Про
затвердження
Програми дій щодо реалізації положень
«Болонської декларації в системі вищої
освіти і науки України»;
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– Концепцію виховання дітей та молоді у
національній системі освіти;
– Концепцію Державної цільової програми
підтримки та розвитку читання на період
2015 р.
Головними напрямами роботи бібліотеки є:
– громадянське виховання;
– моральне виховання;
– художньо-естетичне виховання;
– професійне виховання;
– фізичне виховання;
– формування здорового способу життя;
– екологічне виховання.
У
бібліотеці
систематично
оновлюється
наповнення книжкових виставок, що дозволяє не лише
наочно інформувати користувачів про нові надходження
книг, періодичних видань, електронних документів, але й
робить бібліотечне середовище більш відкритим і
привабливим для відвідувачів, а отже – заохочує їх до
подальшого користування бібліотекою та до читання
літератури. Тематика масових заходів направлена на
відзначення національних, професійних, релігійних та
народних свят, історичних дат, ювілеїв відомих
громадських діячів, науковців, освітян, видатних митців і
письменників.
До
послуг
читачів
довідковобібліографічний
апарат
бібліотеки:
алфавітний,
систематичний каталоги, систематична картотека статей,
тематичні картотеки.
Бібліотека училища тісно співпрацює з ПЦК
бібліотечних дисциплін. Зокрема студенти проходять
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навчальну практику на базі бібліотеки, маючи
можливість на практиці реалізувати знання, отримані при
вивченні теоретичних дисциплін. У бібліотеці працюють
висококваліфіковані спеціалісти з вищою спеціальною
освітою та великим досвідом роботи за фахом. У
читальному залі завжди панує атмосфера творчого
пошуку, затишку для читачів та доброзичливості.
Уся робота бібліотеки направлена на максимальне
задоволення інформаційних потреб користувачів, на
допомогу навчально-виховному процесу, виховання
інтелектуальних, фізичних, моральних, естетичних
якостей особистості студентської молоді, професійної
майстерності майбутніх фахівців.

***
Бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://kultura.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article
&id=8&Itemid=8. – Назва з екрана.

Олександрійське училище культури
Кількісні показники за 2011 рік
Кількість користувачів – 809
Відвідування – 19 753
Кількість документів, виданих користувачам – 51610

Режим роботи :
Щоденно
7.45 – 18.00
Субота 7.45 –15.00
Вихідний – неділя

ХХІ століття проголошено ЮНЕСКО століттям
освіти. Бібліотеки є однією з найважливіших основ
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цивілізації: не було б їх – зачинилися б навчальні
заклади, припинився б розвиток науки.
І дійсно, сьогодні на бібліотеки ВНЗ покладено
важливе завдання – забезпечення інформаційних потреб
розвитку освіти, науки, виховання і підвищення
духовності.
Історія бібліотеки училища є складовою частиною
літопису навчального закладу, яка пройшла з ним
складний шлях становлення. Разом з училищем вона
росла і розвивалась, пройшла всі етапи свого розвитку.
Підвищуючи якість послуг, змінюючи форми
роботи відповідно до потреб користувачів, бібліотека
стала інформаційним центром училища. Девізом нашої
роботи являється афоризм «Не можна знати все, треба
знати, де знайти необхідні відомості».
На сьогоднішній день бібліотека ставить своїми
головними завданнями:
якісне інформаційне забезпечення навчальновиховного процесу;
пошук
інноваційних
форм
бібліотечнобібліографічної роботи;
поповнення бібліотечного фонду;
всебічне
сприяння
підвищенню
фахової
майстерності викладачів;
формування інформаційної культури студентів, як
засобу самостійного пошуку інформації, добору
інформаційних та бібліографічних джерел;
сприяння освіті та самоосвіті користувачів;
підвищення позитивного іміджу бібліотеки.
Комп`ютерні технології вже стали звичним
явищем в бібліотечній сфері. Безпосередня робота по
створенню електронного каталогу в нашій бібліотеці
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розпочалась з жовтня 2003 року, коли ОУНБ ім.
Д. І. Чижевського подарувала бібліотеці училища
лазерний диск з повнотекстовою україномовною версією
інтегрованої програми IRBIS. Дана програма забезпечує
автоматизацію всіх процесів бібліотечної роботи. Зараз
ми маємо 14 баз даних: алфавітний каталог, електронна
картотека
статей,
картотека
забезпеченості
підручниками, картотека пісень, бібліотечна справа,
картотека сценаріїв та інші. На сьогоднішній день
загальний обсяг складає 8286 записів.

Веденню цих баз даних приділяється постійна
увага;
вони
стали
основою
бібліографічного
обслуговування користувачів.
Повнота видачі інформації, точність пошуку і
рівень комфортності роботи є головними критеріями
ресурсу.
Електронний каталог – це візитна картка як нашої
бібліотеки, так і училища.
Користувачам
бібліотеки
стає
доступним
гігантський обсяг інформації, комп`ютеризовані архіви,
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довідники та енциклопедії. Студенти отримують
консультативну, практичну, навчальну допомогу в
нашому
Інформаційно-ресурсному
центрі,
який
відкрився при бібліотеці в 2009 році. Нові інформаційні
технології у своїй роботі використовують і викладачі: в
бібліотеці проводять електронні презентації, здійснюють
віртуальні подорожі, переглядають фахові ресурси.
Невід`ємною складовою частиною діяльності
бібліотеки є масова робота. Форми масової роботи в
бібліотеці останнім часом зазнали значної трансформації.
Крім традиційних методів використовуємо нові, завдяки
яким у читачів формується стійка звичка до читання і
користування бібліотекою.
Особливе місце в популяризації книги займають
масові заходи, акції, приурочені Всеукраїнському дню
бібліотек: віртуальна подорож бібліотеками світу
«Скарбниці людського розуму», книжковий аукціон
«Гарній книзі – добру путь», прес-калейдоскоп
«Таємниці книжкової скарбниці», оформлена з цієї
нагоди фотогазета «Бібліотека: знання, інформація,
успіх!».
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Одним із пріоритетних напрямків у роботі
бібліотеки обрано національно-патріотичне виховання
молоді. Цікаво пройшли: Урок знань «В моїм серці
Україна», літературно-музична година «Партизанськими
стежками», година мужності «Пам`ять про вас в нашім
серці жива», мультимедійний урок «Олександрійщина –
край козацький», тощо.

Велике пізнавальне та
виховне
значення
мали
тематичні
виставки,
які
присвячені
різним
подіям
суспільного та громадського
життя : «Козацька Україна:
сторінки історії» (до Дня
українського
козацтва);
«Скорботна пам`ять України»
(до
Дня
пам`яті
жертв
голодоморів та політичних
репресій); «Героїка трагедії
Крут».
25

Боротьба за здоровий гармонійний розвиток дітей
та юнацтва недаремно є важливою сферою уваги та
діяльності сучасного суспільства. Саме тому бібліотекою
училища було проведено: година – застереження
«Тютюн – ворог здоров`я», бесіда «Здоров`я в твоїх
руках», організовано книжкові виставки «СНІД –
глобальна проблема XXI століття», «Здорова людина –
здорове суспільство». Правове виховання – також
важливий напрямок у роботі бібліотеки. Так було
проведено інформаційну годину «Орієнтир у правовому
полі», правовий лабіринт «Як я знаю свої права»;
організовано книжкові виставки: «Молодь: уроки права,
уроки життя», «Молодь і право: розуміти, знати,
дотримуватись».
Сьогодні бібліотека – один із провідних
підрозділів училища.
Вона
вирішує
завдання
інформаційного
забезпечення
навчального
процесу,
підвищення
професійного та культурного рівня викладачів та
студентів, виховання кожної молодої людини всебічно
розвиненою особистістю. Колектив бібліотеки завжди
перебуває в пошуках нових ідей, активно працює над
створенням ефективного і комфортного сервісу для
користувачів, а використання новітнього програмного
забезпечення суттєво підвищує якість та ефективність
роботи бібліотеки.
Завдяки співпраці з благодійним фондом (голова
Божко О. М.) бібліотеці були подаровані видання
краєзнавчої тематики.
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В бібліотеці постійно експонуються виставки робіт
студентів
спеціальності
«Декоративно-прикладне
мистецтво» «Світ краси і гармонії».
***
Про бібліотеку [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ouk.com.ua/uch_bib.php. – Назва з екрана.

Тульчинське училище культури
«Бібліотека – інформаційний, культурний, освітній
заклад (установа, організація) або структурний підрозділ,
що має упорядкований фонд документів, доступ до
інших джерел інформації та головним завданням якого є
забезпечення
інформаційних,
науково-дослідних,
освітніх, культурних та інших потреб користувачів
бібліотек (Закон України із внесеними змінами «Про
бібліотеки та бібліотечну справу» (2009 р.)
Бібліотека Тульчинського училища культури була
заснована в 1930 році при технікумі масової політичної
освіти, який мав два відділення – організаційно-масове і
бібліотечне.
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Протягом своєї історії навчальний заклад
неодноразово змінював свою назву і профіль, відповідно
до цього змінювала зміст і напрями роботи бібліотека.
За влучним висловом В. О. Сухомлинського,
навчальний заклад неможливо уявити без бібліотеки, як
народ без імені, без пам’яті, без історії, тому що це книга
і живі людські стосунки.
Бібліотека – шлях до храму, який кожний будує в
своїй душі, створюючи себе – розумного, культурного,
люблячого Україну. Завдання нашої бібліотеки полягає в
тому, щоб систематично працювати з користувачами,
здійснювати вивчення, облік і задоволення їх різнобічних
потреб.
Однією з основних функцій бібліотеки є
інформаційна. Бібліотека сьогодні – це бібліотечноінформаційний центр навчального закладу, головна мета
якого – задоволення і забезпечення інформаційних
потреб викладачів і студентів.
Фонд бібліотеки – універсальний і складає 44
тисячі документів, бібліотека передплачує 50 назв
періодичних видань. Масштаби і можливості роботи
бібліотеки щорічно
розширюються. Протягом року
обслуговуються понад 750 користувачів, яким видається
19 тисяч примірників друкованої продукції.
До послуг користувачів – система каталогів
(абетковий, систематичний) та картотеки: систематична
картотека статей, нових надходжень. Працюємо над
створенням
електронних
каталогів.
До
послуг
користувачів – мережа Інтернет що сприяє творчій,
пошуковій
діяльності викладачів і студентів, дає
можливість краще підготовитись і провести навчальні
заняття, виховні заходи.
28

У бібліотеці працюють провідний бібліотекар
Трачук Оксана Леонтіївна та бібліотекар Пилипчак
Олеся Анатоліївна. Вони завжди в пошуку нового, свої
знання і вміння передають студентам навчального
закладу, сприяють підготовці висококваліфікованих
спеціалістів в галузі культури, піднімають статус
бібліотеки, яка повинна зайняти особливе місце у
створенні інформаційного простору нашого суспільства.

У зав. бібліотекою О. Трачук чимало виробничих питань…

Бібліотекар Л. А. Пилипчак
– ведуча вечора – зустрічі

Знайомство з книжковою
виставкою
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«Бібліотекар – це покликання»

У відділі обслуговування
***
Бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://uatuc.com/index.php/main-3/ychil-4. – Назва з екрана.

Ужгородський коледж культури і мистецтв
2012 рік

Шановні любителі книги!
Пропонуємо вам невеличку подорож у наш храм
науки, де книга цінується як найбільша святість.
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До послуг користувачів бібліотека має такий фонд
бібліотечно-інформаційного комплексу:
всього 47000 примірників:
– художня література 14300 примірників
– навчальна література 8700 примірників
– нотні видання 10500 примірників
– періодичні видання 38 назв: 11 газет, 27
журналів.
система каталогів і картотек.
професійні бібліотекарі, які оперативно надають
кваліфіковану допомогу у доборі потрібної літератури,
підготовці до лекцій.
Склад
бібліотечноінформаційного
комплексу:
– абонемент
– сховище
художньої
та нотної
літератури
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– відділ підручників
– інтернет
– читальна зала на 100 посадкових місць.
Технічне
обладнання
бібліотечноінформаційного
комплексу:
комп'ютер, принтер,
ксерокс, телевізор,
DVD- плеєр.
Формуючи фонд,
працівники бібліотеки
тісно співпрацюють з
викладачами коледжу,
враховують
їхні
пропозиції і побажання,
тим самим забезпечують
перебування бібліотеки в інноваційному режимі як
інформаційного центру, центру знань і нових технологій.
З 2010 року впроваджена програма ІРБІС (повна
версія), на базі якої створюється електронний каталог.
Пріоритетним напрямом роботи бібліотеки є
пропаганда та популяризація літератури за допомогою
книжкових виставок, які компактно оформляються в
сучасних книжкових вітринах, що чудово доповнюють
дизайн приміщення.
Вишукуючи альтернативні шляхи співпраці
бібліотекар-читач, широкої популярності набуває така
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форма інтерактивної роботи як інтерв'ю. Думки, відгуки
користувачів оформляються на стіннівках («Бібліотека у
моєму житті», «Галерея кращих читачів» тощо), де
поміщуються і їхні фото. Особливий інтерес викликає у
читачів рубрика «Бібліотечні курйози».
Викладацько-студентським
колективом
створюється в бібліотеці музейний куток «Коледж учора,
сьогодні, завтра...», де висвітлюватиметься й життя
нашої бібліотеки. Хочеться, щоб для всіх і для кожного
нашого читача бібліотека Ужгородського коледжу
культури і мистецтв залишалася справжнім другом,
мудрим порадником, джерелом знань, що наповнюється
дорогоцінним скарбом – скарбом слова.

***
Про бібліотеку [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://college-kulturi.uz.ua/index.php?id=22. – Назва з
екрана.

Візитка бібліотеки Ужгородського коледжу
культури і мистецтв
2013 рік
Шановні любителі книги!
Пропонуємо вам невеличку подорож у наш храм
науки, де книга цінується як найбільша святість.
До послуг користувачів бібліотека має такий фонд
бібліотечно-інформаційного комплексу:
всього
художня література
навчальна література

47000 примірників
14000 примірників
9000 примірників
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нотні видання
10600 примірників
періодичні видання
33 назви: 9 газет, 24
журнали
система каталогів і картотек
професійні бібліотекарі, які оперативно надають
кваліфіковану допомогу у доборі потрібної літератури,
підготовці до лекцій. Формується медіатека.
Кабінет
обробки
документів
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Склад бібліотечно-інформаційного комплексу:
– абонемент
– сховище художньої та нотної літератури
– відділ підручників
– інтернет
– читальна зала на 100 посадочних місць.

Технічне обладнання бібліотечно-інформаційного
комплексу : комп’ютер, телевізор, DVD- плеєр.
Формуючи
фонд,
працівники бібліотеки тісно
співпрацюють з викладачами
коледжу, враховують їхні
пропозиції і побажання, тим
самим
забезпечують
перебування бібліотеки в
інноваційному режимі як
інформаційного
центру,
центру
знань
і
нових
технологій.
З
2010
року
впроваджена програма ІРБІС
(повна версія), на базі якої
створюється
електронний
каталог.
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Пріоритетним напрямом роботи бібліотеки є
пропаганда та популяризація літератури за допомогою
книжкових виставок, які компактно оформляються в
сучасних книжкових вітринах, що чудово доповнюють
дизайн приміщення.

Вишукуючи альтернативні шляхи співпраці
бібліотекар-читач, широкої популярності набуває така
форма інтерактивної роботи як інтерв’ю. Думки, відгуки
користувачів оформляються на стіннівках («Бібліотека у
моєму житті», «Галерея кращих читачів», «Книга – це
знання. Знання – це багатство. Будьмо багаті!» тощо), де
поміщуються і їхні фото. Особливий інтерес викликає у
читачів рубрика «Бібліотечні курйози».
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Хочеться, щоб для всіх і для кожного нашого
читача бібліотека Ужгородського коледжу культури і
мистецтв залишалася справжнім другом,
мудрим
порадником,
джерелом знань, що наповнюється
дорогоцінним скарбом – скарбом слова.
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Чернівецьке училище мистецтв імені
Сидора Воробкевича
Бібліотека Чернівецького училища мистецтв імені
Сидора Воробкевича – відомча бібліотека по
обслуговуванню студентсько-викладацького колективу
училища.
Харектеристика
– Бібліотечне обслуговування: читальний
зал, абонемент;
– ДБА:
каталоги:
алфавітний,
систематичний; картотеки: краєзнавча,
СКС;
– Фонд: універсальний, 67500 прим.,
передплачує 21 назву газет і журналів;
– Режим роботи: з 8.30 до 17.30. Вихідні:
субота, неділя;
– Щороку обслуговує біля 1000 читачів.
Історія бібліотеки
Бібліотека Чернівецького училища мистецтв була
заснована у 1948 році. На той час книжковий фонд
нараховував 6,5 тис. примірників. Нині фонд становить
67500 прим., в тому числі зібраний унікальний нотний
фонд – 42 тис. прим.
До послуг студентів та викладачів училища –
читальний зал, абонемент, книгосховище.
Довідково-бібліографічний
апарат
допомагає
читачам знайти необхідну інформацію, орієнтуватись в
системі
каталогів
і
картотек,
довідкових,
енциклопедичних і бібліографічних видань.
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Бібліотека має свої особливості у формуванні
фонду та обслуговуванні читачів, залежно від запитів
студентів.
Книгозбірня
спрямовує
свою
роботу
на
забезпеечсння читачів літературою і нотними виданнями
відповідно до навчальних планів і програм, інформує про
новинкн. допомагає в підготовці матеріалів для вечорів,
конфсренцій, диспутів, дипломних і курсових робіт.
Вона є навчальним, інформаційним і культурнопросвітницьким структурним підрозділом училища,
забезпечує навчальний і виховний процеси, які
відповідають профілю даного навчального закладу.
У бібліотеці працюють досвідчені фахівці, котрі
здобували освіту як в стінах рідного училиша, так і в
інших вищих навчальних закладах. Працівники
проводять масові заходи, прем'єри і презентації,
виставкову роботу спільно з викладачами училища,
організовують літературно-мистецькі акції.
Давні творчі стосунки склались в книгозбірні з
працівниками Чернівецького обласного меморіального
музею Володимира Івасюка, ЧОУНБ ім. М. Івасюка,
письменниками і митцями краю.

***
Бібліотека Чернівецького училища мистецтв імені
Сидора Воробкевича [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Бібліотека_Чернівецького_училищ
а_мистецтв_імені_Сидора_Воробкевича. – Назва з екрана.
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Новини бібліотечного життя
Мелітопольське училище культури
1. «Велич російського пейзажу»
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://kultura.zp.ua/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=53:nesbiblshishkin&catid=25:newsbiblioteka&Itemid=47. – Назва з екрана.
До 180-річчя від дня народження І.І. Шишкіна (18321898).
25 січня 2012 року виповнюється 180 років від дня
народження Івана Івановича Шишкіна, видатного російського
художника-пейзажиста, якого називали «лісовим богатиремхудожником», «старим-лісовиком» і «царем лісу». Його
популярність - при всій суспільній нейтральності пейзажного
жанру - воістину легендарна.
У бібліотеці училища, до ювілею художника,
організована книжкова виставка, присвячена творчості
великого майстра. На виставці представлені книги про життя і
творчість живописця, а також численні репродукції його
картин.
2. «На березі березня» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://kultura.zp.ua/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=67:l-r&catid=25:newsbiblioteka&Itemid=47. – Назва з екрана.
На початку весни, у березні, відзначається Всесвітній
День поезії. Другого березня у читальному залі бібліотеки
відбулося літературне свято «На березі березня» , присвячене
поетам-ювілярам 2012 року. Гостям свята було представлено
поетів української землі, життя яких знаменне у цьому році
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круглю датою але, насамперед, знаменне їх творчістю. Це
Євген Павлович Гребінка, Андрій Самійлович Малишко,
Євген Филимонович Маланюк, Михайло Панасович
Стельмах.
Літературне свято пройшло в цікавій формі –
презентації творчого доробку поетів. Під час розповіді про
кожного поета звучала пісня на його слова. Українська поезія
дуже мелодійна, пісенна. А найкраще визнання поета - коли
народ співає пісню, навіть не знаючи автора віршів,
вважаючи, що та пісня була завжди…
Пісенність - це одна з найголовніших і
найдорогоцінніших прикмет усієї поезії Андрія Малишка.
Упродовж усього життя і завжди з великим бажанням він
працював як пісняр. Ніжною блакитною стрічкою вплелася
Малишкова пісня у розмаїття пісень українського народу. На
слова поета написали більше 100 музичних творів такі видатні
композитори як: Л.Ревуцький, Г.Козицький, М.Вербицький,
А.Штогаренко, О.Білаш, брати Платон і Георгій Майбороди
та інші. Малишкова «Пісня про рушник» стала справжньою
перлиною в українській поезії ХХ століття. Ця пісня і в
майбутньому пробуджуватиме в наступних поколінь
найсвітліші почуття…..
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Надзвичайно багата українська земля талантами.
Щедра краса природи і поетичність, пісенність нашої мови
завжди даватимуть паростки нової поезії. Тож знову і знову
ми зможемо говорити про поезію, читати поезію, писати
поезію.
3. Виставка «Наш календар» [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
http://kultura.zp.ua/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=49:news01&catid=25:newsbiblioteka&Itemid=47. – Назва з екрана.
6 січня 2012 року виповнюється сто сорок років від дня
народження геніального російського композитора Олександра
Миколайовича Скрябіна. Його творчість - одне з
найчудовіших явищ музики початку XX століття. Сміливий
художник-новатор, він створив цілий світ нових, глибоко
своєрідних образів. Для їх втілення він знайшов виключно
яскраву, оригінальну музичну мову, що розширила виразні
можливості музичного мистецтва.
Музика
Скрябіна
владно
захоплює
слухача
пристрасністю висловлювання, героїчно-вольовим пафосом,
величезним напруженням почуттів. Коли доводиться
говорити про деякі особливо характерні для Скрябина
музичні образи, мимоволі напрошуються такі визначення, як
«сліпучий», «променистий», «полум'яний»... І не випадкове
одне з центральних його творінь носить назву «Прометей.
Поема вогню».
Усе, що він робив і про що мріяв, було незмінно
пов'язано з прагненням до справжньої змістовності, до
розширення засобів і меж свого мистецтва, до збагачення
його вираженням таких сторін дійсності, таких переживань,
яких до нього ніхто ще не торкався. Мистецтво творця
Патетичного етюду, Божественної поеми і «Прометея», що
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збагатило російську і світову музику чудовими художніми
цінностями, ще довго захоплюватиме і радуватиме слухачів.
З нагоди ювілею композитора у бібліотеці, в рамках
постійно-діючої виставки «Наш календар», організовано
виставку присвячену життю і творчості О.М. Скрябіна. На
виставці представлені такі видання:
Летопись жизни и творчества А.Н. Скрябина/ Сост.
М.Пряшникова,О.Томникова.-М.:Музыка, 1985.-295 с.
Александр Николаевич Скрябин. 1872-1915 /Сост.
Е.Н.Рудакова.- М.:Музыка, 1979.-215 с.
Михайлов М. Александр Николаевич Скрябин:
Краткий очерк жизни и творчества.- Л.: Музыка, 1971.-150 с.
Бэлза Н. Александр Николаевич Скрябин.- М.:Музыка,
1983.- 176 с.
Русская музыкальная литература.Вып. 4/ Общ. Ред.
Э.Л.Фрид.-7-е узд..- Л.: Музыка, 1983.- 344 с.
та інша література і твори видатного композитора.
4. Виставка «Україна, як мати, одна» [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://kultura.zp.ua/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=50:news02&catid=25:newsbiblioteka&Itemid=47. – Назва з екрана.
На книжковій виставці «Україна, як мати, одна»
представлено матеріал з історії, економічного розвитку та
природи нашого краю за розділами:
– Із джерел славної історії
– Це наша з тобою земля
– Краса рідного краю
Також на виставці розміщено довідкову інформацію у
розділах: «Це варто знати» (про географію Запорізької
області); «Наша довідка» (про природні ресурси області);
«Цікаво, що» (про пам’ятки Мелітопольського району).
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5. Віртуальна подорож у Трипілля [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.kultura.zp.ua/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=208:2013-06-03-13-3402&catid=25:news-biblioteka&Itemid=47. – Назва з
екрана.
21 травня в читальному залі бібліотеки пройшла
мистецька година «Віртуальна подорож у Трипілля»,
присвячена 120-річчю від часу відкриття Трипільської
культури.
У 1893 році Вікентій Хвойка, проводячи археологічні
дослідження у Києві, вперше виявив схожість знахідок
неолітичної доби з предметами, котрі археологи знаходили у
різних куточках України ще з 70-х років ХІХ ст. Восени 1897
року вчений починає вивчати стародавнє поселення в
околицях містечка Трипілля. 16 серпня 1899 року В. Хвойка,
доповідаючи на ХІ Всеросійському з’їзді археологів у Києві
вперше використав назву «Трипільська культура». Цим він
започаткував наукове поняття, відоме сьогодні усьому світові.
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В. Хвойка вважав трипільську культуру автохтонною.
Її залишили пращури слов'ян — арійські племена, які були
першими землеробами на теренах Середнього Придніпров'я.
Вони мешкали на цій території упродовж тисячоліть і
пережили всі численні переселення азійських та європейських
племен. Хвойка висунув гіпотезу, згідно з якою “народ, що
створив ці пам’ятки, не міг зникнути безслідно і був ніхто
інший, як гілка арійського племені, котрій по праву належить
ім’я протослов’ян і нащадки котрої й донині населяють
південно-західну Росію”. Як ми знаємо, в часи Російської
імперії південно-західною Росією називали Україну.
В.Хвойка стверджував, що у Середньому Придніпров’ї “з
незапам’ятних часів протягом цілих віків жив осілий
землеробський народ арійського походження, у якому я
вбачаю тільки наших предків-слов’ян, і, крім того, вважаю
його терен європейською прабатьківщиною”. Таку гіпотезу
тепер підтримують багато не тільки українських, а й
російських та європейських вчених.
Трипільська культура відома світові більш ніж 100
років. Це вияв високої неолітичної цивілізації не тільки на
території України , але й у всій Європі. Проте ця прадавня
культура і сьогодні є «terra incognita» не тільки для
європейців, але й для самих українців. Цей захід було
проведено, щоб ближче ознайомити й зацікавити читачів із
витоками нашої давньої і величної історії. Гостям була
запропонована
коротка
розповідь,
проілюстрована
презентацією, про історію відкриття Вікентієм Хвойкою
давньої культури та наукові дослідження сучасних вчених
щодо її значення. Присутні переглянули сюжет про нову
колекцію Трипільської культури «Платар» та здійснили
віртуальну мандрівку до Музею Трипілля-Аратти.
Сподіваємося, що цей захід спонукав студентів
доторкнутися до глибоких джерел свого народу та із
захопленням і гордістю стверджувати, що ми є нащадками
найдавнішої цивілізації. Самоповага, впевненість у своїх
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силах дає нам наснаги на подальший розвиток у колі інших
культур і народів.
6. Запрошуємо до музею [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
http://kultura.zp.ua/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=58:2012-02-14-14-4139&catid=25:news-biblioteka&Itemid=47. – Назва з
екрана.
30 січня в читальному залі бібліотеки відбулася
презентація Року культури та відродження музеїв в Україні. У
вступному слові читачам було повідомлено про оголошення
Президентом України 2012 року Роком культури і
відродження музеїв.
Музей - це не тільки історична пам’ятка минулого, а й
путівник у дивовижний світ, де є багато захоплюючих
таємниць. Подорож-презентація по музеях світу ознайомила
присутніх з їх різноманіттям, від найвідоміших до
найоригінальніших, адже в наш час є такі музеї, які можуть не
тільки здивувати ,вразити, а, навіть, розсмішити.
Від студентів
училища
культури
Коцюби Анастасії та
Переверзєвої Тетяни,
які
підготували
презентацію, читачі
дізнались
про
походження музеїв, їх
експонати, адреси їх
знаходження. Гостей
заходу
зацікавила
представлена
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інформація та викликала бажання відвідати музеї, адже серед
країн Європи Україна входить до першої десятки за кількістю
і багатством музейних збірок.
Захід пройшов під гаслом «Запрошуємо до музею» і
супроводжувався однойменною книжковою виставкою.
7. Неповторний Діккенс [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
http://kultura.zp.ua/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=57:2012-02-14-14-2533&catid=25:news-biblioteka&Itemid=47. – Назва з
екрана.
Сьомого лютого ювілей з дня народження Чарлза
Діккенса (1812 – 1870) англійського письменника.
Чарльз Діккенс є одним з найвидатніших і
найсвоєрідніших письменників англійської і європейської
літератури ХІХ ст. Його твори пронизані дотепністю, що
вплинула на оригінальність національного характеру і образу
мислення відомого в світі, як «англійський гумор».
Діккенс - великий романіст, яскравий представник
критичного реалізму ХIX століття, неповторний і
прославлений читець своїх творів, творець театру одного
актора, в якому він автор, режисер і актор. Любов читачів
прийшла до Ч. Діккенса з моменту виходу його першого
твору і тривала все життя.Його творами зачитувалися в
містах і віддалених селах, читали люди похилого віку і діти,
читали всі, з нетерпінням чекаючи чергового випуску нового
твору.
До 200-ліття англійського письменника Чарльза
Діккенса бібліотека Мелітопольського училища культури
пропонує увазі читачів книжкову виставку «Неповторний
Діккенс». На виставці представлені кращі твори письменника
«Пригоди Олівера Твіста», «Домбі і син», «Посмертні записки
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Піквікского клубу», «Великі надії», «Тайна Едвіна Друда», а
також література про життя і творчість письменника.
8. Новини бібліотеки [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://kultura.zp.ua/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=48:news&catid=25:newsbiblioteka&Itemid=47. – Назва з екрана.
У бібліотеці училища культури відбулася конференція
«Поетичний Мелітополь». Захід присвячений популяризації
творчості письменників та поетів нашого міста. Конференцію
підготували студенти бібліотечного відділення. Пізнавально,
у формі презентації,представлено було літературне надбання
майстрів слова Мелітополя. Слухачі дізналися про яскраві
сторінки життя і творчості наших літераторів: Гончаренка
О.М., Аніщенко С.В., Авдєєнка С.І., Процюка М.Л.,
Мацієвської Н.
На свято було запрошено чудового поета, патріота
нашого міста Тетяну Савіну. Тетяна Павлівна Савіна
зачарувала присутніх музикальністю рядків своїх віршів та
цікавими розповідями про історію нашого парку.
Цей захід надихнув присутніх на поглиблене вивчення
творів наших земляків та історії нашого краю.
Ніжинське училище культури і мистецтв імені Марії
Заньковецької
9. Постовалова Т. Е. Засідання клубу «Лоцмани
книжкових морів» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://nukim.com.ua/index.php?newsid=81. –
Назва з екрана.
Що може бути достойнішим, ніж професія
бібліотекаря, який ріднить людей з книгою, відкриває їм
красу і силу слова. Справжні професіонали працюють у
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бібліотеці Ніжинського училища культури і мистецтв імені
Марії Заньковецької. Це три Людмили, що кожного дня
зустрічають своїх читачів милою посмішкою, увагою,
готовністю допомогти у пошуку потрібної інформації:
завідуюча бібліотекою Довбенко Л. М., бібліотекар
абонементу Хвостик Л. О., бібліотекар читального залу
Смиченко Л. С. Зі словами подяки до них звернулися
студенти 2 біб. курсу.

А ще кожна бібліотека є посередником між
письменником, автором і його читачами.
16 жовтня 2012 року відбулося засідання клубу
«Лоцмани книжкових морів», на яке завітав наш земляк, член
Національної спілки письменників України Шкуліпа А. Г.
Студенти 3 біб. курсу Іванова А., Запорожець К., Трофименко
М. познайомили присутніх із творчим доробком поета,
прозаїка, драматурга, редактора, журналіста. Книжкова
виставка «Грані таланту», розгорнута у читальному залі,
більш детально представила книги А. Г. Шкуліпи. Студентипрешокурсники, запрошені на засідання клубу, могли
49

поспілкуватися з поетом, почути його твори в авторському
виконанні. Анатолій Григорович розповів про роботу над
останньою книгою «Берест», присвяченою Герою України В.
Бересту. Про зацікавленість студентів свідчили їх численні
запитання. Тож побажаємо нашому гостеві натхнення, нових
творчих здобутків.
Сумське вище училище мистецтв і культури ім.
Д. С. Бортнянського
10. Бібліотека – храм духовності [Електронний ресурс].
– Режим доступу:
http://svumik.sumy.ua/news_05_10_2012.html. – Назва
з екрана.
Нещодавно в Сумському вищому училищі мистецтв і
культури ім. Д. С. Бортнянського відбулось свято до
Всеукраїнського дня бібліотек, адже саме магічна сила
друкованого слова спонукає шанобливо схиляти голову перед
тими, хто присвятив своє життя служінню книзі.
За весь період існування бібліотека училища стала і
для викладачів, і для студентів інформаційним, навчальним
центром
із
виконання
завдань
підготовки
висококваліфікованих фахівців у галузі культури і мистецтв
області, України.
Тут студенти не лише навчаються, до них приходить
творче натхнення, що породжує поетичні твори, які
друкуються на сторінках літературно-художніх збірок поезій і
звучать на літературних вечорах.
Бібліотека має комп’ютерне обладнання, багатий
книжковий фонд, але душею цього сучасного закладу завжди
залишається бібліотекар.
На свято, яке підготували студенти та викладачі
відділу бібліотечних дисциплін училища, були запрошені
ветерани
бібліотечної
справи,
колеги-бібліотекарі,
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представники громадськості, які були в захваті від майбутніх
бібліотекарів, працюючих на сцені.
Теребовлянське вище училище культури
11. Николишин С. М. Бібліотека
сьогодення
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://tvuk.at.ua/news/biblioteka_sogodennja/2012-1002-14. – Назва з екрана.
Цього дня студенти та викладачі спеціалізації
«Бібліотечна справа» очікували з особливим хвилюванням.
Адже програмою заходів до святкування Всеукраїнського Дня
бібліотек у Теребовлянському вищому училищі культури
було передбачено зустріч з директорами обласних бібліотек. І
ось у середу, 26 вересня, майбутні бібліотекарі, їх викладачі
та працівники бібліотеки училища в атмосфері невимушеного
спілкування обговорюють з прибулими гостями тему
«Бібліотека сьогодення».
Мережа бібліотек області, основні напрямки їх
діяльності, оснащення сучасною комп’ютерною технікою,
Інтернет-ресурси, електронні каталоги і картотеки – основні
питання виступу О. Г Ліскової, заступника директора з
наукової роботи Тернопільської обласної наукової бібліотеки.
У формі діалогу з присутніми Л. С. Гук, директор
обласної бібліотеки для молоді, ділилась думками з приводу
значення Всеукраїнського Дня бібліотек, розповіла про
проекти обласної бібліотеки для молоді та їх значення для
користувачів бібліотеки. Особливо зацікавила майбутніх
бібліотекарів розповідь про те, як бібліотека представлена у
соціальних мережах, про новий проект «Творчість молодих в
онлайн, літературний відеопідкаст «Провесінь Тернопілля».
Темою виступу Н. С. Новіцької, директора обласної
бібліотеки для дітей, була робота бібліотека за комплексними
програмами «Бібліотека і світ», «Бібліотека і читач», «У світ
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через мистецтво», «Діти і книга», «Дитяча бібліотека в
Інтернеті» та фандрейзингова діяльність бібліотеки.
Демонстрація відеороликів, слайдів, фотоматеріалів та
їх коментарі надавали спілкуванню «за круглим столом»
особливого пожвавлення.
Допомагали у розкритті теми зустрічі видання,
представлені на книжковій виставці «Бібліотека сьогодення»,
яку організували працівники бібліотеки училища .
Додали атмосфери святковості вітальні слова
директора Теребовлянського вищого училища культури,
Заслуженого працівника культури України, Відмінника освіти
України М. І. Виннічика, з якими він звернувся до усіх
присутніх,
музичні
вітання
учасників
фольклорноетнографічного ансамблю «Намисто» під керівництвом
Т. А. Виннічик та поетичні рядки, з хвилюванням
прочитані студенткою 2 курсу Порохняк В.
Зустріч завершено, вже пролунали слова подяки від
заступника директора з виховної роботи З. В. Габрук та
голови
циклової
комісії
бібліотечних
дисциплін
Л. О. Федчишин, проте присутні не поспішають розходитись,
розмова триває, адже питань, які хочеться обговорити,
проблем, які необхідно вирішити, у бібліотеки сьогодення
дуже багато, і вирішувати їх саме їм – майбутнім
бібліотекарям, які сьогодні навчаються у Теребовлянському
вищому училищі культури.
Ужгородський коледж культури і мистецтв
12. «Мова – душа народу» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.college-kulturi.uz.ua/viewnews.php?id=137
В Ужгородському коледжі культури і мистецтв діє
чітка система по збереженню і утвердженні рідної мови та
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шанобливого ставлення до культури і традицій українського
народу. Цьому сприяють позакласні масові заходи.
21
лютого
студенти
коледжу
вшанували
рідну
мову
літературномузичним
вечором
«Мова
душа
народу».

13. «Пам’яті героїв Крут» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.college-kulturi.uz.ua/viewnews.php?id=128. – Назва з екрана.
Славних хлопців-добровольців
зібралося триста,
А дорога, наче доля, - коротка, терниста.
Ой ви, Крути, ой ви, Крути, заступіть
собою,
Пролилася кров юнача цілою рікою.
Саме про це йшлося в літературномузичному реквіємі «Пам’яті героїв Крут», що відбувся 29
січня 2013 року в актовій залі Ужгородського коледжу
культури і мистецтв.
Форма проведення – реквієм, обрана не випадково,
тому що цю дату ми не святкуємо, а вшановуємо пам’ять
загиблих юнаків.
Фаховий коментар до відеокадрів про події 29 січня
1918 року дав Андрій Андрійович Чічур – викладач історії,
голова циклової комісії соціально-економічних дисциплін.
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В
заході
прозвучали:
фрагмент
«Реквієму»
Моцарта,
вокаліз
Шопена.
Приємним доповненням прозвучала пісня «Ой, у лузі червона
калина».
Фіналом реквієму було виконання духовного гімну
України «Боже великий, єдиний» хором коледжу (керівники Андрій Іванович Тазінгер, Ольга Юріївна Новак). Заключне
слово сказала директор коледжу Наталія Ігорівна Шетеля.
Студенти також вдячні за допомогу у підготовці
заходу Ганні Григорівні Черевко - викладачу бібліотечних
дисциплін та Елеонорі Юліївні Лукечі – завідуючій
бібліотекою коледжу.
14. Зан А. В. «Остання сповідь самобутнього таланту»
(до 120-річниці з дня народження Миколи Гуровича
Куліша) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.college-kulturi.uz.ua/viewnews.php?id=122. – Назва з екрана.
З нагоди 120 – річниці відомого драматурга Миколи
Гуровича Куліша в Ужгородському коледжі культури і
мистецтв відбулася літературна година «Остання сповідь
самобутнього таланту».
Гарним доповненням була оформлена персональна
книжково - ілюстративна виставка «Людина, яка була
театром» та відео слайди підготовлені студенткою ІІІ – курсу
Шаповаловою О. Під час виступу викладача Зан А.В. звучала
мелодія Д. Шостаковича. Студенти ІІ – бібліотечного курсу
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підготували виступ, що супроводжувався чудовими кадрами.
про життя і творчість Миколи Куліша.
Студенти
Волошин
О.,
Бушко
О.,
Голубка О., та
Мамедова
Л.
інсценізували
уривок з пєси
«Мина Мазайло»,
а також показано
уривок із фільму
«97» за п‘єсою
Миколи Куліша.
Цікаві епізоди з біографії поета розповіла зав.
бібліотекою Лукеча Е.Ю..
На завершення студентка І – курсу Софілканич
Олександра декламувала уривок з поеми «Прокляті роки» Ю.
Клена.
15. Лукеча Е. Андрію Малишку – 100 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.collegekulturi.uz.ua/view-news.php?id=118. – Назва з
екрана.
Від початку поточного навчального року на базі
бібліотеки Ужгородського коледжу культури і мистецтв
успішно діє «Літературна світлиця».
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Наші
філологи
Марія
Цугорка та
Андріана
Зан разом з
працівникам
и бібліотеки
проводять
літературні
заходи
у
просторій
читальній
залі.
Ось і на днях чудово пройшов літературний вечір
«Малишкові дороги», присвячений 100–річчю від дня
народження поета. У теплій, зворушливій атмосфері
згадували про народного улюбленця, співали його пісні, які
стали народними («Рідна мати моя…», «Вчителька»,
«Стежина» та ін.) А заспівували студенти коледжу Йосип
Чава,Наталія Цубера, Тетяна Перец, Аліна Федорчанич,
Оксана Метеньканич у супроводі коледжанського баяніста –
Сергія Кацовця. Цікаві епізоди з біографії поета розповіла
зав.бібліотекою.
Гарним доповненням була естетично оформлена
книжково-ілюстративна виставка «Співець життя, любові…»
та відео слайди.
16. Лукеча Е. Апостол духовності [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.collegekulturi.uz.ua/view-news.php?id=117. – Назва з
екрана.
«Вербовий шлях, кленовий посох…
Перепочинок де-не-де.
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Мудрець, замріяний філософ
До дальніх правнуків іде…»
Так, мудрець, філософ, поет, педагог, митець Григорій
Сковорода завітав 3 грудня 2012
року в Ужгородський коледж
культури і мистецтв (директор
Наталя Шетеля). Саме в цей день
вся Україна урочисто відзначає
290 – річчя з дня його народження.
У
2008
році
на
українському телебаченні було
проведено цікаву акцію під назвою «Великі українці». Мета
акції – вибрати 100 видатних постатей України, які
прославили державу за всю її історію. Було визначено
параметри величі діячів та оголошено всенародне
голосування. Серед 14 тисяч претендентів на це високе звання
Г.С. Сковорода ввійшов у першу десятку великих українців.
Поряд з ним почесне місце займають Тарас Шевченко, Іван
Франко, Леся Українка.
То хто ж він такий, за які
заслуги
названо
Григорія
Сковороду великим українцем?
Саме про це у чудовій художній
формі йшлося на літературномистецькому вечорі «Апостол
духовності».
Гарним
доповненням до вечора були
українськиі мелодії у виконанні
викладача ф-но Аеліти Шпішак,
пісні у виконанні студентів Беати
Савчук, Віталія Горвата, номери
яких
підготувала
викладач
вокалу
Мар’яна
Сухолова.
Гучними
оплесками
зустрів
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переповнений зал «молодого Сковороду» - Володимира
Шікало, який прочитав філософські байки поета (підготувала
викладач режисерських дисциплін Галина Василик).
Поділилася думками про філософа-мандрівника
викладач української мови та літератури Марія Цугорка. Весь
вечір супроводжувався чудовими відеокадрами про життя і
творчість Григорія Сковороди. Працівниками бібліотеки було
оформлено змістовну персональну книжково-ілюстративну
виставку «Апостол духовності», а викладач педагогіки,
психології випустила чудову стіннівку «Педагог. Мислитель.
Митець».
Всіх,
хто
побував
на
ювілейному
вечорі
переповнювала гордість за свого славного земляка –
справжнього скромного великого українця, водночас всі були
вдячні сценаристам й організаторам цього дійства викладачам коледжу Ганні Черевко та Ярославі Митровці, які
так високопрофесійно і майстерно зробили для всіх свято
незабутнім.
17. Лукеча Е. Все
починається
з
[Електронний
ресурс].
–
Режим
http://www.college-kulturi.uz.ua/viewnews.php?id=139. – Назва з екрана.

любові…
доступу:

В Ужгородському коледжі культури і мистецтв в День
Святого Валентина пройшов літературно – мистецький захід,
а точніше літературно – музичне рандеву «Любов – наснага,
любов – журба…». Цей захід став своєрідним гімном
величній темі – темі кохання. Але йшлося тут про високі
почуття не простих пересічних людей, а яскравих геніальних
особистостей, які уславили свої імена своєю творчістю,
життєвою позицією(Ф. Шопен, Наполеон, І. Франко, О.
Пушкін, Л. ван Бетховен, Г. Сковорода ,О. де Бальзак, Л.
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Українка, В. Сосюра, М. Рильський, А. Малишко та ін.)
І надихали їх на геніальні творіння, героїзм їхні Музи.
Підготували й провели захід студентки – практикантки
ІІІ – го бібліотечного курсу: Лейла Мамедова, Оксана Бушко,
Оксана Волошин, Ольга Голубка, Ольга Шаповалова, Іветт
Ковач. Вони також оформили книжково-ілюстративну
виставку «Під знаком Купідона». Кому як не їм - юним,
чарівним – говорити про кохання. І вони це зробили - зробили
красиво, гідно, задушевно.

Надзвичайно
цікавий
сценарій,
наповнений
вдало
підібраними чудовими мелодіями (Вальси Шопена, Свірідова,
«Місячна соната» Бетховена, українські народні мотиви) та
відеослайдами не залишив байдужим нікого в читальній залі
бібліотеки. А гостями на цей раз були студенти – заочники
бібліотечного відділу коледжу та слухачі обласних курсів
підвищення кваліфікації працівників культури.
Деякі з них декламували поезії, інші брали участь у
конкурсах на ерудицію.
Загалом свято вдалося. Навіть більше, присутні довго
не розходились, ділилися думками про вечір, хтось нотував
цікаві моменти заходу, хтось фотографував на згадку
учасників тощо.
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18. Лукеча Е. День Соборності України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.collegekulturi.uz.ua/view-news.php?id=125. – Назва з
екрана.
Народ мій є!
Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Василь Симоненнко
Двадцяте століття залишило нам у спадок вершинні
події, які віддаляючись у часі не втрачають своєї значущості
та актуальності, потребуючи від усіх нас осмислення
історичного досвіду боротьби українства за свободу,
незалежність, державність.
До таких подій належить 22 січня 1919 року - день
ухвали Акту Злуки Української Народної Республіки і
Західно – Української Народної Республіки. Цій даті судилося
вкарбуватися в історію України величезним національним
святом – Днем Соборності.
У нашому коледжі це свято
гідно відмітили 22 січня. У
читальній залі була проведена
лекція
«День
Соборності
України». Викладач соціальноекономічних дисциплін Надія
Хижун
цікаво
і
змістовно
розповіла присутнім про тогочасні
події.
Всі
мали
нагоду
переглянути
відеофільм
з
історичними фактами «Акт Злуки
22 січня 1919р.».
Для тих, кого більш
детально зацікавила ця тема була
представлена
тематична
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книжково-ілюстративна виставка «Злука – Соборність –
Воля»,
також
працівники
бібліотеки
випустили
Інформаційний список документів «Витоки Соборності».
Україна – країна трагедій і краси, країна, де найбільше
цінують волю. Україна - це земля, де ми народилися й
живемо, де жили наші предки. І нехай віками нас розділяли
на козаків та гречкосіїв, на православних і уніатів, на
правобережних і лівобережних, на східних і західних, на
бандерівців і «совєтів», та ми є д и н і. Так, ми різні, але в
різності тій наше багатство, наша привабливість для світу,
різні – значить неповторні, самобутні,
нескорені, а
найголовніше те, що у нас є наша Єдина Соборна і Вільна
Батьківщина.
19. Лукеча Е. Літературні ювілеї січня [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.collegekulturi.uz.ua/view-news.php?id=127. – Назва з
екрана.
Січень місяць багатий не тільки на історичні події. На
початку місяця всі поцінувачі українського слова відмічали
ювілеї видатних українських поетів: найніжнішого лірика
Володимира Сосюри та поета-шістдесятника високої
майстерності Василя Стуса.
До
уваги
користувачів
працівники бібліотеки
оформили персональні
книжково-ілюстративні
виставки
«Талант і
серце України» (до 115річниці
від
дня
народження
Володимира Сосюри) та
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«Василь Стус – журба і гордість
України» (до 75-річчя від дня
народження поета).
Творчість цих митців слова
студенти коледжу вивчають за
навчальною
програмою,
тому
підібраний матеріал на бібліотечних
виставках є додатковим джерелом
для поглибленого знайомства з
творчістю поетів, доля до яких була
неприхильною.
Зате в пам’яті
людській вони залишили слід людей
честі, гідності, правдолюбності. Їхня
життєва позиція є прикладом для
наслідування прийдешніх поколінь.
20. Лукеча Е. Пам’яті
жертв
Голодомору
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.college-kulturi.uz.ua/viewnews.php?id=114. – Назва з екрана.
Відкрийтесь, небеса!
Зійдіть на землю.
Всі українські села, присілки
та хутори,
Повстаньте
всі,
кому
сказали: вмри!
Засяйте
над
планетою,
невинні душі!
Зійдіть на води й суші,
Збудуйте пам’яті невигасний
собор!
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Страшний 1933 рік… У Москві – демонстрація, веселі
обличчя. Холодна посмішка «вождя народів» із трибуни
Мавзолею. Люди, сповнені ентузіазму, несуть портрети
Сталіна, звучать марші, а в цей час в Україні гуляє смерть.
Кордони закриті військами. Листування із закордоном
заборонено. Відіслано понад заборонено. Відіслано понад 100
тисяч комуністів для заготівлі зерна…Забирали все…
Моторошно стає від жахливої статистики. Навесні
1933-го в Україні
щодня помирало голодною смертю 25 тисяч осіб,
щогодини - 1 тисяча,
щохвилини – 17.
Цього забути н е м о ж н а!
У нашому коледжі пройшов ряд заходів, присвячених
вшануванню світлої пам’яті невинноубієнних голодом –
геноцидом.
В актовій залі була
проведена
лекція
«Голодомор 1932-33 рр. в
Україні – як велика
трагедія
українського
народу», яку підготувала й
провела
заступник
директора
з
виховної
роботи,
кандидат
історичних наук, викладач методист Галина Біланич. Спільними зусиллями студентів й
викладачів оформлена стіннівка «Ой, доле наша, доле
українська»…
Багато користувачів нашої бібліотеки мали нагоду
ознайомитися з виданнями, представленими на книжковоілюстративній виставці-реквіємі «Чорна сповідь моєї
Вітчизни». А також переглянути через мультимедійні засоби
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фотокопії документів, що зберігаються у Центральних
державних архівах України, які
вміщені
на
компакт-диску
«Голодомор 1932-1933 років.
Геноцид українського народу»,
випущеного
Українським
інститутом національної пам'яті.
Переглядаючи ці факти,
мимоволі стаєш свідком тих
подій і всім своїм єством
хочеться волати: «Не приведи,
Господи, таке пережити». І тому,
у
цей
скорботний
день
задумаймося над нашою долею,
долею наших дітей, нашої
України і зрозуміймо: ані на
крок не просунемося ми на
шляху духовного відродження, якщо не пам’ятатимемо
великомучеників нашої історії.
Не їм це потрібно, а нам. Все, що вони могли сказати
світові, вони вже сказали. Тепер наша черга.
21. Лукеча Е. 19.12.2012 р. у коледж культури і
мистецтв
завітав
книжковий
Миколай
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.college-kulturi.uz.ua/view.php?id=64.
–
Назва з екрана.
Коли приходить місяць грудень, до веселих Різдвяних
свят ще далеко, але до всіх нас різдвяні радощі приходять
значно раніше, разом із днем святого Миколая.
Уже кілька років підряд у нашу бібліотеку 19 грудня
приходить свій Миколай – книжковий. Боржникам разом з
нагадуваннями про неповернуті вчасно документи приносить
символічний…прут. Кращим користувачам несе, хай скромні,
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та все ж подарунки . Спонсорами є самі бібліотекарі та
викладачі – філологи.
Саме з ними у коледжі на базі бібліотеки створений
хороший тандем. Від початку поточного навчального року
успішно діє «Літературна світлиця». Спільними зусиллями
бібліотекарів і філологів у просторій читальній залі коледжу
проведено ряд масових заходів. Цікаво пройшов усний
журнал до Дня української писемності та мови «Від кирилиці
до Кобзаря», у теплій, задушевній атмосфері проведено
літературний вечір, присвячений 100-річчю від дня
народження українського поета-пісняра «Малишкові дороги»,
до 120-ї річниці від дня народження українського драматурга
зі світовим іменем Миколи Куліша проведено літературномистецьку годину «Остання сповідь самобутнього таланту» та
ін.
Всі ці дійства гарно доповнюють естетично оформлені
тематичні, персональні книжково-ілюстративні виставки
(«Витоки слов’янської писемності», «Апостол духовності»,
«Співець життя, любові…», «Людина, яка була театром») та
відеослайди.
Всі ці заходи є своєрідними
подарунками для наших користувачів.
Адже сьогодні вони студенти, а завтра
спеціалісти, і їм самим уже скоро
доведеться
проводити
різні
міроприємства на своїх робочих
місцях. А побачити, почути на сценах
рідного коледжу майстер-клас наших
викладачів – високих професіоналів –
це велика школа.
Працювати вміємо й любимо. А
ще дуже хочемо, щоб святий Миколай
знайщов нам хороших спонсорів, які б
допомогли збагатити наш книжковий
фонд новинками. Недарма зовуть його Чудотворцем. Віримо,
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поки живуть бажання, можна без упередження стверджувати,
що у нас є надія на день прийдешній.
Херсонське училище культури
22. Дай нам Боже! Цвіти і сяй, наша державна!
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.uchkult.ks.ua/info.php. – Назва з екрана.
Він ціле своє життя служив правді й боровся за
щасливе майбутнє свого народу. І зброєю в цій боротьбі поет
зробив слово: «Возвеличу малих отих рабів німих! Я на
сторожі коло їх поставлю слово».
14 листопада 2012 року в Херсонському училищі
культури в рамках тижня предметно-циклової комісії
гуманітарних дисциплін пройшов І етап Міжнародного
мовно-літературного конкурсу для учнівської і студентської
мови ім. Т. Шевченка. Про відповідний емоційний настрій
конкурсантів подбали бібліотекарі училища.
Відкриття І етапу конкурсу – книжково-ілюстративна
виставка – вшанування «Ми пам’ятаємо тебе, Кобзарю».
Озвучена. З вітальним словом до учасників конкурсу
звернулася викладач української мови і літератури, голова
предметно-циклової
комісії
гуманітарних
дисциплін
Валентина Колесникова.
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Успіхів Вам, шанувальники слова великого кобзаря й у
наступних етапах конкурсу! Шануймося, бо Ви того варті!
23. 20-22 квітня у Херсонському училищі культури
відбулася книжково - ілюстративна виставка застереження «Екологія довкілля», приурочена до
Дня навколишнього середовища.

67

26 квітня у рамках тижня 2013 року у Херсонському
училищі
культури
відбулася
книжково-ілюстративна
виставка-застереження «Чорнобиль-наш біль», присвячена 27й річниці Чорнобильської трагедії.
28 квітня 2013 року.
«Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови
праці»(ст. 43 Конституції України).
Книжково-ілюстративна
виставка-заохочення
до
Всесвітнього дня охорони праці.
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