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Глобальність змін у суспільстві спонукає представників різних галузей 

впроваджувати нові технології. Інновації стрімко вриваються в наше бібліотечне 

життя. Тому не дивно, що і у нашій бібліотеці розпочався інноваційний рух, 

сутність якого є оновлення змісту й методів роботи. Більш детальніше я хочу 

запропонувати розглянути такий напрям діяльності нашої бібліотеки , як культурно-

просвітницька робота.  

Впровадження сучасних технологій позитивно впливає на розвиток 

інноваційних можливостей у цьому напрямі. Одним із основних завдань нашої 

бібліотеки є допомога кожному студенту не тільки отримувати фахову підготовку, а 

й формувати в собі якості громадянина та патріота. Використовуючи 

різноманітність форм усної та наочної пропаганди книги, наш колектив намагається 

постійно впроваджувати елементи новизни в культурно-виховну діяльність, 

збагачувати і розвивати її. Як приклад, давайте детальніше зупинимося на заході 

«Вклонімось тим, хто визволяв Кривбас».  

Це вечір пам’яті, присвячений 70-річчю визволення Кривого Рогу від 

фашистських загарбників. При проведенні цього заходу використовувались такі 

традиційні форми: провели конкурс плакатів за темою заходу; оформили 

фотогазету; підготували та оформили книжкові виставки «Тих днів у пам’яті не 

стерти і сьогодні» та «Вони наближали цей день, як могли»; запросили гостей; 

підготували студентів із виступами. 

Крім традиційних, були залучені інноваційні форми: відеоінтерв’ю з 

ветеранами-визволителями нашого міста, яке підготували та записали студенти 

нашого вузу; демонструвалася презентація «Вклонімось тим, хто визволяв 

Кривбас», декілька відеороликів пісень відповідно до сценарію та кадри 

документальної хроніки.  

Або інший приклад. Літературно-художній вечір «Низький уклін тобі, 

Тарасе», присвячений 200-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка.  



При проведенні цього заходу були задіяні такі інноваційні елементи: лунали 

ліричні пісні на слова Т. Г. Шевченка; були підготовлені до перегляду відеоролики 

про творчість Шевченка – художника, демонструвалась презентація «Низький уклін 

тобі, Тарасе». 

Зараз спостерігається значне пожвавлення інтересу молоді до вивчення історії 

свого краю. Тому значну увагу ми приділяємо пропаганді унікальності Криворіжжя, 

його славетної історії та культурної спадщини. З метою популяризації знань про 

рідний край працівники нашої бібліотеки використовують різні форми роботи.  

Так, в цьому році ми підготували та розмістили на сторінці «Ріднокрай» веб-

сайту бібліотеки цикл віртуальних екскурсій під загальною назвою «Мій рідний 

край – окраса України», поетичну хвилинку «Літературне Криворіжжя» та 

електронний фотоальбом «Символи мужності і героїзму». Щоб зацікавити наших 

користувачів цією сторінкою, ми розмістили на абонементі та в читальному залі 

інформацію про наявність такого матеріалу. 

Цикл віртуальних екскурсій «Мій рідний край – окраса України» складається 

із чотирьох частин.  

Перша екскурсія «Кривий Ріг – моя гордість і слава» знайомить із цікавими 

місцями Кривого Рогу, наприклад: монументом легендарному Козаку Рогу, 

Квітковим годинником, Льодовою ареною та багатьма іншими. 

Друга віртуальна екскурсія “Прогулянка історичним центром Кривого Рогу” 

присвячена історії найстарішого району нашого міста – Центрально-Міського.  

Третя частина циклу віртуальних екскурсій - «Музеї міста та унікальні 

природні місця Криворіжжя» розповідає про експозиції музеїв нашого міста, 

знайомить із природними перлинами Криворіжжя. Як приклад, хочу звернути Вашу 

увагу на один із нових музеїв нашого міста – Музей залізничної слави.   

Четверта частина циклу віртуальних екскурсій має назву «Вулиці міста: 

погляд в історію». В цьому матеріалі можна прослідкувати, як виглядали вулиці 

нашого міста у далекому минулому та які зміни відбулися із давно знайомими 

куточками Кривого Рогу.  

Наступний розділ сторінки «Ріднокрай» – «Літературне Криворіжжя». 

Зверніть увагу, шановні колеги, в цьому розділі матеріал підготовлено відповідно до 



такої форми роботи як поетична хвилинка. Тут ми знайомимо користувачів із 

поетами Криворіжжя та окремими їхніми творами.  

Характерно, що твори поетів супроводжуються фотопанорамою Кривого Рогу, 

адже саме наше місто надихнуло митців та надало їм творчої наснаги. 

Далі ми пропонуємо погортати сторінки електронного фотоальбому “Символи 

мужності і героїзму». До речі, матеріал фотоальбому використовувався при 

проведенні вечора-пам’яті «Вклонімось тим, хто визволяв Кривбас». 

При підготовці віртуальних екскурсій нам дуже хотілося, щоб матеріал було 

цікаво та приємно переглядати, тому кожна екскурсія супроводжується ліричною 

музикою. Запрошуємо Вас до повного перегляду на сайті бібліотеки, сторінка 

«Ріднокрай». Адресу сайту Ви можете побачити на екрані.   

   Використання мультимедійних ресурсів значною мірою покращило роботу 

нашої бібліотеки. Перегляд фільмів, присвячених життю та творчості видатних 

людей; презентації; використання звукових фонограм, художніх репродукцій, 

фотографій дозволяє урізноманітнити виховні заходи, зробити їх більш насиченими, 

цікавими та пізнавальними. Кожна виставка (віртуальна або реальна), кожен огляд 

(інформаційний або тематичний), кожен сценарій розроблений силами бібліотеки, 

кожен виступ бібліотекаря – це пропаганда, так би мовити «рекламна акція».  

Для нас зрозуміло, щоб привернути увагу читачів до бібліотеки потрібна 

реклама. Тому, інформацію про всі цікаві заходи, що проходять у нас, ми 

розміщуємо в «Університетській газеті» (зверніть, будь ласка, увагу на кількість 

підготовленого матеріалу саме нашими бібліотекарями).  

   Впровадження інновацій – це не мода, це постійна нагальна потреба, яка 

допомагає дати відповідь на питання, що можна зробити для користувача аби 

зекономити його сили та час. Для нашого колективу бібліотечна інновація – це не 

кінцева мета, а засіб, інструмент, за допомогою якого мета досягається.     


