Бібліотека готує і проводить багато
масових заходів :
● літературно-музичні
літературні вечори

композиції

● краєзнавчі, народознавчі заходи

та

Літературний вечір «Ці поетичні сімдесяті…»

Державний вищий
навчальний заклад
«Донбаський державний
педагогічний університет»

Культурно-просвітницька
робота бібліотеки
ДВНЗ «ДДПУ»

«Душа художниці – палітра кольорів» (до 110-ї
річниці від дня народження Марії Примаченко)

● усні часописи

«Остап Вишня і Донбасс»

«Великий Українець» (до 210-ї річниці від дня
народження М. В. Гоголя)

● вечори пам’яті

Для
популяризації
культурнопросвітницької
роботи
традиційно
використовується сайт бібліотеки, його адреса:
http://lib.msy.org.ua/.
Бібліотека також має офіційну сторінку
у всесвітньо відомій мережі Facebook, як ще
одне вікно у віртуальному світі.

Бібліотека – це той храм, де
завжди
народжується і зберігається
духовність.
В.Сухомлинський

Ласкаво запрошуємо до бібліотеки!

«Життя в ім’я дітей»
(присвячений польському педагогу-гуманісту,
лікарю, дитячому письменнику Я. Корчаку)

Наша адреса: вул. Ген. Батюка,19
м. Слов’янськ
Донецька обл.
ДДПУ. Бібліотека
84116 Україна

Слов’янськ – 2020

Культурно-просвітницька
робота
бібліотеки ДВНЗ «ДДПУ» - це невід’ємна
складова виховної системи університету. Вона
спрямована на популяризацію культурної
спадщини держави, виховання національної,
морально-етичної свідомості користувачів
бібліотеки, на формування у них позитивного
ставлення до загальнолюдських цінностей і
покликана привернути молодь до читання
якісної літератури.
Бібліотека,
як
один із центрів
культурно-виховної роботи університету, у
практичній
діяльності
керується
Національною
доктриною
виховання,
здійснюючи роботу за такими напрямами:
 виховання морально-етичної, художньоестетичної, екологічної і правової культури;
 виховання
патріотизму,
національної
свідомості,
самосвідомості,
історичної
пам’яті;
 виховання активної громадянської позиції,
критичного мислення, вміння відстоювати
свою точку зору, формування творчого і
осмисленого читання;
 виховання
відповідальності
за
свою
професійну підготовку;
 виховання відповідального ставлення до
власного здоров’я і здоров’я оточуючих.
Всі форми роботи об’єднані в цикли:
 “Моя Україно! Свята моя, вічна!”;
 “Освіта і наука України — вимога нової
доби”;
 “Рідний край — землі великої частина”;
 “В океані рідного народу відкривай духовні
острови”;
 “Мова українська — океан глибокий,
мудрості народу, вічної краси”;
 “Природа. Людина. Здоров’я”;
 “ Панорама літературних епох”.

У виборі форм і методів культурнопросвітницької роботи бібліотека надає
перевагу таким, що дозволяють повною мірою
реалізувати
її
основні
функції:
соціокомунікаційну,
інформаційну,
пізнавальну,
виховну,
розвивальну,
розважальну, інтелектуальну, дидактичну.
Застосовуються як традиційні, так і інноваційні
форми роботи.
Традиційні :
 книжкові виставки;
 бібліографічні тематичні, інформаційні
огляди та бесіди;
 тематичні,
тематично-коментовані
та
інформаційні перегляди;
 масові
заходи
(літературно-музичні
композиції та літературні вечори, усні
часописи, круглі столи, вечори-зустрічі з
визначними діячами літератури і мистецтва,
зустрічі з краєзнавцями, заходи-конкурси
декламаторів, художні виставки тощо);
 презентації книг;
 екскурсії бібліотекою.







Інноваційні:
віртуальні книжкові виставки;
віртуальне інформування;
відео презентації;
буктрейлери;
випуск друкованої продукції;
буккросинг.

Культурно-просвітницькі
заходи
проводяться бібліотечними фахівцями у
читальних залах,
навчальних аудиторіях,
актовій залі, на засіданнях кафедр, під час
проведення
загальних
університетських
заходів. До них залучаються викладачі та
студенти
університету,
представники
громадськості міста,
поети, художники,
співаки, народні співочі колективи.

Бібліотека активно співпрацює
з
Слов’янським Терцентром, пропонує слухачам
університету третього покоління
цікаві,
змістовні, пізнавальні бібліотечні заходи.
Книгозбірня проводить послідовну
роботу по залученню до масових заходів учнів
педагогічного
ліцею.
Ця
категорія
користувачів особливо важлива, серед них є
майбутні студенти нашого навчального
закладу. Для учнів проводяться екскурсії
бібліотекою, вони відвідують книжковоілюстративні виставки, запрошуються
на
масові заходи, беруть участь у проведенні
окремих.

Культурно-масові заходи бібліотеки
спрямовані на виховання у молодого покоління
почуття патріотизму, формування свідомого
громадянина, який пам’ятає минуле свого
народу. Через художнє слово, музику і живопис
книгозбірня багато робить для підвищення
загальної культури студентської молоді, сприяє
формуванню гармонійної, морально досконалої
особистості, відкритої до інтелектуального та
творчого розвитку.
Відродження
народних
традицій,
обрядів, звичаїв є характерною рисою нашого
часу. У бібліотеці стало доброю традицією
проведення народознавчих заходів.

Бібліотека – це, насамперед, книжка.
Незамінним джерелом знань і невичерпним
джерелом твого духовного багатства є
книжка»
В.Сухомлинський
Незмінною та дієвою залишається
форма популяризації книги за допомогою
книжкової виставки. Це традиційна, але
ефективна форма популяризації книжкового
фонду. Наші бібліотечні фахівці розгортають
різні виставки:
 тематичні;
 на допомогу навчальному процесу;
 до ювілеїв відомих діячів літератури і
мистецтва;
 виставки-дослідження;
 виставки-вернісажі;
 виставки-конкурси.

Традиційною формою популяризації
інформаційних джерел є бібліографічний огляд
(тематичний, інформаційний).
Тематичні бібліографічні огляди, які
пропонують
фахівці
нашої
бібліотеки
користувачам, майже завжди – інтерактивні.
Презентація, музичний супровід, читання
вголос, демонстрація слайдів, відеопоказ - є
його складовими.

«Педагог, учений, дитячий письменник» (до 195річчя від дня народження К. Д. Ушинського)

Бібліотека прагне до максимального
розкриття
змісту
своїх
ресурсів
для
користувачів. Дієвим засобом впливу на
формування читацької уваги є книжкова
виставка.

«Володимир Даль – письменник і лінгвіст світової
величини»

“Велетень української музичної культури”
(до 175-річчя від дня народження М. В. Лисенка)

Бібліотекарі читальних залів активно
використовують таку форму роботи як
інформаційний
огляд
літератури
за
книжковими виставками. На замовлення
викладачів роблять тематичні підбірки
літератури або періодичних видань з
подальшим їх бібліографічним інформаційним
оглядом.

В культурно-просвітницькій роботі
книгозбірня активно використовує інноваційні
технології, проводить роботу по створенню
власного
мультимедійного
продукту:
віртуальних
виставок,
відео-презентацій.
Застосування мультимедійних форм донесення
інформації дають змогу проводити культурнопросвітницькі заходи на якісно новому рівні.

Для масових бібліотечних заходів
працівники бібліотеки створюють відеопрезентації.

Розвиваючи дистанційний доступ до
джерел
інформації,
бібліотека
створює
віртуальні виставки.
Донбаський державний педагогічний
університет є науково-дослідним центром, на
базі якого проводяться міжнародні наукові та
науково-практичні конференції. Бібліотека в
таких заходах бере безпосередню участь
шляхом
інформаційного
забезпечення,
організації
книжкових
виставок
та
бібліографічних оглядів літератури.

Останнім часом досить ефективним
видом сучасних мультимедійних продуктів є
буктрейлер (відеоролик за мотивами книги),
основне завдання якого – яскраво і образно
розповісти про книгу, зацікавити читача,
спонукати до читання.

Буктрейлер «Олена Пчілка – дітям»

