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 Анотація 
У статті представлено досвід виховної роботи наукової 

бібліотеки ДВНЗ «Криворізький національний університет». 
Розглянуто основні форми й методи, які використовуються у 
культурно-просвітницькій діяльності бібліотеки. На конкретних 
прикладах висвітлено виховний потенціал творчих зустрічей.  

Ключові слова: бібліотека ВНЗ, виховання студентів, 
форми й методи культурно-просвітницької діяльності, творчі 
зустрічі у бібліотеці. 

Abstract 
The report «Educational Potential of Creative Meetings in 

University Library» of Аnna Vinyar and Helen Lebeduk overviews the 
experience in educational activities in Kryvyi Rih National University 
Library. Forms and methods of cultural and educational activities of 
the Library are described. Educational potential of creative meetings 
in University Library is overviewed and provided with examples. 
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Процес підготовки майбутніх спеціалістів у внз включає не 
тільки засвоєння відповідного обсягу науково-технічної 
інформації, а й формування всебічно розвиненої особистості. 
Важливу роль у вирішенні цього завдання відіграє бібліотека внз, 
яка виконує не тільки інформаційну функцію, а й сприяє 
вихованню студентської молоді. Сьогодні значно підвищилась 
соціальна значущість бібліотеки ВНЗ, яка стає не тільки 
інформаційним, а й культурним центром вишу. 

Колектив наукової бібліотеки ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» має власний досвід виховання та 
залучення студентської молоді до бібліотеки. Це, в першу чергу, 
створення «Літературної вітальні» на базі читальної зали 
суспільних наук педагогічного інституту.  

Треба констатувати, що з року в рік зменшується кількість 
користувачів бібліотеки і кількість відвідувань. Тому так гостро 
стоїть проблема залучення студентської молоді до бібліотеки, 
прищеплення любові до читання та друкованого слова. У 
«Літературній вітальні» відбуваються різноманітні за тематикою 
й формою проведення масові заходи з залученням викладачів, 
студентів, аспірантів, працівників бібліотеки. Ми використовуємо 
як традиційні, так й новітні форми культурно-масової роботи. Це 
й зустрічі, виставки, презентації, інтелектуальні ігри, вікторини з 
використанням мультимедійної техніки.  

 Представляємо найбільш масові заходи, які відбулися 
останнім часом у «Літературній вітальні» Криворізького 
педагогічного інституту. Так, 30 листопада 2010 року відбулася 
зустріч з криворізьким письменником Анатолієм Гресом – 
цікавою людиною, лікарем за фахом. На зустріч були запрошені 
дружина  письменника,  теж  літератор,  Галина  Грес;  методист 
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Довгинцівського райвно Любов Микитишина, яка розробила 
систему уроків у загальноосвітній школі з літератури рідного 
краю; вчитель-методист ліцею № 81 Світлана Зіноватна, що має 
досвід творчого підходу до проведення таких уроків; доцент 
кафедри української літератури КДПУ, кандидат філологічних 
наук Лариса Донченко; студенти ІІІ курсу філологічного 
факультету, які попередньо ознайомилися з творчістю 
письменника; учні ліцею № 81. Під час зустрічі було 
представлено мультимедійну презентацію, присвячену творчості 
А.П. Греса; оголошено конкурс на краще запитання гостю; 
лунали пісні на слова Анатолія Петровича; декламувалися його 
вірші. А.П. Грес подарував бібліотеці книги зі своїми прозовими 
та поетичними творами. 

А 26 травня 2011 року в «Літературній вітальні» бібліотеки 
відбулася зустріч з Валерієм Карчем – криворізьким поетом-
бардом. На зустрічі були присутні студенти факультету 
української філології, факультету іноземних мов, історичного 
факультету, завідувач кафедри всесвітньої історії О.І. Кожухар, 
працівники бібліотеки. Валерій Карч читав вірші, співав власні 
пісні, відповідав на запитання. Була представлена мультимедійна 
презентація, присвячена життєвому та творчому шляху Валерія 
Карча. Лунали записи групи «Кафедра зеленої музики», автором 
пісень для якої і солістом є Валерій Карч. 

29 листопада 2011 року в читальному залі бібліотеки 
відбулася зустріч з редактором журналу «Літера_Dnepr» 
Олександром Мухарєвим, який є також головним редактором 
глянцевого журналу «Grand Plaza Club»; альманаху «Арт-ШУМ»; 
автором сайту «Арт-фестиваль» http://www/art-festival.com.ua; 
організатором міжнародних літературних та літературно-
музичних фестивалів «Осіннє: три крапки» (проводиться в 
останні вихідні жовтня) та «Від андеграунду до зірок» 
(проводиться в кінці травня) в Дніпропетровську; куратором 
літературно-музичних клубів «Вікно» (обласна бібліотека для 
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молоді ім. М.Свєтлова) і «Культурне середовище». Журнал 
«Літера_Dnepr» є виданням, що висвітлює найбільш значущі 
літературні події в Дніпропетровській області та в Україні. 
Олександр Мухарєв презентував два останні номери журналу. 
Він розповів про редколегію, тематику журналу та авторів, твори 
яких представлені в останніх номерах.  

На зустріч також було запрошено Тетяну Шевченко – мати 
криворізького актора, музиканта і поета Сергія Шевченка, 
учасника та автора сценаріїв міжнародних рицарських фестивалів 
«Генуезький шолом» (2004 – 2006 рр.) в м. Судаку. Про життєвий 
і творчий шлях Сергія розповів його друг Андрій Комісаренко, 
кандидат філософських наук. Він нагадав, що Сергій Шевченко 
був засновником Центру молодіжних ініціатив у м. Кривому Розі. 
Центр молодіжних ініціатив – це організація спортивно-
історичних змагань (так званих реконструкцій) та літературних 
зустрічей, участь у фестивалях «Карман-2» та «Фестиваль муз – 
98». На зустрічі були присутні студенти факультетів української 
філології, іноземних мов, працівники бібліотеки. Вела зустріч 
Юлія Карч, музикант групи «Кафедра зеленої музики», 
організатор музичних та літературних зустрічей у місті. 

Незабутньою для відвідувачів нашої бібліотеки стала 
зустріч з криворізькою поетесою Любов'ю Барановою, що 
відбулася 31 січня 2012 року в «Літературній вітальні». Під час 
зустрічі Любов Баранова розповіла про свій життєвий і творчий 
шлях, відповіла на запитання. Майбутня поетеса народилася в 
с. Гурівка Долинського району Кіровоградської області. Після 
закінчення Олександрійського педагогічного училища працювала 
музичним керівником у дитячих дошкільних закладах Долинської 
та Кривого Рогу. Любов Баранова брала участь у роботі міського 
літературного об'єднання "Рудана". Друкувалася в місцевій 
періодиці на Криворіжжі, Дніпропетровщині та Кіровоградщині, 
в журналах "Саксагань", "Кур'єр Кривбасу", "Жінка" та 
колективних збірках "Карачуни", "Степовий вітер". Любов 
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Олександрівна є автором поетичних збірок "Воскресаю в степах" 
(1995), "Пелюстки любові" (1996), "Сонячні стежини" (1998), "На 
крилах світлої мети" (2001), "Тріумф і тиша" (2004), а також 
книги для дітей "Капелюшок для киці" (2003). Багато віршів 
Любові Баранової покладені на музику самодіяльною 
композиторкою з Олександрівки О. Лисенко. Поетеса є членом 
Асоціації криворізьких літераторів та літоб'єднання при 
альманасі "Саксагань". На зустрічі були присутні мовознавці 
Тетяна Мішеніна – автор статей про мову творів поетеси, 
Світлана Бузько, літературознавці Інна Онікієнко, Людмила 
Панчук, Світлана Щербак, студенти, викладачі, працівники 
бібліотеки. Доцент кафедри української та світової літератур 
Лариса Донченко підготувала і виголосила присутнім передмову 
до майбутньої збірки поетеси. Була представлена мультимедійна 
презентація, присвячена творчості поетеси. Під час зустрічі 
лунали як відомі твори поетеси, так і нові вірші, які нікого не 
залишили байдужими, бо Любов Баранова – харизматична 
поетеса, яка має не тільки творче обдарування, а й невичерпну 
енергетику. 

29 лютого 2012 року в «Літературній вітальні» бібліотеки 
відбулася зустріч з автором книги «Село Навіз: у пам’яті 
минулих і нинішніх поколінь» Євгеном Ющуком, доцентом 
кафедри ботаніки та екології, кандидатом біологічних наук. Зі 
вступним словом виступила директор наукової бібліотеки, 
кандидат філологічних наук Ганна Віняр. Вона наголосила, що 
історико-краєзнавчий нарис «Село Навіз: у пам’яті минулих і 
нинішніх поколінь» – це розповідь про село в історичному, 
еколого-географічному, етнографічному, археологічному та 
культурно-освітньому рівнях. Євген Ющук розповів, що у своїй 
книзі він виклав фактичний матеріал про глибоку давнину та 
поступовий розвиток села Навіз Волинської області. Відомості з 
історії села охоплюють період від пізнього палеоліту до 
сьогодення. Автор наголошує на головних та доленосних подіях 
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минулого, які довелося перебороти багатьом поколінням жителів 
села, а також описує їхнє життя в сучасному світі та перспективи 
на майбутнє. Основну увагу автор приділив чуйним, добрим та 
безмежно закоханим у працю мешканцям свого рідного села. Це 
люди, з якими Євген Давидович зростав, учився, працював у 
юності на рідній землі. На зустрічі були присутні кандидат 
історичних наук, доцент кафедри історії України, краєзнавець 
Надія Товстоляк, яка висловила подяку автору книги та 
наголосила, що ця книга є методичним посібником для студентів-
істориків та всіх, хто цікавиться питаннями краєзнавства. На 
зустрічі також були присутні студенти історичного та 
філологічного факультетів, працівники бібліотеки. Завідувач 
сектора інформації бібліотеки інституту Олена Борисівна 
Поліщук, яка була студенткою Є.Д. Ющука, згадала, що Євген 
Давидович, окрім того, що є автором такої корисної книги, ще й 
чуйна, добра, порядна людина, яку люблять і поважають не 
тільки сучасні студенти, а й ті, які навчалися в інституті багато 
років тому. Євген Давидович відповів на численні питання 
присутніх та подарував бібліотеці свою книгу. Будучи закоханим 
у свою Батьківщину та вболіваючи за рідне село, Євген 
Давидович закликає любити отчий дім, рідний край, шанувати 
його минуле і сьогодення та примножувати нові сторінки його 
літопису, бути справжніми нащадками минулих поколінь. 

До дня Чорнобильської трагедії, 26 квітня 2012 року, 
відбулася зустріч з автором книги – учасником ліквідації 
наслідків катастрофи Анатолієм Андржеєвським. Автор книги 
нагадав, що 26 квітня – це не просто календарна дата, це символ, 
наповнений гіркотою подій, дата, яка розділила наше життя на до 
і після Чорнобиля. Під час зустрічі Анатолій Андржеєвський 
розповів про свої перші дні після Чорнобильської трагедії на 
території атомної електростанції, про життя та роботу в 30-
кілометровій зоні, про будівництво м. Славутича, відповів на 
питання присутніх студентів-екологів, викладачів, бібліотекарів. 
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Модератор зустрічі, директор наукової бібліотеки Ганна Віняр 
підкреслила, що все далі і далі час віддаляє нас від тієї квітневої 
ночі 1986 року, з кожним роком все менше й менше лишається 
учасників ліквідації тієї страшної аварії, але забувати про героїзм 
ліквідаторів, героїзм усього українського народу ми не маємо 
права. На зустріч завітали й журналісти муніципального 
телеканалу «Рудана», які підготували репортаж у вечірньому 
випуску новин. 

Як бачимо, і тематика, і форма проведення заходів досить 
різноманітна. Це приваблює студентську молодь, яка залюбки 
відвідує такі заходи, бере в них активну участь. Це свідчить про 
досить велике виховне значення подібних заходів: збільшується 
кількість відвідувань та книговидача саме тих книжок, які 
презентувалися під час зустрічі, зростає авторитет бібліотеки як 
культурного осередку. А головне, виникає бажання прочитати, 
знайти відповіді на питання, які турбують сучасну молоду 
людину. Уся культурно-просвітницька діяльність наукової 
бібліотеки ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
спрямована не тільки на залучення студентів до бібліотеки, 
виховання студентської молоді, а й на створення позитивного 
іміджу бібліотеки й бібліотекаря, підвищення ролі бібліотеки в 
сучасному культурному й громадському житті. 
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