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 ІННОВАЦІЇ   
 

Буккросcинг, або Перетворимо світ на бібліотеку 

Придбавши і прочитавши книгу, ми, 

зазвичай, ставимо її на полицю, щоб потім 

«колись» перечитати знову. Ту, що дуже 

сподобалась, можемо порадити родичам чи 

друзям. Та в більшості випадків прочитані 

книжки марно припадають пилом 

і займають місце в книжковій шафі. 

У 2001 році американський інтернет-технолог Рон Хорнбекер, 
дізнавшись про систему кругообігу залишених фотоапаратів по 

всьому світу, вирішив повторити це з книгами. Так виникла ідея 

буккросcингу (від англ. «book» – книга, «crossing» – рух) – 

вільного руху книг, організованого за спеціальними правилами.  

У березні того ж року Рон залишив в холі готелю, у якому 

зупинився, 20 книг зі своїми координатами та пояснювальними 

записками. За півроку на його сайті вже було зареєстровано 

близько 300 активних користувачів, які «відпускали» книги 

й приводили своїх друзів. А невдовзі офіційний сайт буккросcерів 
у США (www.bookcrossing.com) щомісяця відвідувало майже 

25 мільйонів користувачів. 

Мету буккросcингу його учасники формулюють по-різному. Це 

й популяризація читання та перетворення світу на бібліотеку, 

і налагодження соціальних зв’язків, і створення нового інтелек-

туального прошарку суспільства, і навіть подолання принципу 

привласнення та накопичення. Отже, йдеться не лише про обмін 

книгами, а й про спілкування та обмін ідеями. Це дозволяє 
розглядати буккросcинг як новий соціальний рух, який набув 

значного поширення у світі. 

За даними сайта «Bookcrossing.сom», на сьогодні нараховується 

понад 600 тисяч офіційно зареєстрованих буккросcерів та майже 

4,5 мільйона «вільних» книжок. До учасників руху щоденно приєд-

нується близько 300 людей. Визначення поняття «букккросcинг» 

навіть з’явилося в останньому виданні «Оксфордського словника 

англійської мови». 
Найбільше «вільних» книг – понад 13 тисяч примірників –

«подорожує» Сполученими Штатами Америки. Проте за кількістю 
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активних учасників руху лідирує Європа. Найбільше буккросcерів 

живе в Італії, де за сприяння третього каналу Державного 

радіомовлення ідея обміну книгами стала такою популярною, що 

міська влада Флоренції подарувала їм 4 тисячі книг. У 2003 році 

даний рух з Апеннінського півострова потрапив до Франції, де його 

підтримують навіть кілька видавництв, які постійно «відпускають» 

у вільну подорож частину накладу своїх видань. Видавці 

стверджують, що це не шкодить книготоргівлі, а навпаки – 

стимулює читацький інтерес до нових книг. 
В Україні буккроссинг став відомим у 2005 році. Книжки 

почали залишати в парках, кав’ярнях, інших громадських місцях, 

де вони чекали наступного читача. Та цей процес був досить 

хаотичним. До того ж залишати улюблену книгу, наприклад, на 

лавці в парку трішки необачно, адже її може намочити дощ чи 

скинути на землю вітер. Тому почали створюватися «безпечні 

полиці», тобто місця, на які завжди можна покласти «вільну» 

книгу та взяти іншу. Такі полиці вже існують у бібліотеках, 
книгарнях, молодіжних клубах більшості міст нашої країни. 

Цікаво, що в дореволюційні часи аналог цього руху вже існував 

серед української інтелігенції. Тоді книги високо цінувалися. Їх 

читали, передаючи по колу. Після того, як із літературною 

новинкою знайомилися всі зацікавлені особи, вона поверталася до 

власника з підписами, відгукам та рекомендаціями. 

Сучасний буккросcинг – це хобі та громадський рух, що діє за 

принципом соціальних мереж. Прочитавши книгу, людина залишає 
(«звільняє») її в громадському місці (бібліотеці, книгарні, кафе 

тощо) для того, щоб хтось інший мав змогу цю книгу знайти, про-

читати та, у свою чергу, повторити процес. Спостерігати за «подо-

рожжю» книги можна завдяки спеціальним сайтам у мережі інтер-

нет, зокрема «Буккросcинг Україна» (http://bookcrossing.net.ua). 

 
Рис. 1. Головна сторінка сайта «Буккросcинг Україна» 
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Отже, якщо у вас є книга, яку ви прочитали та з якою хотіли 

б познайомити інших, залишіть її на одній із «полиць вільного 

обміну» у вашому місті, попередньо зареєструвавши на 

спеціальному сайті й повідомивши про її місцезнаходження. 

Для того, щоб взяти участь у буккроссингу, передусім потрібно 

зареєструватися на сайті «Буккросcинг Україна» за адресою: 

http://bookcrossing.net.ua/index.php?auto=p й перейти за 

посиланням «Зареєструватися» (див. рис. 2). 

 
Рис. 2. Реєстрація на сайті «Буккросcинг Україна» 

Далі заповнюємо реєстраційну форму, вказавши ім’я користу-

вача (латиницею), адресу електронної пошти та пароль, і натиска-

ємо кнопку «Реєстрація» (див. рис. 3). 

 
Рис. 3. Заповнення реєстраційної форми 

Увага! Логін та пароль доцільно відразу записати у свій блокнот, 
щоб, при потребі, завжди можна було знайти.  

Після цього на вказану вами адресу електронної пошти прийде 

лист із посиланням, за яким потрібно перейти для того, щоб 

підтвердити реєстрацію на сайті (див. рис. 4). 

� 
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Рис. 4. Підтвердження реєстрації 

Після переходу за цим посиланням ваш обліковий запис буде 

активовано. Для продовження роботи потрібно вписати у «Форму 

входу» ім’я користувача та пароль і натиснути кнопку «Увести» 

(див. рис. 5). 

 
Рис. 5. Вхід на сайт 

 

На сайті ви можете:  

• дізнатися про новини із життя українських буккросcерів; 

• зареєструвати книги, які плануєте «відпустити», створюючи 
таким чином власну «книжкову полицю»; 

• знайти цікаві книги, котрі «відпустили» інші учасники руху; 

• довідатися про адреси «безпечних полиць» обміну книгами 
у вашому місті та інших містах України тощо (див. рис. 6). 
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Рис. 6. Меню сайта 

Для того, щоб зареєструвати книгу на сайті «Буккросcинг 

Україна», потрібно перейти за посиланням «Зареєструвати книгу» 

у меню (див. рис. 5) та заповнити реєстраційну форму, вказавши: 

• назву книги; 

• її автора; 

• рік видання; 

• ISBN (універсальний ідентифікаційний номер, що присвою-
ється книзі або брошурі для класифікації); 

• категорію (жанр літератури, до якої належить книга); 

• короткий опис змісту книги (див. рис. 7). 

 
Рис. 7. Реєстрація книги 

Увага! Поля, помічені «зірочкою» (*), обов’язково заповнювати. 

Також можна додати зображення обкладинки книги. Для цього 

потрібно натиснути кнопку «Огляд», обрати потрібне зображення 

� 
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з папки, що відкрилася, та двічі клацнути на ньому лівою кнопкою 

мишки (або натиснути кнопку «Відкрити») (див. рис. 8). 

 
Рис. 8. Вставлення зображення обкладинки книги 

Після того, як усі потрібні відомості зазначено, натискаємо 

кнопку «Дізнатися КН» (див. рис. 9).  

 
Рис. 9. Присвоєння книзі ідентифікаційного номера 

Так книга отримає унікальний ідентифікаційний номер 

й потрапить на вашу «книжкову полицю». 

Потім потрібно «звільнити» книгу на сайті. Для цього слід 

натиснути кнопку «Звільнити», яка розміщена праворуч від опису 

книги на вашій «полиці» (див. рис. 10), та вказати, де й коли 
можна буде цю книгу знайти (див. рис. 11). 
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Рис. 10. «Звільнення» книги на сайті 

 
Рис. 11. «Звільнення» книги на сайті (продовження) 

Після цього віднесіть її у вказане місце.  

Перелік «полиць вільного доступу» у вашому місті можна 

знайти на сайті «Буккросcинг Україна», перейшовши за 

посиланням «Вільні полиці» у меню сайта (див. рис. 12). 

 
Рис. 12. Перелік «вільних полиць» 
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Якщо ви дізналися, що у вашому місті з’явилась нова «полиця 

вільного обміну» або хочете додати інформацію про створену вами 

полицю, можна зробити це, перейшовши за посиланням «Безпечні 

полиці» та натиснувши кнопку «Створити полицю» (див. рис. 13). 

 
Рис. 13. Створення «вільної полиці» 

Для того, щоб усі, кого зацікавить «відпущена» вами книга, 

дізнались про буккросcинг, позначте її спеціальними наліпками, 
які можна знайти та роздрукувати на сайті «Буккросcинг Україна», 

перейшовши за відповідним посиланням у меню (див. рис. 14). 

 
Рис. 14. Завантаження наліпок 

Меншу наліпку з емблемою буккросcингу та написом «Ця 

книга не загублена! Подробиці всередині» слід наклеїти на 

обкладинку видання, щоб людина, яка знайшла його, змогла 
зрозуміти, що це непроста книга (див. рис. 15).  

 
Рис. 15. Наліпка на книжку-учасницю буккросcингу 
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Листок з інформацією про буккроссинг розміщують, як 

правило, на внутрішній стороні обкладинки. На ньому вказують 

правила поводження зі знахідкою та реєстраційний номер книжки 

у всесвітній бібліотеці (див. рис. 16). 

 
Рис. 16. Інформаційний листок у середині книжки-учасниці 

буккроссингу 

Увага! Якщо немає можливості видрукувати наліпки, напишіть 

на листку від руки текст такого змісту: «Я зареєстрував цю книгу 

на на сайті «Bookcrossing.net.ua», завдяки цьому я можу 

спостерігати за її подорожжю. Будь ласка, зайдіть на 

«Bookcrossing.net.ua» і введіть цей КН: 123-123456789. Таким 

чином я зможу дізнатися, що Ви її знайшли. Потім прочитайте її 

та «звільніть», так, як зробив це я», і вкладіть його в книгу. 

Людина, що знайшла таку книгу, повинна зайти на сайт 

«Буккросcинг Україна» (http://bookcrossing.net.ua), ввести 
ідентифікаційний номер книги в спеціальне поле й натиснути 

кнопку «Знайдена» (див. рис. 17).  

 
Рис. 17. Реєстрація знайденої книжки-учасниці буккроссингу 
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Після цього відкривається журнал, де можна зробити запис про 

те, що видання знайдено. Про це буде повідомлено буккроссера, що 

«відпустив» книгу. Так можна відстежувати переміщення «віль-

них» книг. Проте ніхто не застрахований від того, що видання 

потрапить до рук людини, яка не захоче брати участь 

у буккроссингу, і тоді вже буде неможливо дізнатися про подальшу 

долю «відпущеної» книги. 

Відправивши свою книгу в подорож, ви, напевно, захочете 

знайти щось цікаве й для себе. Для цього можна ознайомитися зі 
списком «відпущених» видань, перейшовши за посиланням 

«Останні звільнення» у меню сайта. Відомості про те, де шукати 

книгу, отримаєте, натиснувши на її назву (див. рис. 18). 

 
Рис. 18. Пошук «звільнених» книжок 

Якщо ви хочете з’ясувати, які книжки звільнено саме 

у вашому місті, потрібно перейти за посиланням, знайти в переліку 

назву свого міста та натиснути на неї. У вікні, що відкриється, 

міститиметься список «відпущених» книжок та інформація про те, 

де саме їх шукати (див. рис. 19). 

 
Рис. 19. Пошук «вільних» книг у вашому місті 
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Увага! Якщо ви вирішили взяти участь у буккроссингу, то повинні 

продовжувати подорож знайдених книг після прочитання, не 

залишаючи їх у своїй колекції, навіть якщо вони вам дуже 

сподобалися. Також не забувайте відписувати про те, де знайшли та 

куди поклали книгу, щоб її колишні власники могли стежити за її 

мандрівкою. 

Сьогодні в Україні зареєстровано й «відпущено в мандри» уже 

понад тисячу книжок. Долучайтеся до буккроссингу й ви! Разом ми 

перетворимо цілий світ на бібліотеку! 
 

Олена Проців,  

завідувачка відділу інформації  

Тернопільської ОУНБ 

 

� 
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[Електронний ресурс] / М. Крицька // ХайВей : Тобі є що 

сказати світові!. – Електрон. текст. дані. – [К.], сор. 2005–

2014. – Режим доступу: http://h.ua/story/91720, вільний. – 

Заголовок з екрана. – Дата звернення: 26.05.2014. – Мова 

укр. 

5. Романько, О. Буккросинг – колообіг книжок у природі 

[Електронний ресурс] / О. Романько // Друг читача. – 
Електрон. текст. дані. – [Україна], 2009. – Режим доступу: 

http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/overview/933, віль-

ний. – Заголовок з екрана. – Дата звернення: 26.05.2014. – 

Мова укр. 

6. Секрети буккросингу. Львів [Електронний ресурс] // 

Zaxid.Net. – Електрон. текст. дані. – [Л.], сор. 2007–2014. – 

Режим доступу: http://zaxid.net/home/showSingleNews.do? 

sekreti_bukkrosingu_lviv&objectId=1092127, вільний. – Заголо-
вок з екрана. – Дата звернення: 26.05.2014. – Мова укр. 
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 ЩО ПОЧИТАТИ? РЕЦЕНЗІЇ. НОВИНКИ  

 

Базів, В. Армагеддон на Майдані / В. Базів. – К. : Укр. 
пріоритет, 2014. – 160 с. 

Майдан, який пережила Україна взимку 

цього року, звичайно, не міг не спричинити 

своєрідного літературного відгуку. За останні 

місяці вже видано кілька антологій віршів, 
присвячених Майдану 2013–2014 рр. Проте 

нова повість Василя Базіва «Армагеддон на 

Майдані» – цікава спроба письменника 

(і водночас дипломата, політика) передати 

свою версію подій. 

Повість, звичайно, – твір літературний, 

тому все, про що в ній ідеться, – результат 

художньої уяви, навіть якщо автор і претедує 
на історіописання. Проте якщо припустити, 

що відтворене в цій повісті мало місце в реальності, стає моторошно 

від усвідомлення того, як розвивалася Україна з 1991 року. 

І в такому разі розумієш, що Майдан став подією світового 

масштабу, бо він мусив змінити цивілізаційний хід історії. Майдан 

візуалізував не лише повстання українців проти корупційної влади, 

не лише бунт за утвердження європейських цінностей і приєднання 

України до Європи. Це частина вселенської боротьби Добра супроти 

Зла. Наша революція стала подією, яка може змінити сучасну мапу 
світу. «Майдан – це камертон, який заставляє здригатися усіх 

в унісон по всій Землі, хто носить у собі Божественну іскру 

співчуття до ближнього… Майдан – то найвиразніше у новітній 

історії протистояння Добра та Зла, і в ньому кожен із мільярдів 

дітей Адамових хоче стати на бік Добра». 

 
Вдовиченко, Г. Інші пів’яблука / Г. Вдовиченко. – Х. : Клуб 

сімейного дозвілля, 2013. – 256 с. 
«Ледь чутна музика, щемка й чуттєва. Тільки не треба 

додавати гучності. Ян наче почув мовчазне прохання. 

За вікном, в акварельній, стриманій гамі, мерехтять 

придорожні пейзажі пізньої осені. Мінімум барв, мінімум звуків. 

«Якщо він не заговорить, поки лунає ця мелодія, то… – загадує 

Ірина. – То все буде добре». Що «все»? Геть усе». 
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За проникливістю, тонкою психологічні-

стю, позитивністю роману «Інші пів’яблука» 

вгадується не просто автор-жінка, а мудра 

й світла особистість. 

Цей твір – продовження дебютного 

роману Галини Вдовиченко «Пів’яблука», що 

був відзначений на «Коронації слова» 

(номінація «Вибір видавців») у 2008 році.  

У центрі роману – історія про чотирьох 
подруг – редактора Галини, телеведучої 

Луїзи, дизайнера Ірини та коректора Магди. 

П’ять років тому до їхніх рук потрапило 

«чарівне» яблуко Пінзеля, і життя подруг 

змінилося на краще – кожна отримала те, чого бракувало 

найбільше. Але яблуко може виконати тільки одне бажання… 

Минуло п’ять років. Поки чарівний сувенір припадає порохом 

у комірчині з варенням, життя триває. Здається, яблуко зробило 
все, що могло, і всі подальші зміни на краще залежать насамперед 

від самих жінок, бо… 

«Так не буває, щоб людина мала все: і здоров’я, і щастя, 

і дітей, і кохану людину, і улюблену роботу. Завжди чогось браку-

ватиме, завжди чогось шукатимеш і когось або щось утрачатимеш». 

«Інші пів’яблука» – книга про те, що відсутність якогось із 

«стереотипних» складників щастя ще не робить людину 

нещасливою… Якщо здається, що все в житті геть погано, треба 
читати «Пів’яблука». Як мінімум, на життєві негаразди змусить 

подивитися інакше. Тому автор передмови до роману Марися 

Рудська має цілковиту рацію, стверджуючи, що книга «залишає 

приємне відчуття, як від хорошої розмови з близькими друзями». 

 

Хайд, Л. Омріяний край : роман / 
Л. Хайд ; пер. з англ. Л. Зурнаджи. – К. : 
Дуліби, 2014. – 240 с.  

Роман «Омріяний край», присвячений 

подіям депортації кримських татар та 

їхньому поверненню на Батьківщину, було 

перекладено в Україні в складний для 

нашого суспільства час. Анексія Криму 

актуалізувала досить серйозну внутрішню 
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проблему українців: ми досі дуже мало знаємо про цю нацменшину. 

Книга стверджує, що Крим – це земля передусім кримських 

татар, їхній омріяний рай, Едем, до якого вони прагнули 

повернутися після сталінського переселення. У творі показано етап 

повернення додому. Кримські татари – своєрідний Одіссей, який із 

волі злих богів блукав по дорозі до своєї Ітаки. Проте доля людей 

була в руках не богів, а тирана великої імперії, у якій панували 

ідеологія й культ вождя. Маленький народ не брався до уваги. 

Татар було депортовано до Узбекистану, до Голодного степу. Там не 
росло нічого, «крім колючок. Глиниста земля була перемішана з 

крупною білою сіллю, яку здувало вітром, і на губах постійно був її 

присмак, а в очах – пісок». 

Роман «Омріяний край» підтримала Міжнародна асоціація 

«Amnesty International» за сприяння глибшому розумінню прав 

людей і цінностей. 

 

Горовий, Р. Гагарін і Барселона / 
Р. Горовий. – Л. : Кальварія, 2013. – 208 с.  

Збірка «Гагарін і Барселона» журналіста 

й режисера Руслана Горового складається 

з десяти оповідань та повістей. Теми й герої 

різні, але об’єднує їх певна соціально-
викривальна спрямованість. 

Усі твори відображають різні суспільні 

вади, особливості менталітету, а іноді 

й справжню трагедію людини, яка залиша-

ється наодинці зі своїми проблемами й не 

завжди має силу вистояти. 

Можна було б стверджувати, що головним героєм усіх історій 

є «маленька людина», однак це шаблонне словосполучення 
видається недоречним. Читаючи твори Руслана Горового, розумієш, 

що в центрі всіх оповідок – просто Людина. Той факт, що не 

кожен герой витримує тиск життя чи не має пристойної роботи ще 

не робить його «маленьким» чи нижчим, адже життя подекуди 

вибиває з-під ніг усе. 

Ситуації й персонажі цілком життєві, проте навіть у буденних 

речах автор знаходить багато небуденного, тобто такого, чого 

зазвичай не помічає обивательське око. 
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«Гагарін і Барселона» – не просто твір про двох скалічених 

життям людей, а про справжній порив, намагання «вирватися». 

Зрештою, не надто оригінальна ідея не спрацьовує, проте автор не 

лишає цих двох у повній безнадії. Незважаючи на абсурдність 

і плачевність становища, вони все-таки люблять… Нехай навіть 

Гагарін ніколи не зможе керувати літаком, а Барселона, очевидно, 

так і не побуває в Іспанії. 

Незважаючи на назву збірки, центральним твором все-таки є не 

«Гагарін і Барселона», а «Дев’яноста хвиля еміграції». Мандри 
Європою – непередбачувані, а подекуди й по-справжньому 

небезпечні – чи не найбільше приваблюють авантюрністю 

й нерозважністю. 

Герої творів подекуди ніби заскочені зненацька, іноді 

складалося враження, що автор підглядає за ними в найкритичніші 

моменти життя, тобто зображує в той момент, коли їхні життя 

опиняються на межі. Якщо звернемося до української класики, то 

деякі з оповідань асоціюються з експресіоністичними новелами 
Василя Стефаника, звісно, з поправкою на сучасність. 

 

Судетік, Ч. Філантропія Джорджа Сороса / Ч. Судетік. – К. : 
Дух і Літера, 2014. – 352 с. 

Публікація українського перекладу 
«Філантропії Джорджа Сороса» Чака Судетіка 

ще раз підтвердила здатність видавництва 

«Дух і Літера» прогнозувати читацькі 

потреби. Актуальність «Філантропії…» для 

нашого читача полягає у двох моментах. По-

перше, книга має потенціал хоч трохи 

розвіяти туман поширеного міфу про «Захід», 

що начебто має на меті нас, пострадянців, 
захопити й поневолити в сталевих кайданах 

демократії. Джордж Сорос – особистий ворог 

Володимира Путіна, лише це робить 

«Філантропію…» вартою оприлюднення в Україні. По-друге, тут 

розповідається про загалом успішне функціонування благодійного 

фонду «Відкрите суспільство», основними принципами якого є про-

зорість, широке обговорення та раціональна критика усіх без винят-

ку проектів та автономія національних відділень. Іншими словами, 
усе те, що б ми хотіли бачити найближчим часом у нашій країні. 
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Розділ «Моя філантропія» написаний самим Джорджем 

Соросом. Він частково автобіографічний, адже торкається тих 

моментів дитинства та юності мільярдера, що мали найбільший 

вплив на формування його поглядів. Батько Сороса, угорський 

єврей, відчувши на собі всі сумнівні вигоди комунізму в 

радянських таборах, був психологічно готовий до нової смертельної 

небезпеки – фашистської навали в Європі. Йому вдалося врятувати 

родину й багатьох співвітчизників. Батькова перемога у двобої з 

чудовиськом фашизму вселили в Сороса сміливість братися за, на 
перший погляд, безнадійні проекти. Поневіряння юності, коли 

багатій сам був клієнтом благодійних організацій, дали йому 

розуміння того, якою має бути справжня допомога знедоленим. 

Велике враження в студентські роки справили на Сороса, що 

«пережив» фашизм і комунізм в Угорщині, ідеї австрійського 

філософа Карла Поппера про відкрите суспільство. Основна засада 

«відкритого суспільства», за Поппером, полягає в тому, що різні 

люди мають право на різні погляди та інтереси. Жодна думка не 
може бути визнана універсальною істиною. 

Наступні десять розділів розкривають багатогранну діяльність 

фонду «Відкрите суспільство». У них визначено проблеми, з якими 

стикається людство загалом, окремі країни зокрема, і ті, часто 

оригінальні, новаторські, способи їх вирішення, запропоновані 

фондом та його партнерами. Боротьба з прокляттям природних 

ресурсів і бідністю, підтримка правосуддя, робота в країнах, від 

яких, здається, відмовився навіть Бог, захист прав національних 
меншин, приборкування туберкульозу, рух за звільнення людей із 

розумовою неповноцінністю… Чак Судетік намагається показати 

результати функціонування «Відкритого суспільства» не лише через 

сухі статистичні дані й офіційні звіти. Він простежує долі людей, 

а то й цілих громад, що потрапили в радіус дії програм «Відкритого 

суспільства». 

Благодійність «Відкритого суспільства» принципово направлена 

не на задоволення потреб, а на вирішення проблеми шляхом 
усунення її причини. Так, наприклад, «прокляття природних 

ресурсів», тобто безсоромну корупцію влади, часто ускладнену 

кровопролитними громадянськими війнами в малорозвинених 

країнах, надра яких багаті на газ і нафту, «Відкрите суспільство» 

запропонувало долати через обов’язкове оприлюднення сум, що їх 

сплачують нафтодобувні компанії урядам цих держав. Така проста 



 20 

й логічна схема наштовхнулася на хвилю цілком зрозумілої нехоті 

з боку не лише корумпованих країн третього світу, а й з боку більш 

розвинених покупців сировини, як то Євросоюз і Сполучені Штати 

Америки, Китай. Лише пильне спостереження «Відкритого 

суспільства» завадило ініціативі заглохнути навіки. 

Чи слід боятися «других шансів»? 

 

(За матеріалами інтернет-видання «Друг читача») 
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 БІБЛІОТЕЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП   
 

Теребовлянський район 

Теребовлянська центральна бібліотека спільно з районним 

відділом Національного заповідника «Замки Тернопілля» провели 

інтелектуально-краєзнавчий конкурс «Найрозумніший», а також 
квест «Великі перегони», присвячений Дню туризму. Це були 

справжні змагання, адже під час подолання шляху учасники 

виконували різноманітні краєзнавчі завдання, розгадували 

краєзнавчі кросворди та ребуси, складені працівниками бібліотеки. 

У кінці було підведено підсумки, визначено переможців й обгово-

рено недоліки, які слід врахувати наступного року. 

Бібліотеки завжди були та є осередками спілкування творчих 

людей: письменників, художників, музикантів. Популяризація 
їхніх здобутків, допомога у виданні поетичних збірок підвищують 

статус книгозбірень як надійних соціальних партнерів, сприяють 

поповненню фондів краєзнавчими документами. 

 

 

м. Тернопіль 

Щорічно в книгозбірнях Тернопільської міської ЦБС 

проводиться Тиждень права в рамках Всеукраїнського тижня права. 

Покращити свої знання щодо законодавства України мали 

можливість юні користувачі центральної міської бібліотеки для 
дорослих. У грудні 2013 року, у рамках заходу, відбувся правовий 

діалог молоді – студентів Галицького коледжу – з працівниками 

правоохоронних органів під назвою «Верховенство права. 

Верховенство закону», під час якого юнацтво змогло отримати 

відповіді на питання правового характеру. 

Особливо цікаво й пізнавально пройшов юридичний діалог. 

Фахівці ознайомили молодь із правами, обов’язками й важливими 

документами міжнародних, державних норм щодо права людини, 
зокрема дитини. 

У рамках всеукраїнської акції до Дня прав людини в бібліотеці 

№ 5 для дорослих було організовано правовий діалог «Як уникнути 

біди», у якому взяв участь оперуповноважений відділу 

кримінальної міліції в справах неповнолітніх лейтенант міліції 

Олег Крупнійко. Він розповів про права та обов’язки неповнолітніх, 

які гарантують Конституція України та Загальна декларація прав 
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людини, дав відповіді на численні запитання учнів. Правоохоронець 

пояснив присутнім усі тонкощі прав і обов’язків учнів і навіть 

перерахував причини, через які людей можуть позбавити 

батьківських прав. Ішлося й про насилля в сім’ї, зокрема про 

фізичні, психологічні, та сексуальні його прояви. У рамках цього 

діалогу працівники бібліотеки провели анкетування «Чи знаєш ти 

свої права?» та огляд літератури «Твої права, підліток». 
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