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ПЕРЕДМОВА
Історія херсонських бібліотек нерозривно пов’язана з
історією міста. Адже в «доінтернетну» епоху кілька
поколінь мешканців міста саме в бібліотеках дізнавалися
останні новини зі свіжих газет, долучалися до скарбів
світової та вітчизняної літератури, об’єднувалися в
інтелектуальні клуби й розширювали свій світогляд…

Але в сучасному Херсоні цей шматочок великої мозаїки
міського життя згадують нечасто. Дійсно, змінилися
соціальні та культурні реалії, бібліотеки сьогодні
відіграють у житті херсонців вже зовсім інші, притаманні
новому часові, ролі.
Тому нам видається надзвичайно важливим у переддень
45-ї річниці Херсонської централізованої бібліотечної
системи

Ми – автори та укладачі цього видання – усвідомлюємо, що
воно не може вважатися вичерпним. По-правді кажучи,
для створення вичерпної історії херсонських бібліотек
слід братися за велику наукову монографію, а скоріше
навіть і не за одну.
Та нам видається, що ця книга здатна закласти першу
цеглину в підмурівок майбутньої історіографії херсонських бібліотек.

Адже вона дозволяє скласти досить повне уявлення про
етапи розвитку бібліотек міста, а найголовніше –
пропонує зацікавленому читачеві повний бібліографічний
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перелік наявних джерел з історії херсонських
книгозбірень. Ми віримо, що майбутні дослідники
бібліотечної справи, користуючись цим покажчиком і не
маючи потреби власноруч вишукувати згадки про
херсонські бібліотеки в сотнях різних газет та журналів, з
вдячністю згадають наше видання.
На завершення ж ми неодмінно маємо згадати
бібліотекарів, завдяки фаховій праці яких ці джерела та
інші матеріали збереглися до сьогодні. Відтак, автори та
укладачі висловлюють велику вдячність:

▪ відділу організації й використання єдиного фонду та
МБА Херсонської централізованої бібліотечної системи,

▪ відділу обслуговування юнацтва Центральної бібліотеки
ім. Лесі Українки,

▪ працівникам Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара,

▪ бібліотекам-філіям Херсонської централізованої бібліотечної системи, які дбайливо зберігають матеріали про
своє минуле: Бібліотеці № 1, Бібліотеці для дітей № 5,
Бібліотеці № 6, Бібліотеці для дітей № 7, Бібліотеці № 11,
Бібліотеці № 13 ім. Бориса Грінченка, Бібліотеці № 14 ім.
Миколи Чернявського, Бібліотеці № 15, Бібліотеці для
дітей № 21, Бібліотеці № 23 ім. Івана Багряного,
Центральній бібліотеці для дітей та усім іншим, кого ми не
згадали.
Щира подяка вам, колеги. Без вас – нічого б не вийшло!
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НАРИС ІСТОРІЇ
ХЕРСОНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ
БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ
У 1976 році в Херсоні сталася важлива для
культури міста подія: відбулася централізація
мережі публічних бібліотек і з'явилася
Херсонська
централізована
бібліотечна
система, яка цього року відзначає своє 45-річчя.
На час об'єднання мережа мала 29 філій, а
сьогодні їх 36.
Протягом сорока п'яти років Херсонська
централізована бібліотечна система пройшла
значний шлях змін. Але історія міських
бібліотек є ще тривалішою і розпочинається
наприкінці ХІХ сторіччя. Спробуємо разом
згадати її!
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ПЕРШІ КРОКИ ХЕРСОНСЬКОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ
Біля джерел: Бібліотека № 1
На початку ХХ століття в Херсоні була лише одна
громадська бібліотека, яку ми знаємо сьогодні як
Херсонську обласну універсальну наукову бібліотеку ім.
Олеся Гончара. Херсонську громадську бібліотеку
очолювала тоді її засновниця і, власне, основоположниця
бібліотечної справи у нашому місті, Віра Шенфінкель. Уже
наприкінці ХІХ століття вона міркувала про необхідність
створення локальних бібліотек, які могли б наблизити
культуру читання до мешканців віддалених від центру
районів міста.

Свідченням цього є стаття в провідній херсонській газеті
«Юг», яка з'явилася 8 вересня 1898 року: «Дирекція
громадської бібліотеки виносить на розгляд загальних
зборів пропозицію, що заслуговує співчуття і повної
підтримки, про відкриття філійного відділення бібліотеки
на Військовому форштадті. Це буде перший досвід, за яким
слід очікувати облаштування таких же відділень і на інших
околицях міста».
Так, на межі сторіч, з'явилися бібліотека, яку ми зараз
знаємо під № 1. В 1901 році її книжковий фонд
нараховував 3 466 примірників, а читачів було вже понад
тисячу. Першим бібліотекарем в ній стала вчителька
гімназії Ганна Можлянська; місцеві читачі книгозбірні
згодом з теплом згадували першого бібліотекаря свого
району. Бібліотека зростала і розвивалася; за переказами,
її читачами на початку ХХ сторіччя були майбутні режисер
Юрій Шумський (1887-1954 рр.) та письменник Іван
Єфремов (1908-1972 рр.).
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Херсонська громадська бібліотека
на межі ХІХ та ХХ сторіч

Військовий форштадт або «Воєнка»
став першим місцем перебування Бібліотеки № 1
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Події Перших визвольних змагань (1917-1921 років) та
Голодомор 1921-1922 років, що розпочався одразу потому,
призвів до страшного занепаду Херсона, а, відтак, і його
культурного життя.

Не оминули книгозбірню і подальші репресії. 30 жовтня
1926 року Віра Шенфінкель повідомляє Херсонській
окружній інспекції Політосвіти, що «…зав. І-м відділом
Херсонської центральної державної бібліотеки тов.
Соколова Н. М. заарештована у четвер 23 жовтня згідно
розпорядження ДПУ».
Та, попри ці страшні моменти, в історії бібліотеки як
організації відбувалися й приємні події. Вона отримала
нове приміщення в Будинку культури ім. Шумського, в
1930-ті роки чималі кошти виділялися на поповнення
бібліотечного фонду, який на 1941 рік становив 30 000
примірників. В цей час бібліотека нараховувала більше
трьох тисяч читачів.
Як ми бачимо, до ІІ Світової війни усі бібліотеки міста були
частиною єдиної мережі з центром у книгозбірні, яку ми
зараз знаємо як Херсонську обласну універсальну наукову
бібліотеку ім. Олеся Гончара. Цьому сприяли і загальні
принципи організації бібліотечної справи в УРСР на той
час, і те, що Херсон втратив свій «дореволюційний» статус
губернського центру і початок 1940-х років зустрічав як
одне з міст Миколаївської області.

Але, після завершення ІІ Світової все змінилося: Херсон
став центром нової області, а бібліотеки розділилися на
книгозбірні власне міського та обласного значення. Саме
тоді, у повоєнні десятиліття, починається історія херсонських міських бібліотек у сучасному значенні цих слів.
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Під час боїв за місто в 1941 та 1944 роках
чимало херсонських кварталів було зруйновано

Відродження втраченого: Бібліотека № 1
Книгозбірня, яка до війни могла похвалитися чималим
фондом та тисячами вірних читачів, мала у повоєнний час
розпочинати свій розвиток з самого початку.Вона швидко
відроджувалася: вже на 1 січня 1945 року в неї було 2 915
нових, подарованих протягом попереднього року, книг.

Документи того часу дозволяють нам вповні уявити
діяльність книгозбірні. Візьмемо, для прикладу звіт
Міської бібліотеки № 1 (в цей час вона носить уже таку
назву) за 1945 рік.

«Приміщення бібліотеки в приватному будинку на вул.
Ливарній № 22 складається з двох великих кімнат: одна –
книгосховище, а інша слугує абонементом та читальним
залом.
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Наповнена подіями історія Бібліотеки № 1
неодноразово висвітлювалася на шпальтах міських газет.
Бібліографія статті – під № 65 в Каталозі джерел

Бібліотека не забезпечена ні обладнанням, ні технікою. За
договором з власником бібліотека має сплачувати 100
карбованців і забезпечена ремонтом даху.
Бюджет. Всього асигнувань на бібліотечну роботу – 27 500
крб, з них на комплектування – 600 крб. Книжковий фонд –
4 158 примірників. Читачів – 1 430. Працівників бібліотеки
– 2: завідувач та бібліотекар.
- Юрченко Марія Павлівна – завідувач бібліотекою, 6
класів Херсонської жіночої гімназії та 8-ми місячні
бібліотечні курси, стаж роботи – 8 років.
- Семенченко Катерина Федорівна – Херсонська І гімназія
та 8-ми місячні бібліотечні курси, стаж роботи – 17 років».
Звіт розповідає нам і про масову роботу книгозбірні.
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Повоєнна розбудова Бібліотеки № 1 тривала на тлі
відбудови міста. Так наприкінці 1940-х років виглядала
вулиця Перекопська (квартал Олександрівської церкви)

«Бібліотека провадить наступну роботу: влаштовує
виставки політичної та художньої літератури до всіх
знаменних дат, проводить читацькі бесіди і організовує
доповіді, лекції; обслуговує працівників хлібзаводу
газетними матеріалами щоденно».
В 1950 році Бібліотека № 1 обслуговувала 2 731 читача, зпосеред них 1 235 дітей. До бібліотеки приходять нові
покоління працівників; в 1954 році її очолювала вже Надія
Васильєва.

Отримала вона й нове помешкання: в 1962 році бібліотека
переїхала до залів за адресою вул. 40 років Жовтня, 8.
Просторе приміщення на 90 квадратних метрів дозволило
книгозбірні «дихати вільно» та залучити чимало нових
читачів. Але це був ще не кінець її мандрів містом!
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Перші книгозбірні для дітей: Бібліотеки № 4 та № 5
Звісно ж, після війни розвивалася не лише Бібліотека № 1.
Як ми вже зазначали, саме цей час став періодом
започаткування сучасної мережі бібліотек міста.
Погляньмо ж, як з’явилися і «стали на ноги» інші
книгозбірні.
15 березня 1948 р. для читачів відкрилась Бібліотека для
дітей № 4, вона запрацювала в приміщенні Херсонської
середньої школи № 7. Керівником книгозбірні стала Лідія
Кашулевська, в січні 1950 року її змінила Ліна Жиболда,
а її, в свою чергу, Галина Гаран, яка очолювала бібліотеку
з 1951 по 1967 рік. Згодом, в період централізації бібліотек
міста, вона ж стала заступником директора Херсонської
централізованої бібліотечної системи по роботі з дітьми.

Якою була бібліотека № 4 в перші роки роботи? На кінець
1948 року її книжковий фонд нараховував 2 400 примірників, на той період послугами бібліотеки користувались
762 читачі, котрим за рік було видано 16 764 примірників
книг.

З перших днів свого існування бібліотека розгорнула
роботу по вихованню підростаючого покоління. За перші
три роки вона використовувала різні форми і методи
бібліотечної роботи, удосконалювала і покращувала свою
діяльність.

У 1960 році бібліотека № 4 одержала нове приміщення по
вул. Київській в приватному секторі, і продовжувала
обслуговувати читачів шкіл № 7 (в стінах якої колись розпочалась її робота) та № 35.

Її популярність серед читачів – адже йдеться про першу
спеціалізовану бібліотеку міста для дітей – зростала.
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В 1950-ті та 1960-ті роки важко було знайти
херсонського школяра, який не був би читачем котроїсь з
міських бібліотек, в першу чергу – дитячих
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Карантинний острів в першій половині ХХ сторіччя

Невдовзі після появи цієї книгозбірні у місті з’являється й
Бібліотека для дітей № 5: її створено у третьому кварталі
1949 року. На час створення бібліотека була розміщена у
приміщенні клубу Карантинного острова і мала площу 24
квадратних метри, дві пересувки. На першому році свого
існування бібліотека отримала 1 368 примірників і залучила 250 читачів.

Протягом перших десятиліть своєї діяльності книгозбірня
декілька разів змінювала приміщення та штат, а документів, що розповідали б про її діяльність у цей період
збереглося обмаль. Окрім уже сказаного, відомо лише, що
до 1970 року її очолювала Галина Притула.
Книгозбірні середмістя: Бібліотека № 6
Влітку 1950 року в приміщенні школи № 28 відкривається
нова бібліотека для дорослих, Бібліотека № 6.
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Окрім згаданих у тексті історичного нарису книгозбірень,
в 1950-ті та 1960-ті роки з’являються й інші бібліотеки.
Сторінка з рукопису про історію Бібліотеки для дітей № 7
(заснована в жовтні 1950 року) дає уявлення про її роботу
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Першою завідуючою Бібліотеки № 6 було призначено О.
Загоруй. До штату бібліотеки ввійшло ще три бібліотекарі.

З довідки про перевірку виконання соціалістичного
договору, укладеного між бібліотеками № 1 і № 6,
знайденої в Державному архіві Херсонської області
працівниками шостої філії, ми дізнаємося, що за I квартал
1951 року кількість читачів книгозбірні складала 480
херсонців, книговидача – 3 751 примірник, а відвідування
– 3 560. Книжковий фонд на 1 січня 1951 року нараховував
1939 екземплярів.
Завідував на той час бібліотекою О. Туровський, в
бібліотеці працювало ще два бібліотекарі: колектив
книгозбірні за один рік повністю змінився.

Бібліотека розміщувалася в двох кімнатах (28 квадратних
метрів): одна – книгосховище, друга – абонемент з трьома
столами. Кімнати для проведення масових заходів не було.
Книжковий фонд уже складав 12 235 книг.
Комплектування бібліотеки здійснювалося через бібколектор, книготорг, військторг та союздрук.
Бібліотека склала систематичний каталог і приступила до
створення службового каталогу. Кількість її читачів у цей
час невідома, а от книговидача складала 29 496
екземплярів. Бібліотека проводила значну масову роботу,
і не тільки в бібліотеці, а й у міській пожежній команді,
артілі «Родина», облавтотресті.

Бібліотека організовувала лекції (22), доповіді,
літературні вечори (3), читацькі конференції (2),
обговорення книг (6), голосні читки (112), бесіди, огляди
книг, оформляла бібліотечні плакати (10), виставки (20),
альбом
газетно-журнальних
статей,
склала
4
рекомендаційні списки.
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Мешканці центру міста протягом усієї історії
Бібліотеки № 6 були її головними читачами
(на фото – Площа Свободи)

Значно більше інформації про роботу книгозбірні її
працівникам вдалося знайти в міському архіві, адже там
збереглися звіти про роботу бібліотеки з 1966 року та інші
цікаві матеріали (накази управління культури, штатні
розписи, кошториси тощо).

Так, з довідки про роботу Херсонської міської бібліотеки
№ 6 від 2 квітня 1966 року дізнаємося, що фонд бібліотеки
становив 24 067 примірників.

Її завідуючою була Антоніна Івахіна, 1926 року
народження (освіта незакінчена вища, стаж бібліотечної
роботи – 12 років).
До штату працівників входило ще два бібліотекарі.
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1960-ті та 1970-ті роки – це час активної розбудови
сучасного центру міста

«…В связи с тем, что библиотека размещается на
задворках и отгорожена от улиц многоэтажными домами,
читателям трудно ее найти. Количество их становится
меньше и меньше. В 1965 г. обслужено 1 481 читателей (в
т.ч. детей до 16 лет – 371). Хотя запланировали 2 тысячи.
Недовыполнен план на 519 человек. Выдано литературы 48
239 экземпляров (по плану – 45 000). Из-за отсутствия
книгохранилища ежегодно библиотекой списывается
около 2 000 книг, а получено 1 580 экземпляров…».
Це виписка з протоколу засідання позаштатного відділу
культури, яка свідчить про те, що бібліотека потребувала
більшого приміщення. Читального залу взагалі не було.
Незважаючи на труднощі, бібліотека проводила значну
масову роботу. На консервному заводі бібліотека
організувала радіошколу культури. Працювала пересувка.
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Загальний вигляд Заводу склотари

Книгозбірні у нових районах: Бібліотеки № 11 та № 16
Місто зростало, а разом з ним зростала й кількість
бібліотек. Як керівництво міста обирало район, де слід
відкрити нову книгозбірню? Поглянемо, як з'явилася
Бібліотека № 11.

Одна із частин міста Херсона носить дивну назву – «селище
склотари». А початок свій бере вона з 1932 року, коли у
вересні почали будувати Херсонський консервний завод. І
щоб забезпечити його тарою – у серпні 1938 року ввели в
експлуатацію Завод склотари, який спеціалізувався на
випуску трьох-, одно- і півлітрових банок. До кінця 1938
року їх виготовили більше 6 мільйонів одиниць.
Запишалася важлива незалагоджена проблемна ситуація:
житло для робітників заводу, адже їм доводилося довго
добиратися на роботу (декому – навіть дві з половиною
години).
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На Заводі склотари

Заводу склотари належав автомобіль ГАЗ-ММ, який
використовували для транспортування херсонців. Але
робітників було багато, тож не кожен користувався
послугами перевізника.

Відтак, уже в повоєнні часи керівництво заводу прийняло
остаточне рішення про побудову комплексного поселення
для робітників. Для цього згодилися степові простори між
власне містом та Кіндійськими хуторами.

З часом тут постав Херсонський бавовняний комбінат і
район ХБК, тож поселення збільшилося і виникла потреба
в розвитку його інфраструктури. Тут з’явилися свої школи,
дитячі садки, лікарні, аптеки, магазини.
І, врешті, у 1952 році тут запрацювала й Бібліотека № 11!
В липні 1952 року Херсонський міськвиконком приймає
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рішення про створення образу трьох міських бібліотек:
Бібліотеки № 11, Бібліотеки для дітей № 10 та
Бібліотеки № 9.

Місцем розташування першої з них було визначено
перший поверх гуртожитку заводу склотари. Маленька
кімната, площею 45 квадратних метрів і стала
приміщенням бібліотеки, фонд якої нараховував тоді 2
604 екземпляри книг. За перший рік роботи бібліотеки в
ній зареєструвалися 528 читачів, а книговидача складала
5 824 екземпляри книг.

У 1950-х роках бібліотеки комплектувалися книгами
самостійно за рахунок виділених фінансовим відділом
Херсонського міського виконавчого комітету грошей. Тож
працівники книгозбірні складали кошторис, за яким
купували інвентар, книги, виплачували заробітну плату,
здійснювали ремонтні роботи. Протягом 1953 року
бібліотека № 11 придбала книг на суму 22 300 карбованців
(4 854 екземпляри). Загальна кількість книг в бібліотеці
склала на той час 5 996 екземплярів (з них українською
мовою 2 219, а російською – 3 746). 1 січня 1956 року
книжковий фонд книгозбірні нараховував 11 082
екземпляри. Він активно поповнювався технічною
літературою, що за три роки зросла в кількості від 54 (1953
рік) екземплярів до 467 (1956 рік).

Втім, не обходилося й без «ознак часу»: у той час фонди
поповнювалися
здебільшого
суспільно-політичною
літературою, «найпопулярнішими» її авторами були, без
сумніву, Карл Маркс, Фрідріх Енгельс, Володимир Ленін та
Йосип Сталін. Протягом 1952 року книг «класиків
марксизму» в Бібліотеці № 11 отримали 307 екземплярів,
у той час як прикладної літератури з сільського
господарства лише 4 примірники.
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Робітники Заводу склотари та Консервного заводу були
основними читачами Бібліотеки № 11

Цікаво, що розклад роботи бібліотеки залежав від графіку
праці робітників на заводі й мав наступний вигляд: з 13:00
до 21:00, вихідний день – вівторок.

Згодом, в березні 1960 року неподалік від селища
склотари – в новопосталому мікрорайоні Східний – було
створено й Бібліотеку № 16. Через три роки її фонд
нараховував 15 432 книг, а читачів було 1 765, з них 612
дітей. Документи тих років розповідають нам, що
протягом 1962 року в бібліотеці відбулося 64 масових
заходи, а ще працівники книгозбірні організували 40
книжкових виставок. В перше десятиліття роботи
бібліотеки її очолювала Надія Лісовець, яку в 1970 році
змінила Ніна Шалагон.
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Новий корпус Херсонського електромашинобудівного
заводу на вул. Ушакова, 1961 рік. Центр міста

Нові книгозбірні «старого Херсона»:
Бібліотека № 13 та Бібліотека № 14
Але ще до створення цієї книгозбірні розпочалася історія
іншої бібліотеки, яка постала в центрі міста. 16 січня 1954
року міськвиконком видав постанову «Про надання
приміщення міській Бібліотеці № 13». Це приміщення
знайшлося за адресою вулиця Червонофлотська (зараз –
Богородицька), 29. За цією адресою бібліотека
знаходиться і тепер, але приміщення вже інше. Щоб
розповісти як таке сталося, треба звернутися до історії
міста. На місці будинку, де зараз знаходиться бібліотека,
колись були приміщення, які належали громаді Церкви
Різдва Богородиці, відомої в народі як «Монастирок».
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«Монастирок» на початку ХХ сторіччя.
Фотографію зроблено з боку подвір’я, навколо якого в
повоєнний час збудовано ряд нових будинків.
В одному з них сьогодні розміщується й
Бібліотека № 13 ім. Бориса Грінченка.
Сьогодні будівлю церкви, яка була сильно понівечена
перебудовами, відновлено, але її зовнішній вигляд дещо
відрізняється від початкового
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Зберігся переказ, що вона була заснована у 1799 році
трьома ченцями, звідси й пішла її «народна» назва. В 1930
році церква, як і більшість інших храмів, була закрита, а її
приміщення відійшло «на культурні потреби» 8-й
трудовій школі (зараз це школа № 34). З церкви та її
приміщень зробили спортивну залу та учбові майстерні; і
ось в одному з цих приміщень через кілька десятиліть
знайшлося місце і для нової бібліотеки.

Спочатку це була бібліотека для дорослих з дитячим
відділом, читальним залом та абонементом. Її фонд
налічував 7 867 екземплярів видань на початок 1955 року,
а вже через рік збільшився майже вдвічі – до 15 624
примірників. На той час у книгозбірні працювало чотири
бібліотекарі включно з завідуючою. Читачів у 1955 році
нарахували 2 418, в тому числі дітей до 16 років – 861. Вже
тоді читачі бібліотеки користувалися міжбібліотечним
абонементом (МБА). Так, у 1955 році по МБА було взято 12
екземплярів видань.

В початковому приміщенні бібліотека знаходилася 10
років, до 1966-го. За цей час число читачів зросло до 3 703
(1965 рік), кількість бібліотечного фонду збільшилася до
25 061 екземпляра, а книговидач за рік було 70 018
одиниць.

В тому ж таки 1954 році на вулиці Іллі Кулика, що
історично була північною межею району Млини, гостинно
відкриває свої двері Бібліотека № 14, книжковий фонд
якої налічував на початку 1 000 примірників. Але інтерес
до книги був не абиякий, адже читачами книгозбірні стало
одночасно 800 читачів. Через деякий час бібліотека
впровадила передовий досвід інших визначних бібліотек і
однією з перших в Україні впроваджує відкритий доступ
до книжкового фонду.
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Навпроти історичних «Млинів» у ХХ сторіччі розрісся
великий комплекс будівель Комбайнового заводу (один з
його цехів – на фото 1946 року). Межею між ним та
Млинами стала вул. Іллі Кулика з Бібліотекою № 14 на ній

Кількість її читачів і відвідувань зросла вдвічі. Досвід
роботи бібліотеки приїздили переймати з різних міст
України, а за удосконалення відкритого доступу до
книжкового фонду бібліотека була нагороджена
грамотами найвищого державного рівня.
На околицях міста: Бібліотека № 15
26 грудня 1959 року в Херсоні відкрилась ще одна
бібліотека – Бібліотека № 15. За клопотанням міського
відділу культури від 6 липня 1959 року виконком Міської
ради вирішив виділити асигнування на придбання
матеріалів для будівництва книгозбірні. Було відведено
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земельну ділянку на Північному селищі по вулиці
Некрасова загальною площею 600 квадратних метрів.
Першою завідувачкою бібліотеки була призначена
Олександра Толстова.

1960-й рік став першим роком роботи бібліотеки. До неї
надійшло 9 112 примірників книг. Читачів – 1 601.
Книговидача за рік складала 41 060 примірників. За 1960
рік в бібліотеці було оформлено 42 книжкові виставки,
проведено 8 літературних вечорів та 26 оглядів
літератури.
Бібліотекарі та їхні читачі: Бібліотеки № 11 та № 12
Якою була буденна робота книгозбірень міста в повоєнні
десятиліття? Звернемося, для прикладу, до історії
Бібліотеки № 11. Масова робота бібліотеки велася в таких
напрямках: лекції, виставки, доповіді, бібліотечні плакати,
літературні вечори, читацькі бесіди, конференції, читання
вголос.

Основна категорія читачів, для якої це все проводилося –
робітнича молодь. І в гуртожитку, і в цехах заводу
склотари молодь пізнавала книжкову мудрість, а
працівники бібліотеки несли літературне слово в маси.

У бібліотеці збереглися окремі матеріали з досвіду роботи
за 1957 рік, зокрема, серед них матеріали підготовки до
Вечора для молодих робітників «Праця пролетаря в
радянській літературі».

Працівники книгозбірні підготували грунтовну інформацію, вибрали чимало художніх книг, у яких
описували покликання трударя, мету його життя і
значення праці для країни та людства.
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Працівники Бібліотеки № 11 неодноразово відвідували
цехи Заводу склотари з просвітницькими заходами

Того ж дня організували книжкову виставку в будинку
культури заводу, яка була присвячена темі творчої праці.
На цьому вечорі завідуюча читальним залом бібліотеки
Виноградова прочитала лекцію на тему «Художня
література в творчій праці робітників», а потім активісти
бібліотеки Ігнатенко, Коваленко, Плескач та інші зачитали
фрагменти художніх творів. А наприкінці заходу учасники
художньої самодіяльності заводу представили декілька
пісенних номерів!

У архівах бібліотеки про 1960-ті збереглися дані, що
стосуються збільшення штату (четверо працівників і
завідувач бібліотеки). Книжковий фонд складає вже 25
654 екземпляри. Різноманітними були і форми
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популяризації книги: вечори обговорення, читання
вголос, виставки тощо.

За активною роботою цієї та інших книгозбірень стояли
живі творчі люди, про яких не годиться забувати. У 1970ті роки Бібліотекою № 11 керувала Валентина Малєта.
Вся енергія цієї жінки-керівниці була направлена на
виховну роботу серед молодого покоління херсонців. Її
часто можна було побачити в гуртожитку ХБК, в цехах на
заводі склотари, в кабінетах партійних та комсомольських
організацій. Не дивно, що Валентина Володимирівна була
нагороджена грамотою міського відділу культури, а в
наказах обласного управління культури їй оголосили
подяку.
В 1969 році в бібліотеці зник дитячий відділ, відтак впали
показники книговидачі і зменшилася кількість читачів
(адже там обслуговували аж 1 000 дітей).

Проте, завдяки натхненній праці Валентини Малєти
бібліотека і далі працювала активно: залучалися нові
читачі, проводилися масові заходи, працівники
книгозбірні дбали про культуру читання, заохочували
молодь до активного відпочинку після нелегких робочих
днів. Своїй завідувачці допомагали у нелегкій праці колеги
– Марія Зеброва, котра завідувала читальним залом, та
молода бібліотекарка Галина Теплицька. А одним із
найсумлінніших та талановитіших працівників Бібліотеки
№ 11 був Володимир Клева, робота якого тут припала на
1960-ті роки. Саме з його активністю пов'язане згадане
вище "зникнення" дитячого відділу книгозбірні: він виріс
в окрему Бібліотеку для дітей № 12 і довгий час її
засновник працював там завідувачем. Любов до книг, яка
була властива Володимиру Аврамовичу, передавалася і
читачам бібліотеки.
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Сторінка зі Статуту Клубу любителів фантастики
Бібліотеки для дітей № 12. Публікація роману радянського
фантаста Георгія Мартинова «Каллісто» (1957 рік)
спричинила появу нового для СРСР явища – створення фангуртків, які гуртувалися переважно при дитячих
бібліотеках. Згодом ці гуртки перетворилися в ширші
об’єднання – Клуби любителів фантастики
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Чимало жителів селища склотари та прилеглих частин
міста
досі
пам’ятають
про
нього
як
про
високоінтелектуальну і виховану людину. Після централізації бібліотек міста (про це йтиметься далі) Володимир
Клева очолив відділ комплектування в Центральній
бібліотеці ім. Лесі Українки. Але після виходу на пенсію у
1985 році він повернувся до «рідної» йому Бібліотеки №
11. Своїм досвідом він залюбки ділився з молодими
працівниками. Його поважали і цінували не лише колеги, а
й читачі. У лютому 1994 року Володимир Аврамович пішов
з життя, все ще залишаючись працівником Херсонської
централізованої бібліотечної системи.
У 1970-х роках до Бібліотеки № 11 прийшла працювати
молода й енергійна Лілія Шило, яка незабаром очолила
книгозбірню. Перше, що вона зробила на новій посаді налагодила контакти з профспілковою бібліотекою
заводу. З заводським бібліотекарем Інною Колінько у неї
склалися хороші товариські стосунки. Спільно вони тепер
проводили вечори читання, обговорювали нові книги, які
надходили до обох бібліотек, організовували читацькі
конференції, інформаційні огляди, зустрічі з відомими
херсонцями, різноманітні пам’ятні дати і свята.

І Лілія Шило, як завідуюча бібліотекою, прагнула
розкрити й розширити фонди технічної літератури. У
цьому їй охоче допомагав актив профспілкової бібліотеки
заводу, разом з яким обрали найважливіші теми: якість
роботи, нові технології обробітку скла, технічний прогрес,
творчість у технічному просторі, збільшення виробничого
потенціалу.
Читацькі конференції стали в той час найпопулярнішою
формою роботи, так в ході однієї з них, проведеної спільно,
мова йшла про честь і гордість за свою працю.
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Прилеглі до селища склотари нові райони міста – ХБК,
селище Текстильників, Східний – надзвичайно розрослися і
перетворилися на «місто у місті». Найбільшою його
бібліотекою тривалий час лишалася Бібліотека № 11

Назва конференції звучала так: «Горджуся своєю
професією». В добрій пам’яті лишився також вечір
трудової слави «Ми Батьківщину славимо працею!» і
святковий вечір «Достойно жити і трудитися». Двічі на рік
бібліотеки проводили спільний аналіз читання робітників
заводу, що сприяло кращому розумінню читацького
інтересу, його переваг.
Також бібліотекарі разом підбирали нові форми роботи,
які б відповідали потребам часу, почали популяризувати
бригадну працю, переконували у її ефективності. Так був
започаткований бригадний абонемент в цеху складання
блоків; і з цією метою склали спеціальний список читачів
бригади, при цьому вказавши суспільні обов’язки
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кожного, інтереси та захоплення. Робітники подавали
заявки для підбору навчальної літератури на допомогу
виробництву. Не забували і про книги для душі. Робітники
мали право користуватися фондами міжсоюзної та
державної бібліотечних систем.
Напередодні нової доби: Центральна бібліотека
Центральна міська бібліотека, що носить нині ім'я Лесі
Українки, була організована на підставі наказу обласного
управління культури у вересні 1969 року на базі міської
Бібліотеки № 13. У такій якості вона функціонувала до
березня 1970 року.

У березні 1970 року Центральна бібліотека отримала нове
приміщення у мікрорайоні ХБК на першому поверсі
гуртожитку № 17 Херсонського бавовняного комбінату.
На той час у мікрорайоні мешкало близько ста тисяч
херсонців, але мережа міських бібліотек була там
практично не представлена.

У новому приміщенні бібліотеки відкрила свої двері 5
листопада 1970 року. До кінця року в неї було вже 1 733
читачі, а книжковий фонд налічував 52 475 примірників.
Бібліотека тоді розділялася на відділ обслуговування (з
абонентом для дорослих, читальним залом, юнацьким
абонементом), відділ комплектування і обробки
літератури та організації каталогів і методико-бібліографічний відділ.
Штат бібліотеки нараховував 12 працівників на чолі з
завідуючою.

У 1971 році, у зв'язку зі сторічним ювілеєм Лесі Українки,
за клопотанням бібліотеки, їй було присвоєне Лесине ім'я.
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Запрошення на тематичні заходи почесних гостей – давня
традиція бібліотек міста. Херсонець В. Кедровський
виступає перед читачами Бібліотеки № 14

Книгозбірня активно розвивалася і в 1973 році обласна
Рада з питань культурного будівництва, обласне
управління культури і президія обласного комітету
профспілки працівників культури присвоїли їй звання
«Бібліотека відмінної роботи», про що свідчить наказ
Херсонського міського виконавчого комітету від 9 вересня
1976 року.
З турботою про дітей: Бібліотека № 21
І після появи Центральної бібліотеки у районах міста
продовжувалося створення потрібних громаді бібліотек.
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Бібліотекарі розповідали херсонцям про книгу не лише у
власних залах, а й на сторонніх майданчиках.
Один з бібліотечних пунктів видачі книг діяв у
гуртожитку № 2 тресту «Херсонпромбуд»

Так, рішенням Херсонського міськвиконкому у грудні
1975 року у приватному секторі мікрорайону Північний,
на вулиці Коста Хетагурова, була відкрита Бібліотека для
дітей № 21. Засновниками бібліотеки стали її перша
завідуюча Марфа Дяченко та бібліотекар Діна
Щербаченко.

Загальна площа бібліотеки була лише 45 квадратних
метрів, на ній і зосередився діючий фонд, яким
користуються відвідувачі. Вона складається з трьох
кімнат: абонемент молодшого віку, абонемент середнього
та старшого віку, читальна зала. У бібліотеку завезли нові
залізні стелажі, стільці, столи та технічні приладдя:
програвач «Концертный», діапроектор «Спутник», фільмоскоп, а також діафільми та грамплатівки.
~ 36 ~

Книжкова виставка в одній з бібліотек міста

Для відкриття бібліотеки було зібрано 3 394 екземпляри
книг, які надійшли з різних бібліотек: з бібліотеки № 4 –
265, з обласної дитячої бібліотеки – 500, з бібліотеки № 15
– 2 568. А ще 61 примірник подарували перші читачі
книгозбірні!
У перший рік роботи Бібліотеки № 21 нею було залучено 1
222 читачі, це були діти Північного мікрорайону:
дошкільнята, учні шкіл № 33 та 4.
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Під час одного з «молодіжних» заходів
херсонських бібліотек

Як бачимо, міські бібліотеки Херсона активно розвивалися
та розширювалися. Відтак, настав час, коли їхня
окремішність одна від одної стала шкодити подальшому
зростанню. Назріла необхідність об’єднати херсонські
книгозбірні в межах єдиної бібліотечної організації. І в
1976 році така організація з’явилася.
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ЄДИНА МЕРЕЖА БІБЛІОТЕК МІСТА
Херсонська централізована бібліотечна система
Наказом № 7 від 20 жовтня 1976 року по відділу культури
Херсонського міського виконавчого комітету в місті була
проведена централізація масових бібліотек.

На той час мережа бібліотек міста складала 29
книгозбірень: 14 міських, 4 селищних, 3 сільських, 8
дитячих та мала загалом 76 672 читачі (а книжкові фонди
усіх книго-збірень разом нараховували 680 121 примірник
друкованих видань).

При цьому книжковий фонд Центральної бібліотеки мав
107 534 примірники, а кількість її читачів сягнула 7 312, з
них 2 390 складало юнацтво.

Після створення Херсонської централізованої бібліотечної
системи відділи Центральної бібліотеки організовували
та спрямовували її діяльність, здійснювали централізоване комплектування книгозбірень книгами, облік і
обробку літератури, вели центральний довідковобібліографічний апарат, оперативно забезпечували всіх
читачів міста літературою та інформацією, організовували
комплексну пропаганду книги, координували масову
роботу з бібліотеками-філіями.
Центральна бібліотека ім. Лесі Українки стала помітним
осередком культури в місті Херсон.

Зростала кількість масових заходів, які проводилися в
бібліотеках міста.

Наприклад, в 1980 році у Бібліотеці № 16 відбулося 77
заходів (з них 26 для дітей).
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Одна з книжкових виставок Центральної бібліотеки ім.
Лесі Українки

Варто підкреслити, що книгозбірня активно працювала з
працівниками промислових підприємств міста, про що
свідчать тематичний вечір «Немає на світі почеснішого
звання, ніж робітник», який відбувся безпосередньо в цеху
заводу скловиробів, та День спеціаліста «Механізми в
сучасній техніці виноробства» (він був спрямований на
працівників винзаводу).
Загалом, у той період в основу роботи з читачами було
покладено принцип диференційованого обслуговування
користувачів.
Робітники-текстильники,
працівники
апарату органів виконавчої влади, учні шкіл, студенти...
Їхнє обслуговування здійснювалося з урахуванням
вікових, соціальних і професійних особливостей.
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Центральна бібліотека для дітей
У 1982 році Бібліотека для дітей № 4, яка після створення
Херсонської централізованої бібліотечної системи
отримала назву Центральної бібліотеки для дітей, була
переведена в район ХБК, на проспект Текстильників, 9, де
знаходилась до 1998 року. Новий район дозволив
книгозбірні поглибити координаційну роботу з
позашкільними дитячими установами. В тісному контакті
з Дніпровським будинком піонерів, кінотеатром
«Супутник»,
дитячим
кафе
«Золотий
ключик»
проводяться масові заходи, спільно з ними відкриваються
тижні книги та тижні музики. Лишилися докладні
матеріали про книжковий фонд Центральної дитячої
бібліотеки цього десятиліття. Він був універсального
характеру і щорічно поповнювався новими виданнями: не
лише книгами, а й кіно-, фото- і фонографічними
матеріалами.
Попит читачів зростав з кожним роком. Наприкінці 1980-х
та на початку 1990-х років докорінно змінюється курс
шкільної літератури, вводяться в курси шкільних програм
нові автори, які відсутні в фондах бібліотеки. Зростає
більше читацьких потреб на літературу ВСО та МБА.

Активніше використовуються тематичні добірки, майже
втричі виростають індивідуальні замовлення. Колектив
бібліотеки докладає багато зусиль, щоб він не залишився
не виконаним.

В цей час бібліотека приділяє велику увагу індивідуальній
роботі, вивченню читацьких інтересів, керівництву їх
читанням. В практику роботи, ввійшли такі форми як
«Захист читацького формуляру», читацькі конференції
різного тематичного спрямування тощо.
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Проспект Текстильників у 1980-ті роки.
В це десятиліття на ньому розмістилася Бібліотека для
дітей № 4 (Центральна бібліотека для дітей Херсонської
централізованої бібліотечної системи), згодом він став
домівкою для Бібліотеки № 23 та Бібліотеки № 9
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Ще на етапі спорудження будинку з запланованими
приміщеннями Центральної бібліотеки його будівництво
активно обговорювалося в херсонській періодиці.
Бібліографія статті – під № 11 в Каталозі джерел

При бібліотеці для учнів 6 класів працював клуб за
інтересами «Умілі руки». Він об’єднав дітей, які вміють
майструвати, вишивати, ліпити. Для членів клубу
проводилися 8-9 занять на рік, а форми роботи
найрізноманітніші. Тут поєднувалися індивідуальна і
масова робота. Це допомагало дітям поглибити інтерес до
вивчення літератури.
Центральна бібліотека ім. Лесі Українки
У 1982 році Центральна бібліотека переселилася в
спеціально збудоване приміщення у будинку на вулиці
Карла Маркса (Потьомкінській), де вона знаходиться й
дотепер.
Тут книгозбірня розгорнула дорослий та юнацький
абонементи,
читальні
та
інформаційний
зали;
інформаційно-бібліографічний відділ, відділи комп~ 43 ~

лектування і обробки літератури, організації та
використання єдиного фонду, організаційно-методичний
відділ.

Через рік після переселення бібліотеки до нового
приміщення «Наддніпрянська правда» писала: Книжковий
фонд бібліотеки вже перевищує 120 тисяч томів, відвідує
бібліотеку 8000 читачів. Окреме просторе приміщення
займає книгосховище звідки усім бібліотекам-філіям
видаються у тимчасове користування книги, що є в одному
екземплярі. В бібліотеці створені умови для роботи по
підвищенню професійної майстерності бібліотекарів
обласного центру, вивчення нових ефективних методів
праці, запозичення передового досвіду.
У ті роки перед бібліотекою постали нові завдання,
спрямовані на покращення якості бібліотечного
обслуговування читачів. Основна увага приділялася
покращенню індивідуальної роботи з читачами.
Нові книгозбірні системи: Бібліотека № 23
Уже в межах Херсонської централізованої бібліотечної
системи продовжує зростати бібліотечна мережа міста. В
березні 1978 року було видано наказ директора
Херсонської ЦБС про утворення Бібліотеки № 23, що
носить сьогодні ім'я Івана Багряного. Спочатку бібліотека
розміщувалась на проспекті Текстильників, 9, а згодом, з
метою покращення умов праці та обслуговування читачів,
восени 1982 року бібліотека отримала інше приміщення,
що було орендоване міськвиконкомом – вже знайомий
нам з історії Центральної бібліотеки перший поверх
гуртожитку за адресою вул. Іллі Кулика, 131а.
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Сторінка з рукопису про історію Бібліотеки для дітей № 7,
яка розповідає про період після централізації книгозбірень

Цільовим контингентом Бібліотеки № 23 з самого початку
було юнацтво, що навчається у середніх та вищих учбових
закладах міста. Колектив співробітників налічував 6 осіб:
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завідувачка, 2 працівника читального залу, 1 бібліотекар
абонементу, 2 технічних працівника – прибиральниця та
гардеробниця. З дня відкриття філії і до грудня 1998 р.
завідувачкою була Броніслава Сандік.
На прикладі історії Бібліотеки № 23 можна побачити, яким
згубним був для бібліотечної сфери радянський
ідеологічний диктат. В постанові ЦК КПРС від 8 травня
1974 р. «Про підвищення ролі бібліотек в комуністичному
вихованні трудящих і науково-технічному прогресі», яка
стала програмною для працівників бібліотек на багато
років, бібліотеки були визначені як опорні бази партійних
організацій в комуністичному вихованні населення,
зокрема, молоді, як важливі соціологічні та інформаційні
заклади. Що ж це означало на практиці?

В Бібліотеці № 23 зберігається документ, що розповідає
про знищення усієї наявної албанської літератури,
включно з казками. Адже радянсько-албанський
ідеологічний та міждержавний конфлікт вимагав від
громадян СРСР «забути» про існування ворожої країни та
здобутків її культури.
Книгозбірні для дітей:
Бібліотека № 21 та Бібліотека № 5
Активно розвиваються й засновані раніше бібліотеки.
Якщо ми звернемося до історії Бібліотеки для дітей №
21, то побачимо, що в цей час книгозбірня багато уваги
приділяє довідково-бібліографічній роботі, створюються
каталоги картотеки: алфавітний каталог, систематичний
каталог, систематична картотека статей, краєзнавча
картотека. Започатковується нова послуга: «Відкритий
доступ до фонду».
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Херсонські дітлахи 1980-х років. Більшість з них були
читачами бібліотек для дітей

Основний склад читачів – це учні 1-9 класів та
дошкільнята, вчителі та керівники дитячого читання.
Бібліотека допомагає школам мікрорайону у вивчені
шкільної програми, активно пропагує твори місцевих
авторів. Поступово фонд поповнюється новими
виданнями, щорічно 1 000 примірників книг, журналів та
газет.
У 1977 році колектив бібліотеки змінився, завідуючою
книгозбірні стає Тамара Давидова, а бібліотекарем –
Людмила Бойченко. Приміщення, в якому перебуває
бібліотека реконструювали, з трьох кімнат зробили дві:
абонемент молодшого віку, абонемент середнього та
старшого віку.
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На лінійці в школі № 41, 1987 рік. Бібліотека № 21 активно
співпрацювала з цією школою, тож усі присутні – її читачі

Книгозбірня отримує й нові технічні засоби: телевізор,
магнітофон «Романтик». Тим часом, біля Північного
селища розбудовується Таврійський мікрорайон, тут
постають нові школи. Так Бібліотека № 21 стала
координувати свою роботу зі школами № 24, № 27, № 41,
№ 44, № 45, № 56, № 58 та дитячими садками.

Бібліотекарі в ці роки активно працюють. Виставки,
бесіди, огляди, тематичні довідки, тематичні вечори,
літературні ранки, диспути, свята, вечори-зустрічі,
бібліотечні уроки, обговорення книг, усні журнали... У
роботі бібліотекарям допомагає бібліотечний актив, який
складається з учнів 1-9 класів. Бібліотека для читачів стає
своєрідною оазою для душі та думок. Вони часто
звертаються до бібліотекаря з різними питаннями та
своїми проблемами.
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Херсонські новобудови.
Поява нових густо заселених районів допомогла
бібліотекам отримати в них нові приміщення і тисячі
відданих читачів

В межах Херсонської централізованої бібліотечної
системи розвивається міжбібліотечна співпраця між
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книгозбірнями міста. Тож у 1985 році Бібліотека № 21
взяла шефство над Куйбишевською (нині –
Зимівницькою) бібліотекою, уклала з нею договір про
наставництво, постійно надавала допомогу працівниками
приміської книгозбірні в оволодінні професією,
знайомила з основними формами і методами бібліотечної
роботи. Слід підкреслити, що в цей час приміські
бібліотеки активно розвивалися і гостро потребували
методичної допомоги з боку міських книгозбірень.

Не відмовлялася від активностей і бібліотечна молодь: у
1986 році редакція журналу «Піонерія» нагородила загін
мандрівників Бібліотеки № 21 за активну участь у
Республіканській літературній подорожі.
Це й не дивно, адже значну роль в роботі бібліотеки від
початку відіграють читацькі клуби. На базі книгозбірні до
сьогодні працює клуб любителів літератури та мистецтва
«Орфей», заснований у далекому 1975 році.

Бібліотека для дітей № 5, натомість, переживала в своїй
історії і часи занепаду. З 1970 до 1974 року бібліотека не
мала власного штату, а обслуговувалась співробітниками і
практикантами найближчої Бібліотеки № 2 на чолі з
Ольгою Устименко.

У 1974 році бібліотека отримує приміщення колишньої
слюсарної майстерні Херсонського нафтопереробного
заводу по вулиці Нафтовиків, мала один відділ
обслуговування – абонемент. Очолювала її до 1976 року
Рита Бердичівська.

У 1976 році бібліотечний фонд налічував вже 11 720
примірників, книгозбірня залучила 1 013 читачів. З цього
часу йшов планомірний ріст кількості читачів та
бібліотечного фонду.
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Херсонські дошкільнята.
В 1980-ті роки, як і в попередні десятиліття, важко було
знайти дітлахів, які зростали б без любові до книги і не
були б записані до бібліотеки
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Колектив Херсонської
централізованої бібліотечної системи
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У 1980 році Бібліотека для дітей № 5 значно покращила
умови роботи, отримує нове пристосоване приміщення
старого дитсадка площею 108 квадратних метрів за
адресою вулиця Ілліча, 9. Вона мала два абонементи і
читальний зал. Бібліотечна документація цього періоду
зафіксувала суттєве зростання показників її діяльності.
Щорічно її послугами користуються вже понад 2 000
читачів, це діти та організатори дитячого читання. У 1980
році її очолила Ірина Арканова. Колектив налічував три
працівника, але штат постійно змінювався. Хтось навчався
і йшов далі, інші переходили працювати ближче до дому.
Але всі вони зробили багато для бібліотеки, мали
фантазію, талант до художнього оформлення, вміння
проводити цікаві заходи, знаходили підхід до читачів.
Нові люди, нові адреси:
Бібліотека № 11 та Бібліотека № 1
Відбувалися позитивні зміни й у інших бібліотеках-філіях.
В 1982 році на посаду бібліотекаря філії № 11 було
прийнято Зою Федотову (Семенець), а вже через три
роки вона стала завідувачкою цієї бібліотеки. Про
бібліотеку згадували як про молодий колектив який
організування бібліотека відмінної роботи 5 жовтня 1985
року інтерв'ю «Наддніпрянській правді» Зоя Федотова
говорила: «Бібліотекар не комірник, котрий видає і
приймає книжки. Він є вихователем..., тому повинен
повсякчас працювати над собою».
Поряд з оновленням кадрів відбувалося й оновлення
бібліотечних приміщень. Ми вже розповідали про
«мандри» Бібліотеки № 1, але в 1980-х роках їй довелося
здійснити ще кілька переселень.
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Бібліотека № 1 сьогодні

На початку десятиліття бібліотека розмістилася на вул.
Перекопській, 55, а в 1985 році її очолила уже згадувана
нами раніше Лілія Шило. Під її керівництвом книгозбірня
активно розвивалася налагодивши, зокрема, плідну
співпрацю з розташованою поблизу школою № 13.

Але в 1988 році книгозбірню очікував ще один – останній
в її історії – переїзд. Бібліотека мала розміститися на вул.
Ворошилова (зараз – Володимира Великого) і стати, таким
чином,
провідною
книгозбірнею
Таврійського
мікрорайону. 1 вересня 1989 року вона гостинно відкрила
свої двері для нових відвідувачів. Облаштовані
книгосховища, зручні читальні зали та абонементи для
дітей, юнацтва та дорослих – бібліотеці було що
запропонувати мешканцям Таврійського. Не дивно, що
вже за кілька місяців у неї було 5 300 читачів.
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Колектив Херсонської
централізованої бібліотечної системи
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ДОБА НЕЗАЛЕЖНОСТІ. ПЕРШІ ТРИДЦЯТЬ РОКІВ
Нові часи – нові форми роботи
Становлення у 1990-ті роки української державності
внесло свої корективи в організацію та напрямки
діяльності бібліотек.
Більше уваги тут стали приділяти роботі, спрямованій на
відродження історичної та культурної спадщини України
та її народів, збереження і розвиток національної гідності,
знайомство читачів з кращими творами художньої та
публіцистичної літератури, які раніше з відомих причин
були «загублені» або «забуті» в Україні.

В 1993 році Центральна бібліотека ім. Лесі Українки
обслуговувала 4 500 читачів, із них 2 100 дітей та юнацтва.
Кількість виданих за рік книг перевищила 780 000
примірників. Зменшення кількості читачів було зумовлене тривалим ремонтом (що тривав близько трьох
років): ні відділ обслуговування Центральної бібліотеки,
ні юнацький відділ не могли в цей час на повну силу
працювати.
Кількість бібліотек, що входили до Херсонської
централізованої бібліотечної системи зросла в 1993 році
до 34: 14 міських для дорослих, 8 – для дітей, 5 селищних
та 6 сільських.

Вагому роль у роботі системи починає відігравати
методичний відділ – координаційний центр бібліотек
міста.

В 1990-х роках надання методичної допомоги
здійснювалось за конкретними заявками бібліотек-філій,
на підставі анкетування працівників бібліотек.
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Колектив Херсонської централізованої
бібліотечної системи наприкінці 1990-х років

В діяльність бібліотек успішно впроваджувались
елементи соціологічної дослідницької діяльності. Так
методичним відділом було організовано в окремих
районах міста анкетування «Бібліотека і сучасний читач»,
мета якого покращити якість обслуговування читачів та
максимальне задоволення їх запитів.
В 1990-ті роки Центральна бібліотека ім. Лесі Українки
стала ініціатором проведення експерименту, пов'язаного з
переходом на нові форми обліку бібліотечного фонду з
метою його кращої збереженості.

Результати експерименту були позитивними, тож
херсонський досвід був рекомендований до впровадження
у всіх централізованих бібліотечних системах області.
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В залі каталогів Центральної бібліотеки

Творчий процес тривав і в інших бібліотеках системи.
Наприклад, на базі Бібліотеки № 1 було створено
бібліотеку сімейного читання. Її книжковий фонд та
діяльність були організовані так, щоб задовольнити
запити всіх членів родини – юних, дорослих, літніх.
Бібліотека № 3 в цей час організовує свою роботу як
бібліотека – виставковий зал.

Спільними зусиллями співробітників філії та методистів
Центральної бібліотеки стало можливим демонструвати в
бібліотеці не лише книжкові виставки, але й твори
живопису, колекції з приватних зібрань філателістів,
майстрів прикладного мистецтва. Більше уваги в
Херсонській централізованій бібліотечній системі стали
надавати обслуговуванню дітей. Із цим пов’язане
відкриття в Центральній бібліотеці дитячого відділу, а
також дитячих відділів при дорослих бібліотеках.
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Імпровізований «театр ляльок»
під час одного з бібліотечних заходів.
У роботі з дітьми херсонські бібліотекарі давно опанували
ігрові та інтерактивні форми популяризації книги

І якщо на початок централізації (1976 рік) при бібліотеках
було лише 3 дитячих відділи, то на 1983 р. – 8 дитячих
відділів та 8 окремих дитячих бібліотек.

Попри суворі реалії 1990-х років, бібліотеки розвивалися
та розширювалися. Так, у серпні 1993 року в Бібліотеці №
23 було створено відділ обслуговування дітей молодшого
шкільного віку.

Відповідне рішення було прийнято з урахуванням
побажань населення мікрорайону й головне –
функціональної доцільності, бо читач дитячого відділу
природним чином (автоматично) переходив у юнацьку
вікову категорію й обслуговувався надалі у відділі
середнього та старшого шкільного віку.
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Центральна бібліотека для дітей та її затишне подвір’я

Центральна бібліотека для дітей
Рішенням міськвиконкому в грудні 1997 року
Центральній бібліотеці для дітей було виділено
приміщення колишнього дитячого садка на вулиці Карла
Маркса (зараз – Потьомкінська): місцева влада виділила
кошти на реконструкцію приміщення та придбання
меблів для бібліотеки. З одержанням нового приміщення
з’явилась можливість відкрити читальні зали для
дошкільнят та учнів 1-4 класів, зал для проведення
масових заходів та кімнати для відпочинку.
Сталися зміни не тільки в структурі бібліотеки, було
розширено штат бібліотечних працівників: їх стало вже не
дев’ять, а тринадцять.
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Відтак, свій 50-річний ювілей у жовтні 1998 року бібліотека зустріла в новому двоповерховому будинку з красиво
оформленими абонементами та читальними залами. В
бібліотеці з'явилися всі можливості для розширення кола
бібліотечних послуг.

У 1990-ті роки методичну роботу Центральної бібліотеки
для дітей було переорієнтовано на надання консультативної та практичної допомоги філіям, які обслуговують
дітей. Дні керівника, бібліотечні ліцеї, творчі майстерні,
методичні тренінги, семінари-практикуми – все це
слугувало меті покращення роботи на користь громади
міста.
Новим підходом у методичній роботі бібліотеки стало
надання пріоритету цільовим комплексним програмам.
Було розроблено довгострокову програму (2002-2004
роки) «Твори добро», яка передбачала об’єднання дітей з
обмеженими можливостями. Удосконаленню підвищення
кваліфікації всіх категорій бібліотечних працівників
сприяла програма безперервної освіти бібліотечних
кадрів Херсонської централізованої бібліотечної системи.

Запрацювала «Бібліотечна приймальня» для працівників
шкільних бібліотек міста, в підготовці та проведенні якої
брали участь працівники Центральної бібліотеки для
дітей; її засідання проводилися у формі дискусій,
обговорень, тренінгів. Широкого впровадження набули
різноманітні конкурси: на кращу книжкову виставку, на
кращу емблему-рекламу, на кращий бібліографічний
огляд краєзнавчої тематики. Значно розширилися зв’язки
бібліотеки з засобами масової інформації: працівниками
книгозбірні поширюється кращий досвід на сторінках
місцевої преси, радіо, телебачення, таврійського
регіонального альманаху «Бібліопартнер».
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Професійний журнал «Світ дитячих бібліотек» у 2003 році
розповсюдив досвід Центральної бібліотеки для дітей з
питань організації роботи з творчо-обдарованими
читачами в театрі книги «Ровесник».

Над реалізацією цих та багатьох інших ідей, програм та
проектів працював злагоджений та творчий колектив,
більша частина якого до сьогодні лишається «на посту».

У 1985 році почала роботу в бібліотеці Ірина
Кондратьєва, в 1978 – Тетяна Червонна, в 1989 – Едіта
Коструб. Їхній досвід та творчі доробки використовує
сьогодні вже молоде покоління бібліотекарів.

Більше тридцяти років свого життя віддала бібліотечній
справі Галина Нежинська (Сердюк), яка прийшла до
Херсонської ЦБС у 1980 році, а в 1984 році – очолила
Центральну бібліотеку для дітей. Її працьовитість, творчі
здобутки та стратегічне мислення надихали колектив не
лише Центральної бібліотеки для дітей, а й усієї
Херсонської централізованої бібліотечної системи. Тож в
2003 році саме Галина Вікторівна і очолила це об'єднання
міських бібліотек.
Нові технології в бібліотеках
Початок ХХІ сторіччя приніс у бібліотечну роботу нові
форми та технологічні можливості. Відтак, у 2001 році в
Херсонській централізованій бібліотечній системі
зроблені перші кроки до комп’ютеризації.

За допомогою спонсорів і міської влади придбано 6
комп’ютерів, сканер, принтер, факс, модем, ксерокс; у
Центральній бібліотеці відкрився Інтернет-центр.
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Книжкова виставка-довідник Молодіжної інформаційноконсультативної служби в Центральній бібліотеці
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У відділі обслуговування юнацтва
Центральної бібліотеки ім. Лесі Українки

На зламі тисячоліть виникла й необхідність змінити
методику і форми інформаційної роботи.

Молодь все більше потребує інформації, тому з 2002 року
у відділі обслуговування юнацтва починає діяти
Молодіжна інформаційно-консультативна служба.
А з 1992 року при читальному залі Центральної бібліотеки
працює клуб «Надвечір’я» – для людей похилого віку.

Протягом 1990-х у Центральній бібліотеці діє літературно-культурологічний клуб «Вулик», а в 2000-х тут
з’являється літературна студія «Блокнот». В них молоді
літератори, студенти та молодь Херсонщини спілкуються,
дискутують, навчаються літературній майстерності.
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В залах відділу обслуговування юнацтва
Центральної бібліотеки ім. Лесі Українки

На початку XXI століття колектив Центральної бібліотеки
вступає високопрофесійним, творчо налаштованим, що
будує стратегію своєї діяльності на розвиток книгозбірні
як культурно-просвітницького, інформаційного центру
міста.

З 2000 року заслуговують на особливу увагу програми
бібліотечної діяльності, за якими були зроблені перші
кроки до автоматизації бібліотечних процесів «Інтернет:
бібліотека без кордонів», «Влада – бібліотека – громада».
Діяльність Центральної бібліотеки у 2001-2014 рр. була
спрямована на формування в бібліотеках міста соціальнокультурного середовища, в якому успішно здійснюються
інформаційні та духовні функції, вплив на загальне
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підвищення культурного рівня мешканців міста;
створення в стінах книгозбірень сприятливих умов для
виявлення здібностей громади; сприяння соціальній
стабільності та економічному зростанню місцевої
громади. Бібліотечна мережа в цей час складається з 34
бібліотек-філій, за рік обслуговує 89 000 користувачів,
книговидача складає 1 610 000 екземплярів книг.
З 2012 року запроваджена робота «Університету третього
віку» з метою сприяння позитивному ставленню людей
похилого віку до інформаційних процесів у суспільстві, до
комп’ютера та роботи з ним.
Нові центри культури
Незважаючи на складнощі нашого сьогодення, мешканці
міста тягнуться до культури, книги. Книгозбірні міста, як і
раніше, радіють своїм читачам.

Помітною подією для культурного життя Херсона у 2018
році стало відкриття новоствореної Бібліотеки № 24 у
мікрорайоні Корабел. Робота бібліотеки спрямована на
створення затишної атмосфери, де бібліотекарі прислухаються до думок різних вікових та соціальних груп
громади мікрорайону, а також мають індивідуальний
підхід до кожного відвідувача, який має потребу в
інформації. Поступово установа перетворюється на
багатофункціональний
культурно-дозвіллєвий
та
освітній центр. А в 2020 році, після створення Херсонської
об’єднаної територіальної громади, до якої увійшло й село
Садове, до родини книгозбірень Херсонської централізованої бібліотечної системи додалася нова приміська
бібліотека – Садівська бібліотека.
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Директор Херсонської централізованої бібліотечної
системи Галина Нежинська в робочому кабінеті

Непростий двадцятий…
Протягом другого десятиріччя ХХІ сторіччя бібліотекифілії Херсонської централізованої бібліотечної системи
активно працюють над реорганізацією культурного
профілю своєї діяльності в досить складних умовах. До
традиційних методів роботи з громадою поступово
додавалися
та
впроваджувалися
онлайн-заходи.
Поєднання офлайн та онлайн форм роботи створювали
умови для розширення культурно-інформаційних,
освітніх можливостей бібліотек.
Досвід онлайн-роботи надзвичайно допоміг бібліотекам
Херсона в 2020 році.
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Центральна бібліотека ім. Лесі Українки сьогодні

Тоді до звичної бібліотечної термінології впевнено
увійшли слова «локдаун» та «карантин» – і Херсонська
централізована бібліотечна система гідно відповіла на цей
виклик.
Зокрема, в онлайн-режимі відбулося святкування ювілеїв
митців та відзначення ювілейних дат загальнодержавного
та регіонального значення.

Попри всі труднощі у 2020 році продовжили працювати
клубні та читацькі об’єднання для дорослих та дітей,
університет ІІІ віку. Бібліотеки створювали нові релаксаційні, інформаційні та освітні простори для відвідувачів,
проводили інноваційні та традиційні вечори, конференції,
диспути, акції з промоції бібліотеки та читання.
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З цікавинок: в бібліотеках міста реалізовано проект
«Твори культуру», який реалізовувався Українською
бібліотечною асоціацією за підтримки Європейського
Союзу за програмою Дім Європи. Проект спирався на
досвід Херсонської централізованої бібліотечної системи
зі створення комікс-газети і дозволив запровадити нову
культурну послугу: проведення воркшопів зі створення
соціальних коміксів. Продовжила виходити й уже згадана
комікс-газета, в 2020 році вийшло друком її третє число,
присвячене національним меншинам міста.

Під час карантинних обмежень активно впроваджувалися
електронні послуги через доступ в бібліотеках до мережі
Інтернет. Понад 350 містян пройшли навчання в
Університеті ІІІ віку. Понад 750 записів внесені до
електронної бази даних та Електронного каталогу.
Підвищували бібліотекарі свою кваліфікацію через участь
в
онлайн–конференціях
та
заходах
Української
бібліотечної асоціації, Львівського книжкового форуму,
співробітництві з іншими бібліотеками регіону. Підвищення професійної майстерності було спрямоване на
впровадження інновацій, ІТ-технологій, розширення
асортименту бібліотечних послуг.

Благодійні та додаткові кошти були використані на
покращення матеріально-технічної бази структурних
підрозділів Херсонської централізованої бібліотечної
системи. Сучасні бібліотеки трансформуються та
розвиваються разом із суспільством, беручи на себе роль
громадських центрів – інформаційних, культурних,
просвітницьких, соціальних тощо. Бібліотека стає
установою, яка може консолідувати громадськість щодо
розв’язання соціально значущих проблем.
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Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Сергій Козир вручає директорові Херсонської
централізованої бібліотечної системи Галині Нежинській
відзнаку «Заслужений працівник культури України»

На рубежі 2020-2021 років саме книгозбірні Херсона стали
місцем, де тисячі мешканців міста отримали допомогу зі
зміни постачальника газу.

Об’єктивні
успіхи
Херсонської
централізованої
бібліотечної системи були визнані у 2021 році
нагородженням її керівника – Галини Нежинської –
почесним званням «Заслужений працівник культури
України».
Але ці успіхи – не межа, бібліотеки міста продовжують
змінюватися на краще.

Історія Херсонської централізованої бібліотечної системи
триває!
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Пильний читач не може не помітити, що цей
нарис охоплює не всі бібліотеки міста Херсон.
Досвідчений
бібліотекар
не
може
не
зауважити, що в ньому не висвітлено чимало
бібліотечних цікавих активностей. Але будьмо
чесними: хіба можливо у короткому нарисі
охопити усе розмаїття роботи більш ніж
тридцяти бібліотек протягом багатьох
десятиліть?
Тож ми й не намагалися охопити весь цей
пласт історичних матеріалів – адже довелося
б планувати не нарис, а багатотомне видання
– і бажали лише дати читачеві загальне
уявлення про зародження бібліотечної справи
у нашому місті та її поступовий розвиток
протягом ХХ – початку ХХІ сторіч.
Сподіваємося, що це завдання виконане.
На завершення ж, пропонуємо переглянути
кілька добірок світлин з сучасного життя
бібліотек міста – вони чекають вас на
наступних сторінках.
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КАТАЛОГ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ
Запропонований
читачеві
до
45–річчя
утворення
Херсонської
централізованої
бібліотечної системи каталог бібліографічних
джерел висвітлює основні етапи розвитку
Херсонської
централізованої
бібліотечної
системи і її підрозділів з моменту заснування і
до сьогоднішнього дня.
Каталог
підготований
працівниками
інформаційно-бібліографічного
відділу
Центральної бібліотеки ім. Лесі Українки, тож
у процесі роботи над ним були використані
першоджерела – книги і періодичні видання.
Основним джерелом відомостей для відбору
стали фонди і каталоги Центральної
бібліотеки – систематична картотека
статей, краєзнавча картотека, електронна
картотека статей БД «Періодика» та БД
«Книги» АБІС ІРБІС, довідкові видання та
переглянуто de visu архів періодичних видань
Центральної бібліотеки ім. Лесі Українки.
Покажчик містить деякі бібліографічні описи
з електронного каталогу Херсонської обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся
Гончара.
Цей бібліографічний покажчик – це перша
спроба систематизувати інформацію про
Херсонську ЦБС за весь час її існування.
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До нього ввійшли, в основному, статті з
місцевих та загальноукраїнських періодичних
видань та книги, видані за сприяння
Херсонської ЦБС.
Каталог складено відповідно до існуючих
стандартів
на
бібліографічний
опис
друкованих документів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2003).
Бібліографічні описи у покажчику подано
мовою, якою було видано першоджерело з
використанням сучасної орфографії.
Матеріал у покажчику розташований за
роком виходу статті та згідно алфавіту
прізвищ авторів або (у випадку відсутності
автора) назв видань за зведеним українськоросійським алфавітом в середині кожного
року. Статті одного автора розміщені за
абеткою їхніх назв.
Книжкові видання мають сиглу, яка вказує
місце їх зберігання. В окремих випадках
бібліографічний опис статті та книги
супроводжується анотацією.
Для різноаспектного розкриття змісту
покажчика та зручності користування ним
подаються допоміжні покажчики: іменний
покажчик, покажчик назв бібліотек-філій
Херсонської ЦБС.
Покажчик
адресований
працівникам
бібліотек, краєзнавцям, а також усім, вивчає і
популяризує знання про Херсон.
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Херсон.обл. б-кой для детей - представляла Херсон. ЦБС БФ
№22] // Херсонський вісник. - 2013. - N 23(6 черв.). - С. 18

135. 2013. Возраст не помеха для образования: [о соц.
услуге «Университет третьего возраста» которую
предоставляют пожилым горожанам в БФ № 9 и в Центр.
город. б-ке им. Леси Украинки] // Херсонський вісник. 2013. - N 7(14 лют.). - С. 17

136. 2013. Война жанров в Херсоне: [в Центр. город. б-ке
им. Леси Украинки работниками юнош. отд. была
проведена «литературная битва» - «Война жанров»] //
Херсонський вісник. - 2013. - N 6(7 лют). - С. 19

137. 2013. Гаран, Галина. Найкраще читав "ритм": [про
змагання першого туру міськ. конкурсу "Читацький батл",
організаторами конкурсу є Упр. культури, освіта Херсон.
міськ. ради і центр. дит. б-ка / Г. Гаран // Наддніпрянська
правда. - 2013. - N 43(7 черв.). - С. 2

138. 2013. Гундорина, Александра. Самому взрослому
студенту – 80 лет!: [«Университет третьего возраста» на
базе Центр. город. б-ки им. Леси Украинки]/А. Гундорина
//Горожанин и Горожанка. - 2013. - N 7(14 февр.). - С. 2
139. 2013. Зєбелян, Т. До Європи - разом: [про фест. європ.
кіно, присвяч. Дню Європи з участю БФ № 23 ]/Т. Зєбелян
// Херсонський вісник . - 2013. - N 22(30 трав.). - С. 18
~ 112 ~

~ 113 ~

~ 114 ~

Про креативні проекти Бібліотеки № 3 пишуть часто!
Бібліографія статті – під № 142 в Каталозі джерел

140. 2013. «Интерактивный спринт» в библиотеке:
[Центр. город. б-ка им. Леси Украинки совместно с Центр.
дет. б-кой встречали гостей – представителей летней
междунар. школы городов-побратимов Херсон-Шумен
(Болгария)] // Херсонський вісник. - 2013. - N 27(4 лип.). С. 18

141. 2013. Исторические презентации от библиотек
Херсона: [сотрудники Херсон. централизованной библ.
системы в холе адм. здания исполнительного комитета
презентовали выставки, которые рассказывают об
истории становления и развития города, ист. личностях,
судьба которых связана с Херсоном] // Херсонський
вісник. - 2013. - N 28(11 лип.). - С. 21

142. 2013. Кинобиблиотека: [библиотека-филиал №3
Херсонской ЦБС стала одной из пяти библиотек Украины победителей конкурса проектов "Творческие мастерские"
Программы "Библиомост"] // Херсонський вісник. - 2013. N 26(27 черв.). - С. 18

143. 2013. Кирпа, Татьяна. А вам слабо "сесть за парту" в
85 лет? В минувшую среду, 29 мая, в библиотеке-филиале
~ 115 ~

№9 Херсонской центральной библиотечной системы
поздравляли необычных "студентов" / Т. Кирпа // Гривна.
- 2013. - N 24(6 июня). - С. 11

144. 2013. Книга на всю жизнь!: [в б-ках Херсона и области
продолжается марафон чтения «Книга на всю жизнь!»] //
Херсонський вісник. - 2013. - N 10(7 берез.). - С. 8

145. 2013. Краеведческие этюды для старшеклассников:
[под названием «Я з тих країв, де за Дніпром кургани…»
сотрудники библиотеки-филиала №3 предложили ко
Всемирному дню поэзии] // Херсонський вісник. - 2013. - N
13(28 берез). - С. 19

146. 2013. Куда выкинуть батарейку?: [Херсонская ЦБС
вместе с курьерским сервисным центром «Адресат»
организовали
сбор
отработанных
батареек]
//
Херсонський вісник. - 2013. - N 38(19 верес.). - С. 17

147. 2013. Летний book бум: [для детей в б-ках
централизованной библ. системы города организована
программа "Летний book бум"] // Херсонський вісник. 2013. - N 33(15 серп.). - С. 18

148. 2013. Любовь к чтению - с детства: [встреча
волонтеров библиотеки-филиала №17 с дет. садиком
№30] // Херсонський вісник. - 2013. - N 33(15 серп.). - С. 18

149. 2013. Ляшенко, Евгений. В библиотеку - как на
праздник: [библиотека-филиал № 13 Херсон. ЦБС] / Е.
Ляшенко // Новий день. - 2013. - N 43(24 жовт.). - С. 17

150. 2013. "Ми різні, але ми разом": [про спільний захід
бібліотекарів філії № 13 Херсонської ЦБС та єврейської
громади міста на базі благодійного центру "Хесед
Шмуель"] // Херсонський вісник. - 2013. - N 45(7 листоп.). С. 4
~ 116 ~

Бібліотека № 13 активно працює для молоді.
Бібліографія статті – під № 149 в Каталозі джерел

151. 2013. Морская, Дарья. Издатели Капрановы для нас
пели: [о презентации книги в ЦБ] / Д. Морская //
Горожанин и Горожанка. - 2013. - N 46(14 нояб.). - С. 4

152. 2013. "Натюрморт" в библиотеке : [в город. дет. б-ке
№ 4 открылась выставка работ юных художников Школы
искусств №1 "Натюрморт"] // Херсонський вісник . - 2013.
- N 26(27 черв.). - С. 8

153. 2013. "П'ять кроків до успіху: увімкни бібліотеку":
[волонтерська акція "П'ять сходинок до успіху: увімкни
бібліотеку!" у БФ №22] // Наддніпрянська правда.- 2013. N 43(7 черв.). - С. 2

154. 2013. Подари книгу библиотеке: [акция "Подари
сельской библиотеке книгу". Заместитель город. головы
С. Черевко подарил 100 книг Степановской библиотеке] //
Херсонський вісник. - 2013. - N 35(29 серп.). - С. 18
~ 117 ~

Центральна бібліотека для дітей часто організовує
виставки робіт своїх читачів і не тільки.
Бібліографія статті – під № 152 в Каталозі джерел

155. 2013. Самая зеленая - Зеленовка: [зав. Зеленовской
поселковой б-ки Шеховцову И.А. наградили грамотой «За
чистую окружающую среду»] // Херсонський вісник. 2013. - N 18(2 трав). - С. 18

156. 2013. Сиротенко, Владимир. Стала студенткой в 82
года: [о работе в Херсоне ун-тов третьего возраста] / В.
Сиротенко // Новий день. - 2013. - N 45(7 листоп.). - С. 18

157. 2013. Сиротенко, Володимир. «Проковтнув»28 книг:
[у дитячій БФ №5 Херсонської централізованої
бібліотечної системи назвали переможця програми літніх
читань та найкращого фанфікіста]/Володимир Сиротенко
// Новий день. - 2013. - N 37(12 верес.). - С. 19

158. 2013. Сиротенко, Володимир. Сучасна історія у
коміксах Капранових: [брати Капранови презентували
свою книгу в херсонській Центральній бібліотеці ім. Лесі
Українки] / В. Сиротенко // Новий день . - 2013. - N 46(14
листоп.). - С. 20
~ 118 ~

Бібліотеки міста слугують також місцями зустрічі
херсонців з улюбленими українськими авторами.
Бібліографія статті – під № 158 в Каталозі джерел

159. 2013. Слухачі "Університету третього віку"
переконані: межі пізнання не існує: [про зустріч зі
слухачами "Університету третього віку" на базі
бібліотеки-філії № 9] // Наддніпрянська правда. - 2013. - N
22(22 берез.). - С. 2

160. 2013. Стартовал «Литературный батл»: [конкурс
проводится в честь 235-летия обл. центра, организаторы
конкурса – Упр. культуры, Упр. образования Херсон. гор.
совета и ЦДБ Херсон. ЦБС] // Херсонський вісник. - 2013. N 8(21 лют.). - С.19

161. 2013.
Студентов
Херсона
приглашают
в
"Молодежную
видеолабораторию":
[арт-группа
"Режиссёр.орг" и библио-тека-филиал №3 Херсонской
ЦБС] // Херсонський вісник. - 2013. - N 41(10 жовт.). - С. 9

162. 2013. Студенты отметили День Татьяны: [в
читальном зале Центр. город. б-ке им. Леси Украинки] //
Херсонський вісник. - 2013. - N 5(31 січ.). - С. 19

163. 2013. Тарадименко, Ірина. Пробуди любов до книги:
[про ІІІ обл. фестиваль молодіжного читання «Відкрий
свою книгу»] / І. Тарадименко // Новий день. – 2013. – N
45(7 листоп.). – С. 21
~ 119 ~

164. 2013. Терен, Тетяна. Место назначения - современная
библиотека: [программа "Бібліоміст" стала инициатором
телевизионного проекта "Пространство идей" на "5
канале", представляющего 12 современных библиотек с
12 уголков Украины] / Т. Терен // День. - 2013. - N
125/126(19/20 июля. - С. 17,18

165. 2013. Товсточуб, Олеся. У бібліотеках - книжковий
бум!: [про відкр. сезону літнього книжкового буму
співробітниками бібліотеки-філії №5 Центр. бібліотечної
системи] / О. Товсточуб // Новий день. - 2013. - N 26(27
черв.). - С. 18

166. 2013. Украинский год в народных обычаях: [о
мероприятии в библиотеке-филиале № 13 Херсон. ЦБС] //
Херсонський вісник. - 2013. - N 42(17 жовт.). - С. 19

167. 2013. Форвард - библиотека!: [в Центр. б-ке им. Леси
Украинки прошел финал общесистемного квеста
"Форвард - Библиотека!"] // Херсонський вісник. - 2013. N 9(28 лют.). - С. 17

168. 2013. Херсон шукає молодих і талановитих майстрів
літературної творчості: [I міськ. конкурс літ. творчості ім.
Миколи Братана] // Херсонський вісник. - 2013. - N 7 (14
лют.). - С. 19

169. 2013. Херсонские кулинары дегустируют шоколад: [в
стенах ЦБ им. Леси Украинки состоялось необычное
мероприятие, посвященное шоколаду и его истории] //
Херсонський вісник. - 2013. - N 12(21 берез.). - С. 18

170. 2013. Херсонские очумелые ручки: [о модном
увлечении Hand made в херсон. б-ках ЦБС] // Херсонський
вісник. - 2013. - N 34(22 серп.). - С. 19
~ 120 ~

Протягом останнього десятиліття Херсонська
централізована бібліотечна система є співорганізатором
Літературного конкурсу ім. Миколи Братана.
Бібліографія статті – під № 168 в Каталозі джерел

171. 2013. Читайте повсюду: ["Парковая библиотека" на
площадке кафе "Лето", организатор – ЦБ] // Херсонський
вісник. - 2013. - N 26(27 черв.). - С. 18

172. 2013. Яїцький, Анатолій. Зустріч в «Університеті
третього віку»: [впровадження «Університету третього
віку» в Херсоні на базі бібліотек ЦБС] /А. Яїцький//Новий
день. - 2013. - N 13(28 берез.). - С. 18

173. 2013. Яновський, Сергій. ...студенту - 80 років: [про
використання інформаційних можливостей Інтернету у
навчанні студентів "Університету третього віку" в ЦБ] / С.
Яновський // Голос України. - 2013. - N 38(26 лют.). - С. 15

174. 2013. Яновський, Сергій. Вільний доступ усім.
Перший у Херсоні інформаційно-культурний центр з
вільним доступом відкрито у фойє будівлі міської ради / С.
Яновський // Голос України. - 2013. - N 128(13 лип.). - С. 8
~ 121 ~

Університети ІІІ віку – одна з кращих соціальних послуг
херсонських міських бібліотек.
Бібліографія статті – під № 173 в Каталозі джерел

175. 2013. Яновський, Сергій. До вуличної книгозбірні не
повертають прочитане: [про першу в Херсоні вуличну б-ку
з вільним доступом, яку започаткувала Херсон. центр.
міська б-ка ім. Лесі Українки] / С. Яновський // Голос
України. - 2013. - N 117(26 черв.). - С. 7

176.

2014. Библиотекари пошли по домам // Херсонський
~ 122 ~

вісник . - 2014. - N 6(6 лют.). - С. 18

177. 2014. Каким должен быть мэр Херсона?
Херсонський вісник. - 2014. - N 13(27 берез.). - С. 1

//

178. 2014. Кучерява, Олена. Знайомство з Білоруссю: [у БФ
№13 відбувся урок білоруської культури] / О. Кучерява //
Новий день 2014. - N 18(1 трав.). - С. 24

179. 2014. Миронов, Вячеслав. Лето с библиотекой:
програма летних чтений в БФ №13 / В. Миронов // Новий
день. - 2014. - N 26(26 черв.). - С. 12

180. 2014. Піменова, Олена. У Херсоні - черга за книгами:
вулична бібліотека у Піонерському сквері: [Херсон. ЦБС] /
О. Піменова // Вгору. - 2014. - N 36(4 верес.). - С. 6

181.
2014. Святкування 60-літнього ювілею бібліотекифілії № 14 Херсонської ЦБС // Юридичний вісник
Херсонщини. - 2014. - N 6(листоп.). – Місце зберігання:
ХОУНБГ

182. 2014. Сиротенко, Володимир. Пам'ять про Шевченка
жива: [про урочистий захід до 200-річчя Т. Шевченка у
Херсон. ЦБ ім. Лесі Українки] / В. Сиротенко // Новий день.
- 2014. - N 10(6 берез.). - С. 7

183. 2014. Сиротенко, Володимир. У бібліотеці побував
Шерлок Холмс: [у ЦБ ім. Лесі Українки відбулася літ. дуель
присвяч. 155-й річниці з дня народж. англ. письм. А.К.
Дойла] / В. Сиротенко // Новий день. - 2014. - N 18(1 трав.).
- С. 24

184. 2014. Солдаты чужой войны: [выставка книг Херсон.
ЦБС в Херсон. горсовете посвященной 25-летию вывода
~ 123 ~

войск из Афганистана] // Херсонський вісник. - 2014. - N
7(13 лют.). - С. 18

185. 2014. "Я і мої права": [Про участь БФ № 13 у Тижні
права в ЗОШ № 34] // Херсонський вісник. - 2014. - N 51(18
груд.). - С. 2
***

186. 2015. Матвєєва, Ольга Олексіївна. Виставкова робота
в бібліотеці / О. О. Матвєєва // Шкільна бібліотека. - 2015.
- N 11. - С. темат. вкл. до журн. 22-24

187. 2015. Матвєєва, Ольга Олексіївна. Індивідуальна
робота з користувачами бібліотеки / О. О. Матвєєва //
Шкільна бібліотека. - 2015. - N 11. - С. темат. вкл. до журн.
15-21

188. 2015. Матвєєва, Ольга Олексіївна. Креативні заходи
для молоді в бібліотеці / О. О. Матвєєва // Шкільна
бібліотекаю - 2015. - N 11. - С. темат. вкл. до журн. 25-28
***

189. 2015. Алисова, Ксения. Спасибо за добрую сказку:
[город. фестиваль библ. клубов БФ Херсон. ЦБС] / К.
Алисова // Новий день. - 2015. - N 16(16 квіт.). - С. 18

190. 2015. Алісова, Ксенія. Щоб пам'ятали: [в Херсон. ЦБС
триває акція з нагоди 70-ї річниці Великої Перемоги]/ К.
Алісова // Новий день. - 2015. - N 19(7 трав.). - С. 16

191. 2015. Гаран, Галина. Віртуальний політ юних читачів
у Страсбург: [БФ №22 м. Херсона] / Г. Гаран //
Наддніпрянська правда. - 2015. - N 22(25 берез.). - С. 3
~ 124 ~

В справі організації Літературного конкурсу ім. миколи
Братана Херсонська ЦБС співпрацює зі знаними
літераторами міста.
Бібліографія статті – під № 200 в Каталозі джерел

192. 2015. День актуальної п'єси: [про БФ №3] //
Херсонський вісник. - 2015. - N 7(19 лют.). - С. 5

193. 2015. Кухта, Галина. Щедрий дар творити для дітей:
[БФ № 22 Херсон. ЦБС] / Г. Кухта // Наддніпрянська
правда. - 2015. - N 26(8 квіт.). - С. 2

194. 2015. Ляшок, Ольга. За интернет-услугами - в
библиотеку: [Херсон. ЦБС] / О. Ляшок // Гривна. - 2015. - N
44(28 окт.). - С. 12

195. 2015. Ляшок, Ольга. Знания - в книгах и душах : [о БФ
Херсон. ЦБС] / О. Ляшок // Гривна. - 2015. - N 40(30 сент.).
- С. 10
~ 125 ~

196. 2015. Митчак, Софія. Книжкові спокуси літа: [літні
читання в Центр. міськ. дит. б-ці] / С. Митчак // Новий
день. - 2015. - N 27(2 лип.). - С. 20

197. 2015. Мовчан, Альона. У Степанівці відремонтували
бібліотеку/ А. Мовчан // Херсонський вісник. - 2015. - N
33/35(27 авг. - С. 3
198. 2015. Мовчан, Альона. Херсонці відзначили
Всеукраїнський день бібліотек / А. Мовчан // Факты и
комментарии. - 2015. - N 177(29 сент.). - С. 5

199. 2015. Ткачова, Наталя. У Херсоні відбувся фестиваль
бібліотечних клубів: [про БФ Херсон. ЦБС] / Н. Ткачова //
Херсонський вісник. - 2015. - N 14/15(9 апр). - С. 4
***

200. 2016. Братан, Віктор. Романтика об`єднала аматорів
слова: [про II міськ. конкурc літ. творчості ім. М. Братана] /
В. Братан // СТЕП : літ.-худож. альм. - Херсон : Гілея, 2016.
- N 23. - С. 76
***

201. 2016. Войтенко, Анастасія. Актори театру серед
книжок:
[про
спільний
проект
Херсонської
централізованої бібліотечної системи і обласного
музично-драматичного театру – показ вистав для
відвідувачів книгозбірень] / А. Войтенко // Новий день. 2016. - N 45(2 листоп.). - С. 24

202. 2016. Войтенко, Анастасія. Бібліотека відкриває
таланти: [про БФ №5 Херсон. ЦБС] / А. Войтенко // Новий
день. - 2016. - N 39(21 вер.). - С. 24
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Бібліотекарі міста є авторами не лише поточних
матеріалів у періодиці, а й наукових та науковопопулярних статей у фахових журналах..
Бібліографія статті – під № 213 в Каталозі джерел

203. 2016. Истомина, Анна. Не снимай меня с дерева: [о ЦБ
им. Леси Украинки Херcон. ЦБС] / А. Истомина // Вгору. 2016. - N 20(19 трав.). - С. 8

204. 2016. Лунина, Олеся. Свято вулиці просили зробити
традиційним: БФ №15 для дорослих і БФ №21 для дітей,
що розташовані на вулиці імені Кости Хетагурова в
Херсоні, подарували мешканцям своєї вулиці свято в
пам'ять поета й засновника осетинської літератури / О.
Лунина // Гривна . - 2016. - N 44(26 окт.). - С. 12

205. 2016. Пименова, Елена. Как подружиться с Моцартом:
[интервью с херсон. муз. групою "Город неспящих"
которая побывала на творческой встрече в ЦДБ Херсона] /
Е. Пименова // Вгору. - 2016. - N 9(3 берез.). - С. 5

206. 2016. Про затвердження Статуту Херсонської
централізованої бібліотечної системи у новій редакції та
створення міської бібліотеки-філії №24 Херсонської ЦБС:
рішення від 25.03.2016 № 106 // Прямо в руки. - 2016. - N
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17(21 апр.). - С. 11-13

207. 2016. Самойлова, Елена. Херсонские драматурги
объединились: [творческий вечер в Херсон. БФ №3 Херсон.
ЦБС] / Е. Самойлова // Вгору. - 2016. - N 8(25 лют.). - С. 8

208. 2016. Ющенко, Ольга. Добрі справи юних читачів:
[про БФ № 5 Херсон. ЦБС] / О. Ющенко // Новий день. 2016. - N 34(17 серп.). - С. 24

209. 2016. Ющенко, Ольга. Під час канікул дітям
пропонують читати : [про БФ № 5 Херсон. ЦБС]/ О. Ющенко
// Новий день. - 2016. - N 26(22 черв.). - С. 8

210. 2017. Зустріч друзів [про захід у ЦБ ім. Лесі
Українки]// Новий день . - 2017. - N 22(24 трав.). - С. 6

211. 2017. Кухта, Галина. Повір у себе...: [про захід,
проведений в Херсонській дитячій обласній клінічній
лікарні]/ Г. Кухта // Наддніпрянська правда. - 2017. - N
23(29 берез.). - С. 4

212. 2017. Черенкова, Ірина. Бібліотеки - частина нашого
життя: [про роботу Херсон. ЦБС] / І. Черенкова // Новий
день. - 2017. - N 50(6 груд.). - С. 20

***
213. 2018. Зєбєлян Т. Бібліотека-філія для юнацтва як
центр європейської інформації для українського
молодіжного соціуму / Т. Зєбєлян, С. Калігорська //
Бібліотечна
планета:
щоквартальний
наукововиробничий журнал. - К. : Національна парламентська
бібліотека України, 2018. - N 2. - С. 19-21
***
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214. 2018. Антипенко, Іван. Вшанували Миколу
Чернявського : херсон. книгозбірню пропонують назвати
на честь письм., який жив і працював у місті на початку ХХ
ст.: [про БФ №14 Херсон. ЦБС] / І. Антипенко // День. -.
2018. - N 61/62(6-7 квіт. - С. 2

215. 2020. Алісова, Ксенія. "Зекономили" на бібліотеках/
К. Алісова // Новий день : незалежна газета Херсонщини. 2020. - N 9(26 лют.). - С. 5

216. 2020. Кирпа, Ірина. Битва за бібліотеки: у Херсоні
хочуть пустити "з молотка" чотири бібліотеки і звільнити
75 бібліотекарів / І. Кирпа // Україна молода. - 2020. - N
16(12 лют.). - С. 11

217. 2020. Матюхина, Анастасия. Закрытие херсонских
библиотек: эпопея продолжается / А. Матюхина // Гривна.
- 2020. - N 9(26 февр.). - С. 6

218. 2020. Матюхина, Анастасия. Следующий этап - книги
в костер?: [оптимизация херсон. библиотек] / А. Матюхина
// Гривна. - 2020. - N 6(5 февр.). - С. 6 ; Гривна-СВ. - 2020.;
№ 6(6 лют.)

219. 2020. Яновський, Сергій. Бібліотекам винесли вирок
/ С. Яновський // Голос України. - 2020. - N 22(5 лют.). - С.
10
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК ДО КАТАЛОГУ
БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ
У покажчику подаються за алфавітом усі
прізвища, які зустрічаються в бібліографічному описі попереднього каталогу
джерел.
У дужках наводяться номери, що відповідають
номерам
тих
публікацій
у
Каталозі
бібліографічних джерел, де ці персоналії
згадані. Прізвища авторів – без вказівки в
дужках на авторство.
Прізвища вказуються українською або російською мовами відповідно до мови першоджерела.
Абсалямов А. (2)

Братан М. (167), (199)

Антипов А. 46

Буренко Л. 26, 27, 32

Бундуки В. 38, 54

Алісова К. 124, 188, 189, 214
Антипенко І. 126, 213

Бутенко Г. 67

Антонова Ю. 76

Войтенко А. 200, 201

Беликова С. 128

Воробйова О. 78

Батюсь Т. 31

Борисова Р. 14

Боянжу В. 47, 50
Братан В. 199

Воробйова К. 62, 68

Гаран Г. 23, 28, 106, 136, 190
Гейтс Б. (113)

Глаз Р. 1, 2, 4, 5
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Глезня П. 10

Кулинич Н. (33)

Гундорина А. 137

Кухта Г. 192, 210

Дубчак В. 96

Лисичкіна М. 8

Кучерява О. 177

Дойль А. К. (182)

Лібіга Л. 80, 99

Єсенін С. (26)

Літвінова О. 91

Жарких Л. 114

Жураківський В. 34

Ломоносов М. В. (32)
Лукацька Р. 15-17

Зєбелян Т. 18, 212

Лунина О. 203

Зинченко О. 69

Ляшенко Е. 148

Истомина А. 202

Ляшок О. 193, 194

Івкіна С. В. 123
Калина В. 77

Калігорська С. 212

Макаренко А. С. (36)

Капранови (брати) (130),
(150), (157)

Матвеєва О. 47, 51, 57, 185187
Матюхина А. 216, 217

Карнаухов И. 116

Менделюк К. 36, 37

Кирпа І. 63, 215

Миронов В. 178

Кацем М. 29

Кирпа Т. 108, 117, 142

Кислова Г. 39-42

Менделюк М. 18, 19
Митчак С. 195

Мовчан А. 196, 197
Морская Д. 150

Клименко Н. В. 109
Кондаурова Н. 55

Моцарт В.А. (204)
Мошнягул А. 81

Котляревський І. (41)
Кузнєцова Е. О. (94)
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Нежинська Г. (71), (97)

Павлова И. 70, 71

Стус В. (89)

Парфьонова Г. 73

Терен Т. 163

Тарадименко І. 162

Парнак О. 72

Підгорецька Т. 83, 85, 92,
93, 101, 110, 119
Піменова О. 179, 204

Фертман П. 11

Погиба Н. 120

Фокіна М. 88, 89, 95

Попкова О. 9

Хетагуров К. (203)

Пушкін О. С. (12)

Хом’якова В. 35

Роздобудько І. (132)

Цитрон О. 12

Розміровська О. 105

Червона Т. 61

Самойлова Е. 206

Черевко С. (153)

Сегал К. 22, 24, 30
Семенець З. (29)

Серебрякова С. 48, 49, 58,
59, 74, 86, 94, 102
Сиротенко В. 155-157, 181,
182
Сілютіна Д. 103

Скора О. 44, 45, 60
Сосна А. 104

Степанова С. 75

Товсточуб О. 164
Туровський О. 3

Повод Л. 6

Сирик Г. 64

Ткачова Н. 198

Черенкова І. 211
Черный В. (102)

Чернявсьий М. (213)
Шевченко Т. Г. (18)
Шевчук З. (13)

Шерстобитова Т. 25

Шеховцова И. А. (154)
Ющенко О. 207, 208
Яїцький А. 171

Яновський С. 172-174, 218
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ПОКАЖЧИК БІБЛІОТЕК-ФІЛІЙ ХЕРСОНСЬКОЇ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ, ЯКІ
ЗГАДУЮТЬСЯ В КАТАЛОЗІ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ
Звертаємо вашу увагу, що номери, зазначені
після назв бібліотек-філій (БФ), посилаються
на номери публікацій в Каталозі бібліографічних джерел, а не на сторінки цього
видання.
Антонівська БФ – 54
БФ № 1 – 65, 109

БФ № 3 – 132, 141, 144, 160, 191, 206

БФ № 4 (Центральна бібліотека для дітей) – 5, 60, 61, 151;
31, 44, 52, 53, 58, 65, 67, 69, 74, 80, 87, 90, 96, 100, 115, 116, 136,
139, 159, 195, 204, 210
БФ № 5 – 77, 86, 156, 164, 201, 207, 208
БФ № 6 – 56, 72, 123
БФ № 8 – 76

БФ № 9 – 47, 50, 124, 127, 134, 142, 158
БФ № 10 – 131

БФ № 11 – 29, 34, 55

БФ № 13 – 82, 104, 108, 110, 119, 120, 148, 149, 165, 177, 178,
184
БФ № 14 – 6, 180, 213

БФ № 15 – 42, 48, 59, 94, 203
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БФ № 16 – 76

БФ № 17 – 13, 76, 147

БФ № 19 – 10, 46, 68, 95, 103

БФ № 21 – 203

БФ № 22 – 9, 23, 28, 93, 106, 131, 133, 152, 190, 192

БФ № 23 – 47, 50, 138, 212
БФ № 24 – 205

Зеленівська БФ – 154

Кіндійська БФ – 43, 45, 66, 117

Наддніпрянська БФ – 113

Степанівська БФ – 153, 196

Центральна бібліотека ім. Лесі Українки – 1-3, 7, 8, 11, 12,
18, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 37, 63, 79, 84, 85, 89, 92, 101,
102, 111, 121, 122, 125, 128, 130, 135, 137, 139, 150, 157, 161,
166, 168, 170, 172, 174, 181, 182, 202, 209
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КАТАЛОГ КНИГ,
ВИДАНИХ ЗА СПРИЯННЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ
БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ
В цьому каталозі зазначено ключові видання,
які з’явилися на світ з ініціативи або за
сприяння Херсонської централізованої бібліотечної системи. Для кожного видання вказано
також кількість наявних у книжковому фонді
бібліотек примірників книг та місця їхнього
зберігання.
1. Teutonia: антологія творів учасників
інтелектуальної
гри
Херсон.
централізованої бібл. системи. - Херсон:
ХЦБС, 2019. - 119 с.: фотогр. - Примірників:
5: БФ 2(1), БФ 6(1), кх(1), БФ Зи(1), БФ
11(1)
2. Душі моєї друзі…: зб. поезії та прози
молодих авт. / Херсонська ЦБС, Центр. бка ім. Лесі Українки, від-л обслуг. юнацтва.
- Вип.1 / уклад. Т. М. Шитко. - Херсон : [б.
в.], 2015. – 58 с. : фотогр. – Примірників: 1 :
юн (1)
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3. Збірник творів переможців першого
міського
конкурсу
літературної
творчості ім. М. Братана. - Херсон : Агєєва
О.В., 2013. - 100 с. : фотогр. - Примірників:
262 : БФ 1(10), БФ 2(11), БФ 3(10), БФ 6(9),
БФ 8(10), БФ 9(10), БФ 11(9), БФ 13(10),
БФ 14(10), БФ 15(10), БФ 16(9), БФ 19(10),
БФ 20(9), БФ 23(10), БФ 4(5), БФ 5(5), БФ
7(6), БФ 10(5), БФ 12(5), БФ 17(5), БФ
21(5), БФ 22(5), БФ А(10), БФ Зел(10), БФ
Ко(11), БФ Б(10), БФ П(10), БФ Нд(10), БФ
Зи(9), аб(2), чз(2), кх(2), юн(2), ібв(2), БФ
24(4)

4. Кличе незміряний світ: зб. творів
переможців
IV
Міського
конкурсу
літературної творчості ім. Миколи
Братана / [Упр. культури Херсон.
міськради] ; [передм. А. Костенко]. Херсон : ФОП Савченко А.В., [2019]. - 304 с.
- Примірників: 44 : БФ 1(2), БФ 2(2), БФ
3(2), БФ 6(1), БФ 8(1), БФ 9(1), БФ 11(1),
БФ 13(1), БФ 14(1), БФ 15(1), БФ 16(1), БФ
19(2), БФ 20(1), БФ 23(1), БФ 24(1), БФ
4(1), БФ 5(1), БФ 7(1), БФ 10(1), БФ 12(2),
БФ 17(1), БФ 21(1), БФ 22(1), БФ А(1), БФ
Зел(1), БФ Ко(1), БФ Кі(1), БФ Б(1), БФ
П(1), БФ С(1), БФ Ін(1), БФ Нд(1), БФ Зи(1),
БФ Ст(1), аб(1), юн(1), кх(3)
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5. Костенко, Антон Витальевич. Виктор
Гошкевич и его мир: семья, окружение,
древности / Антон Костенко, Анастасия
Шевченко;
Упр.
культури
Херсон.
міськради, Херсонська ЦБС. - Херсон, 2017.
- 116 с. : ил., фот. - Примірників: 3 : чз(1),
кх(1), ібв(1)
6. Костенко Антон Віталійович. Чорнобаївка: вчора, сьогодні, завтра: (до 235-ї
річниці заснування села) / Антон
Костенко, Ольга Нестеренко. - Херсон :
Херсонська міська друкарня, 2017. - 92 с. :
ілюстр., фотогр. - Примірників: 1 : кх(1)

7. Мені вві сні бриніло слово... : зб. творів
переможців
ІІІ
Міського
конкурсу
літературної творчості ім. Миколи
Братана / [упоряд. А. Костенко]. - Херсон :
Наддніпряночка, 2017. - 256 с. : ілюстр.,
портр. - Текст на укр. та рос. мові. Примірників: 81 : БФ 1(3), БФ 2(2), БФ 3(3),
БФ 6(2), БФ 8(2), БФ 9(2), БФ 11(3), БФ
13(3), БФ 14(3), БФ 15(2), БФ 16(3), БФ
19(3), БФ 20(2), БФ 23(2), БФ 24(2), БФ
4(2), БФ 5(2), БФ 7(2), БФ 10(2), БФ 12(2),
БФ 17(2), БФ 21(2), БФ 22(2), БФ А(2), БФ
Зел(2), БФ Ко(2), БФ Кі(2), БФ Б(2), БФ
П(2), БФ С(2), БФ Ін(2), БФ Нд(2), БФ Зи(2),
БФ Ст(2), аб(2), чз(1), юн(2), кх(1)
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8. Перлини смаглявої Таврії: Збірка
творів переможців другого Херсонського
міського конкурсу літературної творчості
ім. Миколи Братана. - Херсон : ФОП Агєєва
О. В., 2015. - 168 с. - Примірників: 15 : БФ
1(2), БФ 2(1), БФ 3(1), БФ 6(1), БФ 13(1),
БФ 19(1), аб(1), чз(1), кх(1), юн(2), ібв(1),
БФ Зи(1), БФ 24(1)

9. Сторінки з "Блокноту": зб. поезії та
прози молодих авт. / Херсонська ЦБС,
Центр. б-ка ім. Лесі Українки, від-л обслуг.
юнацтва. - Вип.2 / уклад. Т. М. Шитко. Херсон : [б. в.], 2016. - 48 с. : фотогр. –
Примірників: 1 : юн (1)

10. Сторінки з "Блокноту"-2: зб. поезії та
прози молодих авт. / Херсонська ЦБС,
Центр. б-ка ім. Лесі Українки, від-л обслуг.
юнацтва. - Вип.3 / уклад. Т. М. Шитко. Херсон : [б. в.], 2017. - 68 с. : фотогр. –
Примірників: 1 : юн (1)
11. Сторінки з "Блокноту": зб. поезії та
прози молодих авт. / Херсонська ЦБС,
Центр. б-ка ім. Лесі Українки, від-л обслуг.
юнацтва. - Вип.4 / уклад. Т. М. Шитко. Херсон : [б. в.], 2018. - 60 с. : фотогр. –
Примірників: 1 : юн (1)
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12. Сторінки з "Блокноту": зб. поезії та
прози молодих авт. / Херсонська ЦБС,
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