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Там, де процвітають бібліотеки, там мир і благодать, 

повага до людства й успішне вирішення 

найскладніших соціальних проблем 

Микола Реріх  

 

У 2019 році центральній районній бібліотеці імені Івана Франка 

виповнюється 100 років. 

За 100 років бібліотека пам’ятає усе – своє заснування і становлення, 

знищення і відродження, поступ і трансформацію. Час переконує, що для 

представників щонайменше п’яти поколінь бібліотека стала майданчиком 

життєвого становлення, бо бібліотека-ювілярка служить подолянам чесно й 

сумлінно, наповнюючи свою діяльність змістом, позитивом й успіхом, тут панує 

аура освіченості, культури, розуміння та інновацій. 

 Історія бібліотеки невідривна від історії нашої країни, міста: творили її 

сучасники – бібліотекарі і читачі, в історії успіху багатьох із них відчувається 

вагомий вклад бібліотеки. 

Безумовно, найважливішою функцією бібліотеки є гуманістична: вона 

формує гуманне ставлення до людини, наповнюючи її життя змістом 

доброчесності, людяності, мудрості, знань і успіху та причетності до подій, що 

переживає покоління користувачів. 

Пропонуємо вашій увазі нарис сторічної історії центральної районної 

бібліотеки імені Івана Франка централізованої бібліотечної системи 

Подільського району міста Києва, що є спробою відкрити користувачам деякі 

сторінки її історії, поглянути на бібліотечні події очима як їх сучасників, так і 

очима сьогоднішнього відвідувача. 
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Бібліотека – це і місце для роботи, і храм, і науково-дослідний 

центр, і лабораторія, і музей, і вища школа… і місце 

найвищих радощів, свято для очей і розуму  

Микола Реріх  

Витоки 

Центральна районна бібліотека імені Івана Франка – одна з найстаріших 

публічних бібліотек Києва. 

У червні 1918 року Київська міська дума на прохання Київської міської 

управи асигнувала 30 тис. крб. на відкриття 3-х безоплатних бібліотек-читальнь 

з дитячими відділами на Куренівці, Шулявці та Печерську1. 

1919 року Куренівська бібліотека була 

відкрита в приміщенні парафіяльного 

училища ім. Сергія Грушевського, який за 

життя заповів побудувати своїм коштом 

навчальний заклад. Після смерті Сергія 

Федоровича (1901 р.) мрія батька була 

втілена сином Михайлом Грушевським. 

Протягом 1911 – 1919 років йшло 

будівництво споруди у стилі модерн 

(пам’ятка архітектури, нинішня адреса – вул. 

Кирилівська, 164). Згодом у цьому приміщенні працювала школа №14, ще 

пізніше Академія муніципального управління. 

 В кінці 70-х років ХХ ст. відомий український 

бібліограф Федір Сарана, один із укладачів «Довідкового 

тому до творів К. Маркса і Ф. Енгельса», у дарчому підписі 

до подарованої бібліотеці книги вказує, що 1939 року 

працював бібліотекарем Куренівської бібліотеки в школі 

№ 14.  

Детально відтворити історію розвитку бібліотеки в 

довоєнні роки дуже важко через відсутність документів та 

складність роботи в київських архівах. Відомо, що в роки 

визвольних змагань, через воєнні події та часті зміни влади, 

Куренівській бібліотеці, як і іншим бібліотекам Шулявки 

та Деміївки, довелось на деякий час зачинити двері2. 

Із електронного видання «Киев: справочник»3 дізнаємось, що Куренівська 

бібліотека-читальня Попечительства народної тверезості знаходилась за адресою 

вул. Кирилівська, 9. Довідкове видання за редакцією Ф. Ернста 1930 р. «Київ: 

провідник»4 подає іншу адресу – Петропавлівський майдан, 14. Як виявилося, 
                                                 
1 Державний архів Києва. – Ф. 163. – ОП21. – СПР. 555. – Арк. 4. 
2 Державний архів Києва. – - Ф. 163. – ОП21. – СПР. 393. – Арк. 5. 
3 http://geo.ladimir.kiev.ua/pq/dic/a–BIBLIOTEKI 
4 Київ: провідник / за ред. Федора Ернста; Н.К.О. – УРСР. – Всеук. акад. наук. – Київ, 1930. – С. 773. 
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йдеться про одне й те ж приміщення бібліотеки, хоча, на перший погляд, адреси 

різні. 

Довгий час вважалось, що Куренівську районну бібліотеку засновано 1943 

року та й перший запис інвентарної книги датований 21 березня 1944 року. 

Готуючи бібліографічне видання «Образ ніжності святої» (Поділ у творах 

художньої літератури та образотворчого мистецтва), укладач виявила главу 

«Горіли книги» романа-документа Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр», яка 

розповідає про загибель книжкового фонду Куренівської бібліотеки: 

«Зайнявши для постою школу, німецька військова частина впродовж 

кількох годин викидали з вікон парти, прилади, глобуси і бібліотеку. 

Із Куренівської районної бібліотеки книжки викинули просто на город. 

Книжки також валялись на вулицях, розтоптані, як сміття. 

Коли частини відбули зі школи, в пішов подивитися. Купа викинутих із 

бібліотеки книг була вже дуже зіпсована дощем: верхні томи порозкисали, 

сторінки в них позлипалися. Я заліз на вершечок цієї купи і став копирсатися. 

Всередині купи книжки були мокрі, слизькі й теплі: вони пріли. 

Зіщулившись від вітру, я сидів на купі, перебирав, знайшов «Бюг-Жергаля» Гюго 

і зачитався. Я не міг відірватися і, коли стемніло, взяв його із собою. 

Наступного дня я прихопив мішок і пішов до книг. Відбирав ті, що 

збереглися найліпше, у яких палітурки були найміцнішими. Приносив і звалював 

до сараю, у дальній кут за дровітню. Я придумав і сказав діду ось що: «Дров у 

нас мало, а ці книжки підсохнуть, будем ними розпалювати». 

Він задумався. Знов-таки, з одного боку, це були книги, та з іншого – вони 

не наші, і ми завжди можемо показати, де їх взяли – і взяли винятково для 

опалення. «Гаразд, молодець, – сказав він. – Тільки Леніна і Сталіна не принось». 

А на біса вони мені здалися, Ленін і Сталін, мені, головне, романів якомога 

більше натягати та наукової фантастики! Керосин у нас закінчився. 

Електричні лампочки мертво висіли під стелею. Тому я налупав скіпок, 

встромляв їх в розщеплений кінець палиці, підпалював, і виявилося, що це не така 

вже й погана справа: наші предки все життя жили при скіпці. Вона собі горить, 

а ти читаєш, однією рукою зрідка поправляєш, збиваєш вигорілу жаринку, потім 

запалюєш наступну, і приємно пахне сосновим димом, і навіть теплом віє. 

Я влаштувався на печі, майже холодній, бо бабця почала дуже 

заощаджувати дрова. До мене приходив кіт Тит, ми грілись один при одному, і 

я читав. Скільки я тоді перечитав!». 

Та прочитані книжки дід педантично забирав на розпалювання і, треба 

віддати йому належне, завжди запитував: «Ти їх уже прочитав? Ну-ну, псуй 

собі очі». Я зачитувався до глибокої ночі, поки не закінчувалася в’язка скіпок»5. 

                                                 
5 Кузнєцов, А. Горіли книжки / Анатолій Кузнєцов, пер. С. Батурін // Бабин Яр : [роман-документ] / Анатолій 

Кузнєцов. – Київ, 2012. – С. 118 – 119. 
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Відродження бібліотеки 

Лиха доля спіткала не лише Куренівську бібліотеку, фонд якої був 

повністю знищений. Бібліотеки Києва, як і усієї України, під час нацистської 

окупації дуже постраждали. В газеті «Радянська Україна» від 27 листопада 1943 

року йшлося: «Гітлерівські варвари грабували й знищували книгосховища. 

Близько мільйона книжок було у фондах бібліотеки ім. ВКП (б), з яких 50 тис. 

краєзнавчої та іншої літератури німці вивезли, решту – спалили». Після 

визволення Києва 7 листопада 1943 року одним з першочергових завдань влади 

стало відновлення бібліотек. 

 Рішенням виконавчого комітету Київської міської ради депутатів 

трудящих від 17 грудня 1943 року № 26 у Києві було відкрито 8 бібліотек, серед 

них і Куренівська бібліотека, яка відновила свою роботу. Очевидно, того року 

бібліотеці було присвоєно ім’я видатного українського письменника Івана 

Яковича Франка. Відновленню фонду бібліотеки сприяв створений Державний 

фонд літератури, крім того бібліотека комплектувалась літературою, зібраною 

мешканцями на вулицях, у зруйнованих і покинутих будинках. У 1944 році 

бібліотека знову відкрила двері читачам в будинку 1-Б по вул. Білицькій. 

Бібліотека займала дві кімнати площею не більше 25 м². на другому поверсі 

двоповерхового дерев’яного будинку. На першому поверсі в приміщенні, що 

складалося з трьох кімнат площею 52 м², розміщувалася з 1947 року бібліотека 

імені Аркадія Гайдара для дітей. 

 Очолила бібліотеку З. Волошкевич. Нам невідоме повне ім’я завідувачки 

бібліотеки, як і невідомо, чи працювала вона в ній до війни. Керувала установою 

пані Волошкевич до 1 січня 1960 року. 

Починала роботу після війни бібліотека з 4,5 тисяч книг. Невідомо, яку 

кількість читачів обслуговувала бібліотека, як і не встановлена чисельність її 

штату. За спогадами Бориса Івановича Кульчицького, який 1947 року, до 

проходження служби в армії, був читачем Куренівської бібліотеки, у зміні 

працювали два бібліотекарі на абонементі та один бібліотекар читальної зали. 

Борис Іванович запам’ятав привітну й ерудовану бібліотекарку, яка, можливо, й 

була завідувачкою книгозбірні. 

Бібліотечний фонд на кінець 1950 року досяг 

18 тис. примірників. Бібліотека мала розгорнуту 

структуру: абонемент і читальну залу.  

1953 року бібліотека одержала просторе 

приміщення з підвалом на першому поверсі нового 

чотириповерхового цегляного будинку (висота 

стін 3 м) по вул. Фрунзе, 168 (сучасна адреса – вул. 

Кирилівська, 168). Невеличкий вестибюль, 

читальна зала й абонемент, кабінет завідувача, 2 

коридори зі стелажами і книгосховище у підвалі – 
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загальна площа приміщення становила 230 м². За цією адресою бібліотека 

обслуговувала читачів до 1966 року. 

 

1960 – 1970 роки 

На початку 1960-х років все більше мешканців та робітників Куренівської 

промзони виявляли бажання користуватися бібліотекою. Робітнича молодь, яка 

навчалась на вечірніх і заочних факультетах київських вузів, вихідні дні 

проводила у читальній залі бібліотеки. Бібліотека переходить на нову форму 

обслуговування користувачів – відкритий доступ до фондів з можливістю 

самостійного вибору літератури. Ведення картотеки економічного та читацького 

профілю сприяло профільному комплектуванню відповідно до запитів читачів.  

 У 1950-х роках фонд бібліотеки зростає у два з половиною рази і на                

1 січня 1960 р. становить 45225 примірників, з них 6668 – українською мовою 

(14,7 %). 

З 1960 до 1966 року завідувала Куренівською бібліотекою Поліна, 

ймовірно, Іванівна (так вважала Буглак Катерина Самійлівна, яка з 5 жовтня 

1964 року працювала в бібліотеці № 12 у селищі Водогін, приєднаної того ж року 

на правах філіалу до Куренівської бібліотеки), прізвище завідувачки починалось 

літерою «Д» (збереглися її підписи в уточненнях до інвентарних книг). 

 Із липня 1966 року до серпня 1967 року обов’язки завідувачки бібліотеки 

виконувала Гавриш Ганна Іванівна, яка в подальшому завідувала читальною 

залою.  

 Тоді, внаслідок укрупнення бібліотек, до Куренівської районної бібліотеки 

приєднали також бібліотеку № 11 (радгосп «Виноградар»), в якій, як і в 

бібліотеці № 12, працювало по одному працівнику. 

 1966 року бібліотека переїхала у просторе пристосоване приміщення у 

новозбудованому дев’ятиповерховому будинку по вул. Фрунзе, 117 (нині вул. 

Кирилівська), розташоване на першому поверсі та з підвалом загальною площею 

1173 м². Площа абонементу складала майже 

300 м², читальна зала розрахована на 70 

посадочних місць. Придбані нові 

бібліотечні меблі. Для оформлення 

інтер’єру та створення затишку в бібліотеці 

докладені чималі зусилля бібліотекарів. З 

того часу і до сьогодні обслуговування 

читачів здійснюється за цією адресою. 

З 1 серпня 1967 року до 31 січня 1970 

року бібліотекою завідував Віталій 

Дем’янович Матвійчук, а його дружина 

була завідувачкою бібліотеки ім. Джамбула 

Джабаєва.  
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Продовжував зростати бібліотечний фонд, який на 1 січня 1968 р. становив 

77253 примірники, виріс показник кількості видань українською мовою (34622 

прим. – 44, 8 %).  

Протягом 1967 року до бібліотеки надійшло 8363 прим. видань. 

Бібліотечні послуги надавались 6659 читачам, в т. ч. на абонементі – 4484 

особам, в читальній залі – 1870, на 3 нестаціонарних формах – 305 особам.          

434 відвідувачам бібліотеки віком до 15 років видано 6434 прим. літератури. 

Випускалася стінна газета «Голос читача».  

Загальна кількість відвідувань становила 31560. Всього видано 90458 

прим. документів. Середній показник читання склав 13,6 прим. видань, середнє 

відвідування – 4,7 раз.  

Протягом року проведено 74 масові заходи. Штат бібліотеки складався з     

6 осіб, із них двоє – з вищою освітою (в т. ч. 1 працівник, завідувач бібліотеки, з 

вищою бібліотечною). Колектив оновлювався, троє з них працювало в бібліотеці 

менше 1 року, стаж роботи ще 3-х становив від 1 до 5 років. 

 На поповнення бібліотечних фондів у 1969 році було передбачено 4800 

крб, з них на передплату періодичних видань – 1100 крб.  

Завідувачка філіалу № 2 Буглак Катерина Самійлівна 

(26. 08. 1939 р. – 02. 09. 2017 р., освіта середня) була 

переведена 11 липня 1967 року на посаду бібліотекаря 

Куренівської бібліотеки, і двічі на тиждень 

обслуговувала читачів філіалу. У зв’язку з утворенням 

Мінського району м. Києва, приміщення філіалу в селищі 

Водогін 1975 року територіально відійшло до сусіднього 

району. У річних звітах про роботу бібліотеки того часу 

прийнято було характеризувати працівників: бібліотекар 

Катерина Буглак була прикладом сумлінного ставлення 

до виконання своїх обов’язків. З дня централізації       

(1976 р.) Катерина Самійлівна – завідувачка відділу 

комплектування та обробки літератури, з 1 березня 2001 року очолювала відділ 

організації та використання книжкового фонду. Загальний стаж її роботи у 

бібліотеці склав 50 років. 

З лютого 1968 року розпочала трудову діяльність на 

посаді бібліотекаря абонемента Городецька (Фердман) 

Євгенія Михайлівна (1949 р. – 1994 р., освіта вища 

бібліотечна, КДІК, 1972 р.). Творчу, комунікабельну 

бібліотекарку поважали читачі й колеги в бібліотеці. Із 

січня 1971 року – завідувачка абонемента, з квітня 1976 

року – старший бібліотекар з методичної роботи, а з 

жовтня 1980 року до грудня 1982 року – в. о. завідувачки 

методико-бібліографічного відділу. Емігрувала до США. 
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Однією із значних подій цього періоду в житті бібліотеки була активна 

участь у Всесоюзному огляді бібліотек, який проводився з жовтня 1968 до червня 

1970 року. 

  20 років творчої праці віддала бібліотеці Батюк 

Раїса Павлівна (09. 08. 1934 р. – 10. 03. 2013 р., освіта 

вища бібліотечна, Харківський державний 

бібліотечний інститут, 1958 р.), подвижник 

бібліотечної справи, яка очолила бібліотеку 11 лютого 

1970 року, а у квітні 1976 року і централізовану 

бібліотечну систему району. Раїса Павлівна дуже 

переймалась створенням комфортного бібліотечного 

простору. Так у 1973 році був оформлений вестибюль 

бібліотеки, облаштована експозиційна зона читальної 

зали «Міста-побратими Києва», методичний кабінет 

(бібліотека імені Івана Франка у 1970 – 1975 роках була опорною бібліотекою у 

Подільському районі). 1975 року було проведено капітальний ремонт 

приміщення. Пізніше художником Михайлом Глейзером за мотивами творів 

Івана Франка була розписана стіна читальної зали, а 1982 року до 1500-річчя 

заснування Києва абонемент прикрасив мурал «Кий, Щек, Хорив і сестра їх 

Либідь», створений художником Олександром Мойсеєвим.  

Читачі та колектив централізованої бібліотечної системи Подільського 

району та бібліотечна спільнота Києва пам’ятають Раїсу Павлівну як невтомного 

ентузіаста, організатора клубної роботи в бібліотеці, гучних творчих акцій. 

Завдяки їй були створені й успішно працювали юнацькі клуби: інтернаціональної 

дружби, «Фрунзенець», «Юність», «Художник»; літературно-музична вітальня, 

діяльність яких відтворена в альбомах фотохроніки; укладені угоди про 

співпрацю бібліотеки з підприємствами та організаціями району. Завдячуючи 

умілому керівництву Раїси Павлівни, бібліотечна система району була визнана 

однією із кращих у місті, займала призові місця у змаганнях між районами. До 

бібліотеки, яка була базою для підвищення кваліфікації та здобуття освіти, за 

обміном досвідом приїжджали з усієї України. Працювала Раїса Батюк до лютого 

1990 року. У вишуканому стилі до сьогодні зберігся дизайн інтер’єру бібліотеки, 

до створення якого багато зусиль доклала директор Раїса Павлівна Батюк. 

Протягом 1973 року бібліотечні послуги отримували 8004 читачів. 

Показники книгозабезпеченості становили 16, 3 прим., читаності – 20, 7 прим., 

обертаності книжкового фонду – 1, 2 рази.  
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Саме тоді у практику роботи увійшли Дні інформації для широкого кола 

читачів та Дні фахівців для учителів загальноосвітніх шкіл та інженерно-

технічних працівників промислових підприємств.  

У 1973 році в бібліотеці працювали вже 9 бібліотечних працівників: 

Сусоріна Тетяна Борисівна (26. 05. 1949 р. народження, освіта вища 

бібліотечна, КДІК) з 26 грудня 1969 року до 1 червня 1970 року виконувала 

обов’язки завідувачки філіалу бібліотеки, а з квітня 1976 року до січня 1977   

року – старший бібліограф ЦРБ ім. І. Франка; 

Каневська Алла Борисівна (04. 09. 1948 р. народження, освіта вища 

бібліотечна, КДІК, 1973 р.) з 1 липня 1971 року завідувала філіалом бібліотеки у 

м. Вишгороді (на Київській ГЕС). 1973 року після закриття філіалу (відкрито 

Вишгородську міську бібліотеку) обслуговувала разом з Вірою Охріменко 

читачів нестаціонарних форм. З 1976 року до 1983 року – старший бібліотекар 

відділу організації та використання книжкових фондів, згодом емігрувала до 

США; 

Синиця Надія Григорівна (30.01.1946 р. народження, 

освіта вища педагогічна, КДПІ ім. М. Горького, 1968 р.) з 

лютого 1972 року працювала на посаді бібліотекаря 

абонемента, з 16 квітня 1976 року – на посаді старшого 

бібліотекаря, з 1 квітня 1983 року – старший редактор 

відділу комплектування та обробки літератури; з 1 лютого 

1991 року – головний бібліотекар, а з 1 березня 2001 року – 

провідний бібліотекар відділу організації та використання 

бібліотечного фонду, по даний час (47 років) працює в 

бібліотеці; 

Парханова Майя Миколаївна (30. 05. 1950 р. народження, освіта вища 

бібліотечна, КДІК, 1973 р.) після закінчення навчання, 16 жовтня 1973 року, 

зарахована на посаду бібліотекаря читальної зали, а з квітня 1976 року до червня 

1977 року – бібліотекар відділу комплектування та обробки літератури. 

Охріменко Віра Євменівна (09. 10. 1931 р. народження, освіта вища 

педагогічна, КДПІ ім. Максима Горького, 1957 р.), з 16 березня 1972 року – 

бібліотекар нестаціонарних форм обслуговування. Протягом 1973 року разом з 

Аллою Каневською обслужила 1651 читача на 13 нестаціонарних формах, що 

функціонували на промислових підприємствах та в організаціях району. З квітня 

1976 року до жовтня 1981 року – завідувач відділу організації та використання 

фондів.  

Підвищився професіоналізм бібліотечних працівників (6 – мали вищу 

освіту, з них вищу бібліотечну – 4, бібліотекар Елла Засуха навчалася у КДІК ім. 

О. Корнійчука). Бібліотечні працівники відвідували міські семінари, школи та 

трибуни передового досвіду, міський університет культури та активно 

долучались до виконання громадських доручень в колективі. Так старші 

бібліотекарі – Елла Засуха виконувала обов’язки заступника секретаря 

комсомольської організації, згодом була головою профспілкової організації 
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бібліотек району, Надія Синиця – профорг бібліотеки, а Алла Каневська брала 

участь у роботі комітету народного контролю.  

У порівнянні з 1967 роком станом на 1 січня 1976 року обсяг 

бібліотечного фонду майже подвоївся і становив 147910 примірників. Щорічно 

до бібліотеки надходило в середньому понад 12500 прим. видань. Зросла і 

кількість читачів бібліотеки: її послугами користувалось 8564 осіб, яким було 

видано 189669 примірників друкованих видань. Кількість відвідувань за 1975 рік 

становила 43979. За міжбібліотечним абонентом читачі не обслуговувалися. 

Проведено протягом року 262 заходи.  

При бібліотеці працювала бібліотечна рада, до її складу входило 11 осіб, 

очолював бібліотечну раду Іванов О. О. 

У цей час важливе місце відводилось 

патріотичному та інтернаціональному 

вихованню молоді. Участь бібліотеки у 

Всесоюзному огляді діяльності 

культосвітніх закладів з питань 

інтернаціонального та патріотичного 

виховання (квітень 1973 р. – січень      

1975 р.) проілюстровано в альбомі 

«Мости розуміння». Багато зустрічей 

відбулося в клубі інтернаціональної 

дружби, зокрема цикл заходів «Подорож у міста-побратими». До послуг читачів 

читальної зали – цікава експозиція «Міста-побратими Києва», фрагменти якої 

можна побачити у фотохроніці бібліотеки тих часів.  

 Учнівській молоді спеціалізованої школи № 123 адресувалися краєзнавчі 

читання «Місто моє – гордість моя!». Тут діяв також правовий лекторій «Закон і 

ти». 

 У другій половині 1970-х років бібліотека проводить різнобічну роботу з 

читачами щодо підвищення їх загальноосвітнього та культурного рівня. Значне 

місце відводиться також трудовому, морально-правовому вихованню подолян. І 

хоча бібліотечна галузь була повністю підпорядкована радянській 

пропагандистській системі й для змісту роботи того часу була характерна 

надмірна політизація та значна кількість заходів суспільно-політичної тематики, 

однак це не заважало бібліотеці виконувати свою основну місію – доносити 

книгу та прищеплювати любов до читання, поширювати знання, особливо серед 

юнацтва та молоді.  

1977 року послугами бібліотеки користувалися 8957 читачів, з них 

робітників – 2584 особи (28,8 %), службовців – 3611 осіб (40,3 %), учнів середніх 

шкіл – 1515 осіб (16,9 %), студентів вузів – 624 особи (7,0 %), інших – 623 особи 

(7,0 %). Склад читачів за віковими категоріями становив: дітей до 16 років – 265 

осіб (3,0 %), 16 – 20 років – 1296 осіб (14,5 %), 21 – 27 років – 4185 осіб (46,7 %), 

старших 28 років – 3211 осіб (35,8 %). Як бачимо, читацьку основу складали 

молоді користувачі, з них 79,1 % читачів були зайняті в народному господарстві, 
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наукових й освітніх установах, медичних та культосвітніх закладах; 23,9 % – учні 

загальноосвітніх шкіл, середніх навчальних закладів та студентів вузів. 

Непрацюючі, в т. ч. пенсіонери, складали всього 7 %. 

 Відповідно до рішення уряду, Міністерство культури СРСР зобов’язало 

провести в країні з 1974 до 1980 року централізацію державних масових 

бібліотек з єдиним штатом, книжковим фондом, централізованим 

комплектуванням та обробкою літератури. Централізація мережі передбачала 

створення умов ефективного формування й максимального використання 

бібліотечних фондів для задоволення інформаційних потреб користувачів, 

надання більш високого рівня бібліотечних послуг, підвищення фахового рівня 

колективу. 

 Така централізація уже в 1976 році була проведена в Дарницькому, 

Дніпровському, Залізничному, Подільському, Радянському та Шевченківському 

районах6. 

Відповідно до наказу Головного управління культури м. Києва «Про 

централізацію бібліотек Подільського району» створювалась бібліотечна 

система Подільського району, до складу якої увійшли: бібліотека імені Івана 

Франка, яка отримала статус центральної районної бібліотеки, та бібліотеки 

імені Олександра Грибоєдова, імені Джамбула Джабаєва, № 106 та № 107 (на 

правах філіалів). У структурі ЦРБ імені Івана Франка створені відділи: 

абонемент з кафедрою обслуговування читачів юнацького віку, читальна зала, 

відділ комплектування та обробки літератури, відділ організації використання 

книжкових фондів, методико-бібліографічний відділ. Тоді ж було отримано й 

облаштовано приміщення площею 221,5 м² на першому поверсі нового 

дев’ятиповерхового будинку по вул. Петропавлівській, 6, в якому розмістились 

адміністрація, відділ комплектування та обробки літератури, відділ організації 

використання книжкових фондів зі  книгосховищем та методико-

бібліографічний відділ.  

У штат бібліотеки введена посада заступника директора, на яку переводять 

старшого бібліотекаря Засуху Еллу Костянтинівну (1946 р. народження, освіта 

вища бібліотечна, КДІК). Вона працювала на цій посаді з травня 1976 року до 

серпня 1977 року. Звільнилася в зв’язку з переїздом за місцем роботи чоловіка. 

До 19,5 одиниць розширено штат бібліотеки, у 1976 році у бібліотеці 

працювали 12 осіб з вищою освітою, в т. ч. 9 осіб – з вищою бібліотечною 

освітою. 61,5 % працівників мали бібліотечний стаж більше 5 років. Це були 

професіонали та ентузіасти бібліотечної справи. 

У відділі комплектування та обробки літератури працювала бібліотекарем 

з 16 квітня 1976 року до 1 жовтня 1979 року Кудрявцева Валентина Василівна.  

                                                 
6 Шевченко, Л. А. Культурно-просветительные учреждения / Л. А. Шевченко // История городов и сел 

Украинской ССР: Киев. – Киев, 1979. – С. 550. 
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Шкільнюк Надія Олександрівна (01. 12. 1952 р. народження, освіта вища 

бібліотечна, КДІК, 1974 р.)  завідувала абонементм з 16 квітня 1976 року до           

16 травня 1977 року. 

Позитивним було і те, що 1976 рік поповнив ряди бібліотекарів 4 молодими 

фахівцями. 

1 квітня на посаду бібліотекаря нестаціонарних 

форм влаштовується Кочкіна Ірина Семенівна  (1951 р. 

народження, освіта вища, філологічна, КДУ                           

ім. Т. Шевченка), з 16 квітня 1976 року пані Ірину 

переводять на посаду старшого бібліотекаря читальної 

зали. З 1 листопада 1977 року до 1 жовтня 1981 року – 

завідувачка абонемента бібліотеки та голова профспілки 

бібліотечних працівників централізованої бібліотечної 

системи Подільського району. Емігрувала до США.  

1 серпня на посаду бібліотекаря відділу 

комплектування та обробки літератури, за направлення 

КДІК ім. О. Корнійчука, призначається Несук 

(Полянічко) Ганна 

Митрофанівна (30. 06. 1954 р. – 

22. 06. 2009 р.). З 1 листопада 1977 

року – старший бібліотекар, а з       

1 жовтня 1980 року – старший 

редактор відділу комплектування 

та обробки літератури. З 1987 до 

1991 року – головний бібліотекар по роботі з дітьми, а з 

10 квітня 1995 року – заступник директора ЦБС з 

наукової роботи. На цій посаді працювала до своєї 

передчасної смерті.  

На посаду бібліотекаря з 1 жовтня зараховують 

Флейтман (Гендельман) Раїсу Іллівну (20. 06. 1958 р. 

народження, освіта вища бібліотечна, КДІК, 1987 р. ), яка 

з 15 жовтня 1981 до 10 квітня 1990 року займала посаду 

завідувачки відділу обслуговування. Пані Раїса брала 

активну участь у роботі 

літературно-музичної 

вітальні та клубів. 

Емігрувала до Ізраїлю. 

Відвідуючи Київ, 

щоразу заходить до бібліотеки, цікавиться 

роботою бібліотечного колективу, розповідає 

про ізраїльські бібліотеки.  
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16 жовтня на посаді завідувачки читальної зали 

починає працювати Клавдієнко (Брагарник) Ганна 

Андріївна (30. 01. 1952 р. народження, освіта вища 

бібліотечна, КДІК, 1973 р.). З 11 вересня 1977 року до 16 

травня 1980 року – заступник директора ЦБС. Далі 

працювала завідувачкою методико-бібліографічного 

відділу, головним бібліотекарем по координації та 

головним бібліотекарем з масової роботи. З 1982 року до 

31 серпня 2009 року – завідувач відділу довідково-

бібліографічної та інформаційно-масової роботи. Тоді 

організувала клуб «Джерело», популяризуючи народні 

традиції українців та твори українських письменників серед учнівської молоді. З 

1 вересня 2009 року і понині – заступник директора ЦБС з наукової роботи. 

Серед форм тодішньої роботи популярними були зустрічі з письменниками 

та передовиками виробництва, виступи артистів київської філармонії, читацькі 

конференції, вечори книги, диспути, Дні інформації та Дні бібліографії, цикли 

бібліографічних оглядів. Популяризація літератури здійснювалася в тісній 

співпраці зі Спілкою письменників України, Спілкою художників України, 

районною організацією товариства «Знання», навчальними закладами та 

трудовими колективами району.  

З 1976 до 1982 року у бібліотеці видавався щоквартальний інформаційний 

бюлетень «Нові надходження літератури до бібліотек Подільської ЦБС», завдяки 

якому користувач міг слідкувати за книжковими новинками бібліотеки. 1976 

року розпочинається випуск рекомендаційного списку літератури «Подільський 

район на сторінках преси». 

У 1977 році до виконання службових обов’язків приступили працівники, 

які внесли значний вклад у діяльність бібліотеки в наступні десятиріччя:  

 

 

Міняйленко Олена Павлівна (02. 06. 1915 р. – 1994 р., 

освіта середня технічна, Іванівський обласний технікум 

господарства, 1935 р.) очолювала відділ читальної зали з 

1 січня 1977 року до 1 квітня 1983 року, потім – головний 

бібліотекар з масової роботи. З 1 лютого 1991 року до       

30 січня 1992 року – старший бібліотекар філіалу в Пущі-

Водиці.  
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Радомська Ільда Тимофіївна (25. 02. 1935 р. народження, 

освіта вища бібліотечна, ХДІК, 1963 р.) працювала на 

бібліографічній ниві бібліотеки 38 років з 1977 року до 

2015 року, спочатку – старшим бібліографом, з 2 січня 

1987 року – головним бібліографом, а з 1 березня 2001 

року – провідним бібліографом. Високий професіонал, 

комунікабельний, доброзичливий працівник. 

 

Аріоненко Людмила Олексіївна (22.02.1950 р. 

народження, освіта базова вища, Львівське культурно-

освітнє училище, спеціальність «Клубна справа», 1968 р.) з 

1 травня 1977 року – бібліотекар бібліотеки № 107, а з            

1 серпня 1978 року – старший бібліотекар, потім – 

провідний бібліотекар відділу організації та використання 

фондів. Усі ці роки виконує функції забезпечення 

літературою бібліотек системи через послугу МБА та веде 

роботу щодо організації обмінно-резервного фонду. 

 

Марченко Галина Дмитрівна (16. 10. 1948 р. народження, 

освіта середня технічна, Київський філіал м’ясної та 

молочної промисловості, 1975 р.) із жовтня 1978 року – 

секретар-машиністка, згодом бібліотекар та  ст. бібліотекар, 

редактор відділу методико-бібліографічної роботи                  

(до 1990 р.). З 1 лютого 1991 року до 17 березня 2000 року – 

заступник директора ЦБС з питань адміністративно-

господарської роботи. 

 

З 23 грудня 1979 року на посаду старшого бібліотекаря 

відділу організації використання книжкових фондів 

зараховано Клименко Марію Олександрівну                       

(12. 02. 1943 р. народження, освіта вища бібліотечна, 

Мінський педагогічний інститут, 1966 р.). З 16 грудня 1980 

року – завідувачка відділу організації використання фондів, 

з 1 квітня 1983 року до 3 грудня 1998 року – головний 

бібліотекар цього відділу. 

 

За зразкове обслуговування та популяризацію літератури серед мешканців 

району у 1978 році бібліотеці було присвоєне звання «Бібліотека відмінної 

роботи». 

З кожним роком все більшого розмаху набувало соціалістичне змагання 

бібліотечних установ столиці.  
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На пропозицію колективу ЦБС Подільського району розпочинається 

трудове суперництво з працівниками ЦБС Московського (нині Голосіївського) 

району   Києва. Взаємовідвідування бібліотек збагатило досвід роботи обох 

колективів новими змістовними формами, привело до цікавого спілкування з 

колегами. Проводились спільні заходи підведення підсумків роботи. 

 Переможцями міського огляду «Столиця Радянської України – місто 

показової культурно-освітньої роботи стали бібліотеки : ЦМБ для дітей імені 

Т. Г. Шевченка, ЦРБ ім. І. Франка, ЦРБ ім. М. Лєрмонтова, імені К. Гапоненка. 

 Серед працівників бібліотечних установ немало справжніх ентузіастів 

своєї справи, людей, які вносять значний вклад у справу… виховання трудящих. 

З великим піднесенням трудяться директор центральної районної бібліотеки ім. 

М. Некрасова для дорослих Московського району, заслужений працівник 

культури УРСР Л. М. Палієнко, директор централізованої системи бібліотек 

Шевченківського району Л. І. Ковальчук, нагороджена за свою працю орденом 

«Знак пошани» і медаллю «За доблестный труд», завідуюча відділом 

комплектування і обробки літератури центральної районної бібліотеки               

ім. І. Франка Подільського району К. С. Буглак7. 

Далекого 1953 року бібліотечний колектив франківців разом з читачами 

надіслав привітання таджицькому письменникові Садріддіну Айні з нагоди 

святкування 75-річчя від дня його народження та отримання високої нагороди – 

ордена Трудового Червоного прапора. В листі йшлося про великий інтерес 

читачів до його творів і повідомлялося про те, що письменника обрано почесним 

членом бібліотечної ради. Бібліотека отримала від С. Айні листа такого змісту: 

 «Шановні товариші! Щиро дякую вам за тепле і щире вітання. Я радий, 

що мене обрали почесним членом бібліотечної ради і глибоко схвильований тим, 

що читачі вашої бібліотеки цікавляться моїми творами. Передайте моє 

дружнє вітання всьому колективу й читачам. З братнім привітом Садріддін 

Айні». 

Разом з листом письменник надіслав подарунок – три книги своїх творів: 

романи «Раби» та «Бухара» у 2-х книгах. У липні 1954 року письменника не 

стало і, зрозуміло, що ці зв’язки обірвалися. 

                                                 
7 Шевченко, Л. А. Культурно-просветительные учреждения / Л. А. Шевченко // История городов и сел 

Украинской СССР: Киев. – Киев, 1979. – С. 552. 
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Пройшло чверть віку. Колектив бібліотеки повністю оновився. Ця подія 

стерлася з пам’яті. Нагадав про неї 1978 року професор Семен Григорович 

Лавров, який у 1948 – 50 роках працював з Айні в Самаркандському університеті  

й Таджицькому учительському інституті. На жаль, ні копії листів, ні протокол 

засідання бібліотечної ради, на якому було обрано С. Айні почесним членом цієї 

ради, не збереглися. Єдине, що вдалося знайти, це публікацію у «Вечірньому 

Києві» від 8 липня 1953 року, в якій вміщено в українському перекладі лист          

С. Айні та коментарі про зв’язки бібліотеки з письменником. Збереглася одна 

книга Айні «Раби» з дарчим підписом автора: «В библиотеку им. И. Франко,          

г. Киев, УССР. На память от автора С. Айни. 3. УІ. 1953 г., г. Сталинобад». 

Книгу знайдено завдяки дописові у «Вечірньому Києві» від 4 червня 1962 року 

журналіста О. Шеметова8. Це раритетне видання зберігається у бібліотеці            

ім. С. Айні. 

Не зважаючи на те, що директор ЦБС Раїса Батюк разом з професором 

Семеном Лавровим звертались до Самаркандського літературно-меморіального 

музею Айні та музею Айні в Душанбе, оригінал листа бібліотеки імені Івана 

Франка до письменника не вдалося розшукати. 24 лютого 1978 року з нагоди 100-

річчя від дня народження С. Айні в бібліотеці відбулася ювілейна наукова 

конференція, до програми якої увійшли доповіді доктора філологічних наук 

Семена Лаврова, доктора історичних наук Марка Плісецького та доктора 

філософських наук Івана Головахи. З науковим повідомленням виступили 

директор ЦБС Раїса Батюк, бібліотекарі Раїса Гендельман та Олена Міняйленко. 

Учасники конференції ухвалили: зарахувати навічно Садріддіна Айні 

почесним членом бібліотечної ради ЦРБ ім. І. Франка та проводити щорічно 

Айнінські читання. 

Перші Айнінські читання відбулися 15 квітня 1979 року на тему «Айні і 

Україна», на які були запрошені з Таджикистану син С. Айні Камол Айні, 

відомий орієнталіст, та перший секретар Правління спілки письменників 

Таджикистану Мумін Каноат. 

Син письменника, який відгукнувся на запрошення колективу бібліотеки, 

взяв участь у заходах, розповів про свого батька, його життя й творчість та 

подарував бібліотеці книги, які, після присвоєння у листопаді 1982 року імені     

С. Айні бібліотеці № 106, були передані цій бібліотеці. 

  

                                                 
8 Шеметов, О. З автографом Садріддіна Айні / О. Шеметов // Вечірній Київ. – 1962. – 4 черв. 
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1980 – 1990 роки 

23 травня 1980 року в других Айнінських читаннях взяли участь член-

кореспондент АН УРСР Є. П. Кирилюк, професори С. Г. Лавров, Г. М. Шевчук, 

С. А. Крижанівський, І. П. Головаха, заслужений діяч мистецтв УРСР, член  

Спілки художників СРСР Ф. А. Коцюбинський, директор наукової бібліотеки  

Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка Н. М. Недоступ, 

працівники бібліотеки та читачі. Тоді ж почесними членами бібліотечної ради 

ЦРБ ім. І. Франка було обрано М. Бажана, С. Лаврова, П. Воронька,                             

М. Терещенка, Муміна Каноата, які були про це повідомлені. Їм були надіслані 

посвідчення про присвоєння цього почесного звання.  

Директор бібліотеки Раїса Батюк зачитала тексти вітальних телеграм, 

надісланих на адресу бібліотеки від внучки Івана Франка Зінаїди Франко, Дмитра  

Красицького, Марії Лисенко, народної артистки України Діани Петриненко, 

колишнього міністра закордонних справ Луки Паламарчука, робітників заводу 

«Арсенал», працівників Республіканської бібліотеки УРСР ім. КПРС                 

(нині Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого), секретаря ЦК Компартії  

Таджикистану Усімова. Тексти цих телеграм збереглися і представлені в альбомі 

«Айнінські читання». Зберігся також лист колишньої вчительки київської школи 

№ 55 В. Г. Колісник, написаний за дорученням педагогів столиці.  

 Треті Айнінські читання відбулися 1982 року вже в 

бібліотеці імені С. Айні, в яких знову взяв участь син 

письменника. Бібліотеці, якій щойно було присвоєне 

ім’я Садріддіна Айні, Камол Айні подарував килим 

ручної роботи з портретом батька. Деякий час зв’язки 

з відомим арабістом підтримувались, він 

телефонував, цікавився роботою бібліотеки. Після 

загострення внутрішнього становища в 

Таджикистані та розпаду СРСР зв’язки з сином           

С. Айні були розірвані і проведення цих заходів в бібліотеці імені С. Айні було 

призупинено. 

1 жовтня 1980 року на посаду заступника 

директора з наукової роботи приймають Харченко Раїсу 

Олександрівну (05. 09. 1934 р. народження, освіта вища 

бібліотечна, Ленінградський державний бібліотечний 

інститут, 1960 р.), яка займала цю посаду до 15 червня 

1990 року. Мудрий наставник, умілий організатор, 

активний популяризатор книги.  

З метою розширення контингенту користувачів колектив 

бібліотеки проводить значну роботу серед населення за 

місцем проживання, в трудових колективах та в місцях 

відпочинку. В 1984 році в Пущі-Водиці відкривається 

філіал з обслуговування дорослого населення та дітей. 
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Початок 1980-х років ознаменувався зміцненням зв’язків з трудовими 

колективами району. До 1986 року діяло 16 нестаціонарних форм 

обслуговування як у трудових колективах заводів «Буддеталь», «Керамік», 

комбікормового, нотної фабрики, депо імені Красіна, пожежної частини 

Подільського району та інших підприємств, так і в місцях відпочинку – у 

Куренівському парку культури та відпочинку, парку «Пуща-Водиця», кінотеатрі 

ім. Т. Шевченка, обслуговування яких здійснювалося відповідно до укладених 

угод про співпрацю. Робота відповідно до угод здійснювалась під девізом: 

«Трудовим колективам – відмінне бібліотечне обслуговування». Колективу ВО 

«Київторгмаш» 1982 рік запам’ятався проведенням Дня фахівця «Торгове 

машинобудування сьогодні і перспективи його розвитку» та роботою лекторію 

«Слово про Київ», а також проведенням щомісяця старшим бібліотекарем 

Тетяною Янчук радіооглядів «Нове в науці і техніці». Виробничники цього 

об’єднання, а також заводу «Авторемонт», депо імені Красіна обслуговувались 

за бригадними абонементами. В свою чергу надавалась допомога тим, хто 

навчався у вечірніх (змінних) та заочних школах. Проведення індивідуальних 

бесід, соціологічних досліджень сприяло вивченню інтересів та запитів 

робітничої молоді, відповідно до яких з нею і планувалася робота.  

До обслуговування читачів в трудових колективах 

багато сил і уміння доклала Чернюк Марія Іванівна              

(11. 02. 1935 р. народження, освіта вища, Чернігівський 

педагогічний інститут, 1958 р.) – старший бібліотекар 

нестаціонарних форм обслуговування з 1 лютого 1978 до січня 

1987 року. До виходу на пенсію, до 17 грудня 1990 року, 

обслуговувала в трудових колективах читачів бібліотеки          

№ 107 (нині імені Віктора Некрасова). 

 

Бібліотечний колектив ЦБС Подільського району: у 2-у ряду – працівники ЦРБ ім. І. Франка – директор Раїса 

Батюк (у центрі), поруч справа – Марія Клименко, Надія Синиця, Раїса Харченко, Олена Міняйленко; Євгенія 

Фердман та Марина Гулак (друга і третя зліва). У першому ряду – Раїса Гендельман (друга справа). 
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Досягнути значних показників роботи можливо було завдяки злагодженій 

роботі всього колективу бібліотеки, зокрема молодих фахівців, що влилися до 

нього: 

 

 

Янчук (Кулаківська) Тетяна Леонтіївна                           

(22. 10. 1960 р. народження, освіта вища бібліотечна, 

КДІК, 1981 р. ) з серпня 1981 до серпня 1983 року – 

старший методист бібліотеки. 2006 року захистила 

дисертацію на тему «Бібліотечно-інформаційні системи 

АН України» на звання кандидата педагогічних наук. До 

1 січня 2017 року – вчений секретар Національної 

бібліотеки АН України ім. В. Вернадського. 

 

Гулак (Снігур) Марина Степанівна (29. 12. 1959 р. 

народження, освіта вища бібліотечна) 1 серпня 1981 

року розпочала трудову діяльність (за направленням 

КДІК ім. О. Корнійчука) старшим бібліотекарем 

читальної зали. 4 лютого 1986 року переведена в 

бібліотеку № 107 (нині імені Віктора Некрасова). На 

посаді провідного бібліотекаря абонемента Марина 

Степанівна працювала до 1 серпня 2018 року. 

 

Попова (Вєтер) Олена Юхимівна                   

(10. 06. 1964 р. народження, освіта вища 

бібліотечна, КДІК, 1987 р.) працювала з 

жовтня 1981 року бібліотекарем, згодом ст. 

бібліотекарем абонемента до призначення      

28. 09. 1987 року завідувачкою бібліотеки        

№ 107, перейменованої згодом, за її 

ініціативи, на бібліотеку імені Віктора 

Некрасова. Креативний працівник з 

оригінальними ідеями та нестандартними 

підходами до їх вирішення. 1982 року – 

переможець районного конкурсу «Кращий за 

професією». 

 

Мороз Ганна Миколаївна (19. 12. 1958 р. народження, освіта вища бібліотечна, 

КДІК, 1980 р.) працювала у відділі комплектування та обробки літератури з 26 

жовтня 1981 року до 1 січня 1983 року, сумлінно виконуючи обов’язки 

бібліотекаря. 
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10 листопада 1981 року переступила поріг бібліотеки 

і залишилась працювати на посаді старшого бібліотекаря 

юнацької кафедри Никитович Валентина Іванівна          

(20. 04. 1952 р. народження, освіта вища бібліотечна, 

Рівненський філіал КДІК, 1977 р.). З 2 січня 1987 року – 

завідувачка абонемента, а з 1 квітня 1992 року і до сьогодні 

займає посаду завідувачки відділу обслуговування. 

Фахівець високої кваліфікації з відмінними діловими 

якостями та творчими здібностями. 

 

На посаду старшого методиста бібліотеки 1лютого 1984 року прийнято 

Шкаранду Аллу Овсіївну ( 28. 11. 1958 р. народження, освіта вища бібліотечна, 

КДІК, 1982 р.), яка працювала в бібліотеці до 12 січня 1987 року. Нині працює в 

Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки м. Києва. 

 

12 грудня 1985 року на посаду старшого бібліотекаря 

центральної районної бібліотеки імені Івана Франка 

переведена з бібліотеки № 107 Мусієнко Тамара 

Миколаївна (30. 03. 1960 р. народження, освіта базова 

вища бібліотечна, Ніжинське культосвітнє училище,        

1981 р.). 2 січня 1987 року творча, ініціативна Тамара 

Миколаївна призначена головним бібліотекарем по роботі 

з юнацтвом. Читачі юнацького віку полюбили пані Тамару 

за відкритість, комунікабельність та професіоналізм. З        

17 жовтня 1989 року і до сьогодні очолює колектив 

бібліотеки імені Олександра Грибоєдова. 

На початку 1980-х було актуальним довідкове та інформаційно-

бібліографічне обслуговування керівників району в режимі ДОК 

(диференційоване обслуговування керівників), ВПІ (вибіркове поширення 

інформації) та інформаційно-бібліографічне обслуговування пропагандистів 

системи політичного та економічного навчання.  

Політичні події, що сталися в середині 80-х років ХХ ст., принесли зміни і 

в діяльність бібліотек. У «Положенні про бібліотечну справу в СРСР» 1984 року 

записано: «Бібліотеки покликані забезпечити найбільш повне й ефективне 

використання своїх фондів з метою подальшого економічного, соціально-

політичного і духовного прогресу радянського суспільства».  

З публікації «Зразкових стало три» Дмитра Єремяна у газеті «Молода 

гвардія» від 6 лютого 1985 року читачі довідались про те, що колективу 

бібліотечних працівників ЦБС Подільського району за підсумками 1984 року 

присвоєно звання «Зразковий район бібліотечного обслуговування». Починаючи 

з 1982 року, це звання отримали бібліотеки Шевченківського та Печерського 
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районів. Однією з умов присудження почесного звання була активна робота в 

трудових колективах. Закінчується повідомлення такими словами: «Подільські 

бібліотеки по праву визнані одними з кращих пропагандистів книги».9 

В бібліотеці в той час організовувались семінари для пропагандистів, на 

яких виступали з бібліографічними оглядами Олена Міняйленко, Ільда 

Радомська, Ганна Брагарник. Досвід роботи бібліотек Подільського району на 

допомогу системі політичної освіти узагальнений центральною районною 

бібліотекою імені Івана Франка в буклеті «Библиотеки – пропагандистам»  (Київ, 

1987 р.).10 Заступник директора ЦБС Раїса Харченко була командирована 1986 

року для вивчення досвіду роботи з пропагандистами в Орловську міську 

бібліотеку (Російська Федерація). 

У 1986 році послугами бібліотеки користувалося 8009 читачів. 

Бібліотечний фонд становив на 1 січня 1987 року 118730 примірників, з них 

українською мовою 70068 примірників (59 %). Загальна книговидача складала 

177802 примірники, в т. ч. українською мовою – 20447 примірники (11,5 %). 

1986 року завершилась кількарічна копітка робота колективу з 

переведення фондів з Універсальної десяткової класифікації на Бібліотечно-

бібліографічну класифікацію. 

Справжнє захоплення сьогодні викликає досвід роботи колективу зі 

створення і функціонування при бібліотеці клубів за інтересами, творчих 

об’єднань для юнацтва. 

 З метою організації дозвілля учнів профтехучилищ № 42 та № 49 з вересня 

1979 року до травня 1990 року при бібліотеці працював клуб «Юність»    

(керівник – Ганна Брагарник). За 11 років діяльності в клубі проведено майже 

100 інформаційно-пізнавальних та дозвіллєвих заходів: зустрічей, диспутів та 

дискусій, круглих столів, вечорів запитань та відповідей, діалогів, читацьких 

конференцій, презентацій книг тощо. Гостями клубу були історики, філософи, 

юристи, лікарі, журналісти, музиканти, артисти, письменники, літературознавці. 

Запам’яталися зустрічі з народною артисткою України Ларисою 

Остапенко, заслуженими артистами України Валерієм Буймістром та Лідією 

Кондрашевською, артисткою київської філармонії Наталею Бучель, 

заслуженими журналістами України Марією Лемберською та В. Чеплевським, 

письменницею Наталією Околітенко та ін. 

Особливе зацікавлення викликали презентації книг за участю авторів – 

Олексія Дмитренка «Аист» (1986 р.) про поета «афганця» Олександра Стовбу, 

який загинув у Афганістані, та книги Євгена Головахи «Психология 

взаимопонимания». 

                                                 
9 Єремян, Д. Зразкових стало три / Дмитро Еремян // Молода гвардія. – 1985. – 6 лют.  

10 Библиотека – пропагандистам / Подол. райком Компартии Украины, центр. район. б-ка им. И. Франко ; уклад. 

Батюк Р. П., Харченко Р. А. ; худож. Мойсеев А. С. – К., 1987. – [11 с.] 
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Естетичному розвитку особистості, вихованню у старшокласників 

розуміння прекрасного відводилось належне місце у роботі бібліотеки. 

 

 З вересня 1982 року до травня 1988 року при бібліотеці 

діяв клуб «Художник», організатором та керівником 

якого був відомий художник-графік Михайло Борисович 

Глейзер. До складу ради клубу входили також 

мистецтвознавець, науковий співробітник дирекції 

виставок Спілки художників України Тетяна 

Ржондовська, член Спілки художників України Наталя 

Кривуца, лектор товариства «Знання», філософ Радик 

Агамян, заступник директора ЦБС Раїса Харченко. 

 

 Зустрічі в клубі відбувалися в 

четверту п’ятницю місяця і знайомили 

молодих людей з різними видами та 

напрямками образотворчого мистецтва, 

творчістю відомих митців. 

 Гостями клубу були митці: члени 

Спілки художників СРСР та УРСР, 

заслужені художники України Євген 

Волобуєв,  Олена Яблонська та Ірина 

Макарова; художники-графіки 

Володимир Скубира, Іван Мартинов, 

Анатолій Токарєв та ін. 

 

У галереї читальної зали 

експонувались художні виставки 

художника-графіка Михайла Глейзера 

«Мотиви старого Подолу» (1982 р.), 

Лесі Тищенко (1982 р.), Адама 

Крвавича «Ілюстрації до творів 

класиків української літератури»      

(1983 р.), кримської художниці Олени 

Сизикової «Крим соціалістичний» (1983 р.); виставка акварелей Віктора 

Болячевського «Київський пейзаж» (1983 р.), Юрія Логвина (1984 р.) та ін. 

 

 Виїзні засідання у творчі майстерні живописця, графіка Валерія Чуйкова 

(1983 р.), дійсного члена АН СРСР та України, народного художника СРСР, 

лауреата Державної премії СРСР Тетяни Яблонської (1984 р.), члена СХ СРСР, 

заслуженого художника України, графіка Володимира Масика (1984 р.), члена 

СХ СРСР, скульптора Миколи Рапая (1985 р.), члена СХ СРСР Валентина 
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Гордійчука (1986 р.), графіка-друкаря Віталія Кіма (1986 р.) дозволяли побачити, 

як працюють митці, як народжуються твори художників.  

Члени клубу відвідали ряд виставок відомих художників та ювілейних 

заходів, присвячених життю і творчості митців, зокрема народного художника 

СРСР, члена-кореспондента АХ СРСР, лауреата Державної премії СРСР та УРСР 

ім. Т. Г. Шевченка Михайла Дерегуса (1984 р.), вечір пам’яті Галини Кальченко 

(1985 р.), персональні виставки «Графіка. Акварель. Живопис» Рафаеля 

Багаутдінова (1985 р.), виставку живопису Михайла Романишина, виставку 

заслужених художників України, подружжя Валентини та Миколи Трегубових 

«Фарфор. Кераміка» (1985 р.), виставку київських художників «Портрет. 

Пейзаж. Натюрморт» (1986 р.), республіканську виставку творів художників 

театру, кіно і телебачення (1986 р.) та інші. 

 Виїзні засідання клубу досить часто проводились у київських музеях: 

театрального мистецтва, українського образотворчого мистецтва, західного і 

східного мистецтва. Частими гостями клубу були наукові співробітники цих 

музеїв, мистецтвознавці: Олена Живкова, Віра Герасимчук, Л. Волинець, Зіновій 

Фогель, Елеонора Карпачова, Людмила Мацюк та інші. 

 Роботу клубу ілюструють три альбоми, переглянувши які розумієш, 

наскільки високий був рівень роботи у клубі, заходи в якому були такі ж цікаві, 

як у клубі «Екслібрис» бібліотеки мистецтв Шевченківського району. На жаль, в 

кінці 80-х робота клубу була згорнута, оскільки його керівник Михайло Глейзер 

емігрував до США. Років п’ятнадцять тому з журнальної публікації стало відомо, 

що одна з картин цього художника прикрашала кабінет одного із Президентів 

цієї країни. 

 Роботу літературно-музичної вітальні, яка діяла при бібліотеці в 1983 – 

1986 роках, проілюстровано в альбомі «Зустрічі з прекрасним». 

 Господині вітальні Тетяна Янчук та Раїса Гендельман представляли учням 

СПТУ № 12 та № 41 поетів Івана Дробота, Сергія Тихого, Валерія 

Войцехівського, чілійського барда Бернардіно Корідо, рок-музиканта Сергія 

Істоміна, артистів Павла Громовенка, Лідію Кондрашевську та інших.  

 На жаль, підтримувати зв’язки з творчими особистостями Києва сьогодні 

вже складно, а в 70 – 90-і роки на творчі зустрічі в бібліотеку йшли залюбки 

письменники Платон Воронько, Вадим Шкода, Дмитро Луценко, Микола Сом, 

Олекса Довгий, Дмитро Білоус, Ганна Чубач, Вадим Рощин, Єва Будницька, 

Сергій Плачинда, Іван Білик, Раїса Іванченко, літературознавці Степан Пінчук, 

Володимир Мельник, Юрій Ковалів, мистецтвознавці Олена Коротіна й 

Володимир Копрєлов та інші. 

 Бажаними гостями бібліотеки були народні, заслужені артисти та артисти 

Київської філармонії – Ніла Крюкова, Григорій Гаркуша, Тамара Малишевська, 

Борис Лобода, Наталя Мілютенко, Тамара Полтаржевська, бандуристка Галина 

Менкуш, кобзарі Микола Литвин й Василь Горбатюк та інші.  
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 Гостями бібліотеки також були делегат ХХУІІ з’їзду КПРС токар заводу 

«Торгмаш» В. Монятовський, делегат ХХУ з’їзду ЛКСМ України Є. Мизніков, 

герой Радянського Союзу М. Радченко, генерал І. Василенко, капітан Радянської 

Армії, воїн-афганець С. Бірюков, журналісти редакції журналу «Перець»                

Л. Сухоруков та О. Попов, кореспондент газети «Молодь України» Л. Козик та 

багато інших. 

 

1 серпня 1989 року в бібліотеку за направленням 

КДІК імені Олександра Корнійчука на посаду старшого 

бібліотекаря читальної зали прийнята Лисак 

(Меренкова) Світлана Петрівна (01. 01. 1968 р. 

народження). З 1 жовтня 1991 року – бібліотекар                    

І категорії, з 1 лютого 2002 року – провідний бібліотекар 

читальної зали. Відмінно орієнтуючись у фонді та 

володіючи ІТ-технологіями, Світлана Петрівна сьогодні 

надає якісні послуги користувачам. 

 

Новий етап у розвитку книгозбірні розпочався під 

керівництвом Ошкало Антоніни Михайлівни                   

(23. 09. 1953 р. народження, освіта вища бібліотечна, 

КДІК, 1975 р.), яка очолила ЦБС у лютому 1990 року, 

доклавши значних зусиль, щоб зберегти кращі надбання 

колективу та впроваджувати новації, створивши творчу 

атмосферу, що панує в бібліотеці. Бібліотечний колектив 

ЦБС Подільського району цінує свого директора за 

високий професіоналізм, сучасність, ініціативність та 

підтримку в усіх починаннях, вимогливість, людяність і 

справедливість. 2010 року, з нагоди Всеукраїнського дня 

бібліотек, пані Антоніна нагороджена Знаком пошани Подільського району. 

Нагороджена Грамотою Міністерства культури України, неодноразово 

відзначена Подяками Київського міського голови та Почесною грамотою КМДА, 

Подяками та Грамотами голови Подільської районної у м. Києві адміністрації.  

Розпочинала Антоніна Михайлівна свою трудову діяльність у серпні 1975 

року за направленням Київського державного інституту культури імені 

Олександра Корнійчука в ЦБС Радянського (нині Шевченківського) району на 

посаді завідувачки бібліотеки-філіалу № 101. З листопада 1977 року переведена 

в ЦРБ імені Івана Франка на посаду старшого бібліотекаря читальної зали. З           

1 січня 1978 року і до 15 лютого 1990 року – завідувачка бібліотеки № 106, 

перейменованої у 1982 р. в бібліотеку імені Садріддіна Айні. 
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З 15 червня 1990 року до 6 квітня 1995 року на 

посаді заступника директора з наукової роботи 

працювала Суховерська Олександра Іванівна              

(04. 07. 1948 р. народження, освіта вища бібліотечна, 

КДІК, 1973 р.). 

2 вересня 1991 року у філіалі Пущі-Водиці 

розпочинає роботу ст. бібліотекар Хміль Ольга 

Миколаївна (29. 09. 1961 р. народження, освіта вища 

педагогічна, Ніжинський педагогічний інститут                

ім. М. Гоголя, 1984 р.). З 1 січня 1993 року до 1 грудня 

2003 року – завідувачка філіалу. Разом з нею 

бібліотекарем І категорії з 5 березня 1996 року до                    

1 березня 2006 року працювала Прокопенко Маргарита 

Іванівна (13. 06 .1932 р. народження, освіта вища 

бібліотечна, ХДІК, 1955 р.). 

Функції головного бібліотекаря відділу організації та 

використання книжкового фонду з 27 січня 1993 року до 

31 жовтня 2001 року виконувала Піхур Олександра 

Михайлівна (11. 07. 1951 р. народження, освіта вища 

бібліотечна, КДІК, 1972 р.). До виходу на пенсію 

працювала головним бібліографом НБ України імені 

Ярослава Мудрого.   

 

Читачам відділу обслуговування запам’ятались увага й професіоналізм: 

Резнік Есфір Овсіївни (1926 р. народження, освіта незакінчена вища, 

Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1949 р.) – бібліотекаря           

І категорії читальної зали з 5 лютого 1993 року до 2 жовтня 2000 року; 

Шерухаєвої Валентини Василівни (15. 07. 1955 р. народження, освіта 

вища бібліотечна, КДІК, 1975 р.) – редактора ІІ категорії з 23 лютого 1993 року 

до 24 травня 1995 року;  

Ходаківської Ганни Василівни (05. 09. 1968 р. народження, освіта вища 

бібліотечна, КДІК, 1996 р.) – бібліотекаря І категорії абонемента з 10 травня 1993 

року до 24 вересня 2001 року; 

  Авраменко Марини Георгіївни (08. 03. 1958 р. народження, освіта вища 

бібліотечна, КДІК, 1980 р.) – головного бібліотекаря по роботі з юнацтвом з             

4 квітня 1994 року. 1 березня 2001 року переведена на посаду провідного 

бібліотекаря абонемента. Звільнилась 20 листопада 2001 року в зв’язку з 

переходом на іншу роботу;  

Кугно Раїси Олександрівни (28. 02. 1960 р. народження, освіта вища 

бібліотечна, КДІК, 1987 р.) – бібліотекаря І категорії читальної зали з 18 вересня 

1995 року до 29 липня1996 року; 
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Кириченко Ганни Трохимівни (25.12.1952 р. народження, освіта 

середня) – бібліотекаря читальної зали з 22 вересня 1997 року до 4 травня 2004 

року.  

    До виконання обов’язків редактора ІІ категорії 

приступила 18 листопада 1997 року Саприкіна Ніна 

Георгіївна (24.05.1974 р. народження, освіта вища 

бібліотечна, КДІК, 1998 р.) З 1 січня 1998 року – бібліограф 

ІІ категорії, згодом бібліограф І категорії. 18 грудня 2000 

року переведена на посаду завідувачки районної 

бібліотеки № 123 для дітей, яку займала до 30 червня 2017 

року. 

 

     Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року відкрило нову 

сторінку в історії бібліотеки, яка взяла курс на сприяння національному та 

духовному відродженню України, демократизації українського суспільства, 

долаючи декларативність та пропагандистський стиль роботи. 

Підтвердженням цього є тісна співпраця бібліотеки з колективом педагогів 

та учнів вечірньої школи №51, спільні заходи й участь учнівської молоді в роботі 

клубу «Джерело» (1990 – 1994 рр.). Керувала роботою клубу Ганна Брагарник. 

Гостями клубу були: письменники Іван Білик, Раїса Іванченко, Катерина 

Мотрич, Юрій Шилов, Ганна Чубач, Микола Кагарлицький, народна артистка 

України Галина Яблонська, артисти театру «Коло», артисти Наталя Мілютенко 

та Сергій Кулінич; народознавці та етнографи Лідія Орел, Надія Данилевська, 

науковий співробітник Інституту мистецтвознавства та етнографії Тамара 

Космина, кобзар Богдан Островський, автор співаної поезії Катерина Кольцова, 

історик Володимир Щербак, літературознавці Сергій Іванюк та Олекса 

Мишанич, директор Музею гетьманства Галина Ярова, науковий співробітник 

музею театрального мистецтва Ірина Алейнікова, головний редактор журналу 

«Український світ» Олександр Шокало. Здійснені виїзні засідання в 

Національний музей історії України, музей історії літератури, Національний 

музей Тараса Шевченка на виставку Михайла Біласа). 

 Про справжнє дійство, українські вечорниці з учнями вечірньої школи         

№ 51, йшлося у публікації газети «Гостиний двір» «Українські вечорниці»      

(1990 р.).11   

У клубі відбулася вистава за романом Ліни Костенко «Маруся Чурай», 

театральне дійство «Новорічний вертеп». Великий вклад у проведення цих 

заходів внесла учительна української мови та літератури, завуч вечірньої школи 

№ 51 Ніна Миколаївна Обертас. 

У клубі також були проведені майстер-клас писанкарки Оксани Білоус та 

пішохідна прогулянка Подолом з києвознавцем Іриною Плотніковою.  

                                                 
11 Украинские вечорницы // Гостиний двір. – 1992 –  №9 (33). – С. 1. 
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Бібліотека, якій 1943 року присвоєно ім’я велета української літератури 

Івана Франка, людини енциклопедичних знань, якого сучасники називали 

«Академією в одній особі», з 1978 року щорічно проводить Франківські читання. 

У різні роки у читаннях брали участь письменник Петро Перебийніс, 

літературознавець Федір Погребенник, народний артист України Богдан Ступка 

та актори Національного театру України імені Івана Франка, у виконанні яких 

прозвучали фрагменти вистави «Украдене щастя») та ін. 

2006 року в ювілейному вечорі, присвяченому 150-річчю від дня 

народження І. Франка, взяли участь онук письменника Роланд Франко, кандидат 

технічних наук, віце-президент фонду відтворення архітектурно-історичних 

пам’яток ім. О. Гончара; Тамара Гундарова, автор книги «Невідомий Франко», 

член-кореспондент АН України; актор Національного театру імені Івана Франка 

Андрій Бурлуцький, солістки вокального ансамблю «Жайворонок» Валентина 

Ковальчук, Галина Шевченко та Олена Харченко.  

Краєзнавчі заходи відбувалися за участі наукових співробітників Музею 

Однієї вулиці Владислави Осьмак, Володимира Заславського та наукових 

співробітників відділу Національного музею Тараса Шевченка «Хата на 

Пріорці» Надії Наумової та Юлії Єрмоленко. Варто відзначити презентацію 

культурологічного путівника «Андреевский спуск» (1998 р.) за участю авторів, 

співробітників Музею Однієї вулиці Дмитра Шльонського та Олексія Браславця. 

Гостями бібліотеки були і наукові співробітники Національного музею 

літератури Оксана Деркач, Національного музею історії України – Ольга Буняк, 

науковий співробітник інституту історії України, кандидат історичних наук 

Володимир Устименко, правозахисник Василь Овсієнко.  
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Читачі зустрічалися з відомими письменниками: Олександром 

Анісімовим, який презентував книгу «Киев и киевляне», Олександром Шугаєм, 

Іриною Жиленко, Світланою Євенко, Олесею Мудрак, поетами творчого 

об’єднання «Літературний форум» Валерією Богуславською, Ганною Герею та 

іншими.   

Учасниками презентацій часописів для юнацтва – «Український світ», 

«Країна знань», «12+», «Планета знань», «Колега» – в бібліотеці за участі 

працівників редакцій були школярі ЗНЗ № 2 та № 123. 

Відбулися якісні зміни в інформаційно-бібліографічній діяльності 

бібліотеки. Працівники відділу довідково-бібліографічної та інформаційної 

роботи значне місце відводили підготовці та виданню бібліографічної продукції 

бібліотеки. Незаперечним фактом стало зростання рівня підготовки та якості цих 

видань. Починали зі складання списків рекомендованої літератури – персоналій, 

тематичного характеру. 

 1994 року бібліотека провела Дні фахівців з учителями української мови й 

літератури та історії й народознавства шкіл району, яким були запропоновані 

списки літератури «Учителям – знання про свій народ, його історію» та «Нові 

твори української літератури в шкільній програмі».    

Наступного року підготовлено рекомендаційний список літератури «Як не 

допустити одного та уникнути іншого» (алкоголізм, тютюнопаління, 

туберкульоз, наркоманія, СНІД).  

Найбільшу кількість бібліографічних посібників складають посібники 

краєзнавчої тематики. З 1976 року і донині випускається щоквартальний 

рекомендаційний покажчик «Нові публікації про Подільський район», що подає 

інформацію про книги, публікації у збірниках та періодичних виданнях про наш 

район. На початку 90-х років ці списки друкувалися в газеті «Гостиний двір»12. 

До 75-річчя з дня започаткування органів самоврядування у Подільському 

районі в 1996 році були підготовлені рекомендаційні покажчики «Літературна 

карта Подолу», «Визначні особистості Подолу», «Вулиці Подолу в іменах». Ці 

біобібліографічні видання ще примітивної поліграфії були видані вперше в Києві 

і стали початком зародження рекомендаційної краєзнавчої бібліографії у 

публічних бібліотеках міста – біобібліографічних нарисів, путівників тощо. 

1997 року випущено рекомендаційне бібліографічне видання «Учітеся 

брати мої…» (історія освіти та сучасна школа Подолу). 

З 1999 року триває випуск серії біобібліографічних покажчиків та нарисів 

«Бібліотека імені…» (автор-укладач Ганна Брагарник), розпочатої виданням «По 

духу времени и вкусу» (до 170-річчя з дня загибелі Олександра Грибоєдова). До 

2014 року підготовлено 9 випусків видань. 

  

                                                 
12 Подільський район на сторінках преси : поточний інформаційний список літератури // Гостиний двір. – 1992. 

– жовт. ( № 20). – С. 2 – 3. 



31 

 

2000 – 2009 роки 

У першому десятиріччі ХХІ століття в історії центральної районної 

бібліотеки ім. І. Франка як інформаційного та культурного центру району 

розпочався період інноваційних змін, спрямований на модернізацію існуючих 

компонентів системи бібліотечно-інформаційного обслуговування, освоєння 

нових технологій і ресурсів, поєднання традиційного та електронного 

середовища.  

2003 рік став роком початку впровадження міських програм, які визначили 

діяльність бібліотек у світі, що змінюється, зокрема міських програм «Розвиток 

бібліотечної справи в м. Києві на 2003 – 2006 роки», «Програми автоматизації 

інформаційно-бібліотечної системи публічних бібліотек м. Києва» та інших. 

 

У бібліотеці відкрито новий структурний  

підрозділ – відділ впровадження комп’ютерних 

технологій, який створювала та з 8 вересня 2008 

року очолює Маковій Тетяна Миколаївна         

(16. 08. 1979 р. народження, освіта вища 

бібліотечна, КНУКіМ, 2006 р.). Перші ази 

бібліотечної професії з 2 січня 2001 року Тетяна 

освоювала на посаді бібліографа. 

 

Разом зі Скадіною Мирославою Ігорівною (20. 07. 1990 р. народження, 

студенткою-заочницею КНУКіМ), редактором відділу з 9 серпня 2008 року до 6 

квітня 2012 року, та Дмитром Олексійовичем Волковим (04. 11. 1988 р. 

народження), бібліотекарем, що здійснював функції системного адміністратора 

з 2 листопада 2009 року до 30 вересня 2010 року, розпочиналось впровадження 

інноваційних технологій в роботу з користувачами, зокрема зі створення 

електронного каталогу (введені перші 493 електронні записи фонду краєзнавчих 

матеріалів), проводилось навчання мультимедійної грамотності працівників 

бібліотеки.  

Технічний парк на кінець 2009 року включав 10 комп’ютерів, 3 принтери 

та 2 ксерокси. Сьогодні це відділ інформаційних систем та електронних ресурсів. 

У листопаді 2008 року розпочинає роботу Інтернет-центр на чотири місця, 

який надає користувачам безкоштовний 

доступ до Всесвітньої інформаційної 

мережі, доповнюючи, у такий спосіб, 

прогалини в інформаційних ресурсах 

бібліотеки. Консультативну й практичну 

допомогу спочатку їм надають 

працівники відділу впровадження 

комп’ютерних технологій Тетяна            

Маковій       та   Мирослава Скадіна, а з 
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жовтня 2009 року бібліотекар-консультант Чепурная 

Тетяна Сергіївна (23.06.1954 р. народження, освіта 

середня технічна) організовує обслуговування 

користувачів Інтернет-центру.  

Вдосконалюється видавнича діяльність відділу 

довідково-бібліографічної та інформаційно-масової 

роботи бібліотеки.  

2001 року з нагоди 80-річчя започаткування органів 

самоврядування у Подільському районі випущено 

рекомендаційний бібліографічний покажчик «Образ 

ніжності святої» (Поділ у творах художньої літератури та 

образотворчого мистецтва), що вмістив 435 бібліографічних записів (автор-

укладач Ганна Брагарник).  

2002 року путівником «У Києві на вулиці Сагайдачного» розпочався 

випуск серії біобібліографічних путівників «Вулиці Подолу пам’ятають», який 

запросив читача у віртуальну подорож старовинною вулицею.  

 З 2002 року стає зручнішим у використанні щоквартальний 

рекомендаційний покажчик «Нові публікації про Подільський район», 

доповнений допоміжним апаратом – іменним покажчиком, покажчиком 

географічних й топонімічних назв та змістом.   

Серія «Бібліотека імені…» поповнилась 5 виданнями.  

До 90-річчя від дня народження та 5-річчя присвоєння імені Віктора 

Некрасова бібліотеці № 107 у 2000 році підготовлено біобібліографічний 

покажчик «Віктор Некрасов: портрет життя».  

Бібліографічний покажчик «Академія в одній особі», присвячений 145-

річчю від дня народження та 85-річчю з дня смерті Івана Франка (2001 р.), 

хронологічно продовжив бібліографічний покажчик «Іван Франко» (1956 – 

1985), упорядкований М. Морозом і виданий у 1987 році у видавництві «Наукова 

думка». Біобібліографічний нарис «Світи Івана Франка» (2007 р.) продовжив 

бібліографічну Франкіану у рік 150-річчя від дня народження письменника.  

Покажчик «Юрій Збанацький: «Мій полюс там, де я живу» випущено 2004 

року з нагоди 90-річчя від дня народження письменника та 20-річчя з дня його 

смерті.  

У 2008 році підготовлено шостий випуск серії – біобібліографічний нарис 

«Співець молодих доріг: Олександр Копиленко», один з примірників якого 

подаровано онуку письменника Олександру Любимовичу Копиленку, директору 

Інституту законодавства Верховної Ради України.  

Серію «Галерея митців Подолу» у 2008 році представлено 

біобібліографічними нарисами «Мій іскренний друже…» (до 200-річчя від дня 

народження Івана Сошенка) та «Передвижник з Куренівки» (до 150-річчя від дня 

народження Сергія Світославського). Досвід бібліографічної роботи бібліотеки 

отримав позитивний резонанс у місті.  
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У мистецькій галереї читальної зали експонувались виставки художників-

аматорів київського об’єднання «Творчість» (2005 р.), персональні виставки 

Ярослава Максиміва «У Вільні, городі преславнім» (2007 р.), Тамари Сільянової 

«Запрошую у мій маленький рай» (2009 р.) та інші. 

 Бібліотеку у 2009 році відвідало 5661 користувач. До їхніх послуг 80658 

примірників творів друку, 46,1 % з яких українською мовою, понад 90 назв 

періодичних видань, довідкові та бібліографічні видання, теки газетно-

журнальних матеріалів, в яких постійно накопичується та оновлюється 

інформація. Користувачам видано 126112 примірників видань, з них 

українською мовою 65386 примірник (51,8 %). Кількість відвідувань становить 

28383, середні показники читаності – 22,3 прим., відвідуваності – 5.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Штат бібліотеки складає 24,5 одиниць, з них бібліотечних працівників  19 осіб 

(10 працівників з повною вищою освітою (52,6%), в т. ч. вищою бібліотечною – 

7 осіб (36,8 %), базовою вищою – 4 особи (21,1 %), з них бібліотечною – 1 особа 

(5,3 %). 5 працівників (26,3 %) мають стаж бібліотечної роботи до 3 років, 2 

працівники (10,5 %) – від 3 до 9 років, 2 працівники (10,5 %) – від 10 до 20 років, 

10 осіб (52,6 %) – понад 20 років. 

 Найяскравішою подією 2009 року було святкування 90-річного ювілею 

бібліотеки. Ювілейний вечір «Бібліотека скликає друзів» 14 грудня зібрав 

читачів, бібліотечних працівників району. У залі представлені експозиції: 

«Ювілейна фотохроніка», «Бібліографічні видання бібліотеки», перегляди 

літератури «З колекції найстаріших книг бібліотеки», «Автографи пам’яті» 
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(видання з дарчими підписами), книги почесних гостей та відгуки читачів різних 

років, альбоми фотохроніки, інформаційне досьє «ЗМІ про бібліотеку». 

Нагородження читачів і бібліотекарів, поетичні вітання, музичний подарунок 

юного обдарування, читачки бібліотеки Тетяни Комашенко, лауреата 

загальнонаціональної премії «Жінка третього тисячоліття-2009», приємні 

експромти тощо. До цієї події заступник директора Ганна Брагарник підготувала 

видання нарису історії бібліотеки «90 років з книгою і любов’ю до киян». 

 Відомий бібліограф Микола Рубакін зауважив, що у бібліотеці головним є 

не книга, а жива людина.  

У бібліотеці ім. Івана Франка трудяться 

віддані своїй справі люди, які вносять в роботу 

бібліотеки частинку своєї душі, натхнення, 

творчість й уміння. Кожен йшов до цієї 

професії своїм шляхом, але залишилися лише 

ті, хто бачив у ній своє призначення, а ті, кого 

вже сьогодні немає серед нас, залишили 

частинку своєї душі у цьому книжковому 

храмі. Адже бібліотекар – це і психолог, і 

терапевт, і юрист, і режисер, і артист, і радник у виборі книги до душі. Недарма 

відомий бібліограф Павло Должиков, відкривши першу приватну комерційну 

бібліотеку у Києві на Олександрівській вулиці (сучасна 

назва вулиця Сагайдачного), назвав її «аптекою для душі».  

З 2 серпня 2004 року до 30 вересня 2012 року 

користувачів читальної зали обслуговувала провідний 

бібліотекар Гіндіна Софія Мойсеївна (26. 10. 1936 р. 

народження, освіта середня бібліотечна, Київський 

технікум підготовки культосвітніх працівників, 1956 р.). 

Справжній професіонал та ентузіаст, пані Софія 56 років 

свого життя присвятила роботі в бібліотеках міста. 

Проценко Ольга Сергіївна (26. 07. 1954 р. 

народження, освіта вища педагогічна, філологічний факультет Гомельського 

університету, 1976 р.) працювала на абонементі з 20 вересня 2004 року спочатку 

на посаді бібліотекаря, а з липня 2008 року, за рекомендацією завідувачки відділу 

обслуговування Валентини Никитович та позитивними відгуками користувачів, 

переведена на посаду бібліотекаря І категорії. 30 листопада 2011 року пані Ольга 

звільнилась у зв’язку з переїздом до Чернігова.    

Із 3 березня 2008 року і до сьогодні на посаді 

бібліотекаря І категорії абонемента працює 

Сененко Тамара Михайлівна (03. 09. 1945 р. 

народження, освіта базова вища технічна, 

Київський технікум радіоелектроніки, 1968 р.). За 

11 років роботи завоювала повагу серед 

користувачів бібліотеки та колег. 
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2010 – 2019 роки 

2010-і роки акцентували визначення місця і ролі бібліотеки в культурно-

інформаційному просторі громади міста.  

2013 року в рамках громадських обговорень «Публічна бібліотека в житті 

киян» вивчалась думка подолян щодо поглядів на сучасну бібліотеку, її розвиток 

та модернізацію послуг, які були озвучені в бібліотеці під час проведення 

круглого столу зацікавлених учасників – читачів, бібліотечних працівників, 

представників районної влади та громадських активістів. Тоді ж директор ЦБС 

Антоніна Ошкало взяла участь у парламентських слуханнях щодо вдосконалення 

діяльності бібліотек. 

Бібліотечний колектив зрозумів, що для сучасної бібліотеки надзвичайно 

важливо мати не тільки визнання суспільством значимості її роботи, а й 

доведення до свідомості пересічного жителя ролі бібліотеки як необхідного 

громаді престижного закладу, діяльність якого була б відкритою і зрозумілою 

для всіх, і вона мала репутацію сучасної, готової до змін установи, яку 

сприймають як життєво важливу складову соціуму, тобто публічній бібліотеці 

необхідно змінюватись. Це був дуже складний період в історії бібліотеки. У 

фахівців відбувалася складна перебудова поглядів на ставлення до сучасного 

користувача та технологій надання послуг.  

Колектив взяв напрям на зміцнення партнерства задля розвитку бібліотеки. 

 Цікавий багаторічний досвід партнерства з Музеєм видатних діячів 

України, корисна співпраця з каналом «Культура» Національної радіокомпанії. 

Радіожурналістка Лариса Недін презентувала свою книгу «Передчуття свята», а 

Тетяна Сергійчук, репортер новин, представляла свою культурологічно-

публіцистичну програму «Світоч», присвячену Івану Франку, на щорічних 

Франківських читаннях у бібліотеці. 

Встановлюються партнерські зв’язки з Києво-Могилянською академією, 

Національною Академією керівних кадрів культури і мистецтва, Громадською 

організацією «Право киян», Благодійним фондом «Інше життя», видавництвом 

«Час змін», газетою «Порадниця», Академією цілісного світогляду, Київським 

академічним театром на Подолі, Національною музичною академією                       

ім. П. Чайковського, центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді 

Подільського району, Київським інститутом музики ім. Р. М. Глієра, Київським 

палацом ветеранів, Київським міським будинком учителя та іншими партнерами. 

Завдяки благодійному внеску ЗАТ «Фармак» у розмірі 15 тисяч грн. 

здійснена передплата періодичних видань на 1-е півріччя 2011 року. Тісна 

співпраця з партнером, видавничою компанією «Кит», дала плідні результати. 

Так розпочав життя проект «Літературний салон»: у бібліотеці презентувалися 

книги, випущені видавництвом. У свою чергу видавництво виготовило по 1000 

прим. рекламних видань бібліотеки – настінного сувенірного календаря та 

кишенькового календарика з логотипом та контактами бібліотеки.  

У лютому 2011 року бібліотека ініціювала доброчинний проект «Назустріч 

людям з любов’ю», в рамках якого стартувала перша акція «Подаруй книгу». 
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Акцію підтримали Благодійний міжнародний фонд «Інше життя», видавнича 

компанія «Кит», видавництво «Нова дитяча література», ГО «Кияни перед усім», 

український письменник Юрій Завгородній та 23 користувачі бібліотеки. Зібрані 

книги були передані в дитячі будинки України, а телеканал «Рада» вів репортаж 

події з бібліотеки. 

Не всі бібліотечні задуми вдавалося реалізувати. Спроба залучення 

позабюджетних коштів у 2011 році провалилась. 8 грудня бібліотека надіслала 

32 електронні листи-звернення великим підприємствам та фірмам Подільського 

району з проханням допомогти коштами в придбанні літератури з грифом «SOS». 

«Бібліотечний фонд протягом 4-х років не поповнюється новими виданнями, 

через відсутність коштів є загроза втрати надходжень періодичних видань. 

Бібліотека перетворюється на архів застарілої літератури. Ми втрачаємо читача, 

втрачаємо культуру читання, врешті, й саму БІБЛІОТЕКУ! Згадайте, можливо, 

Ви, отримуючи освіту, працювали в затишному читальному залі нашої 

бібліотеки. Саме Вам бібліотека допомогла в життєвому та професійному 

становленні, саме її книга навчила Вас мудрості та доброті», – такі слова 

адресувалися керівникам підприємств та організацій району. На жаль, жодної 

відповіді та пропозиції бібліотека не отримала. 

 2010 року Дмитром Сергійовичем Бордюгом   

(05. 02. 1988 р. народження, освіта середня загальна), який 

з 1 жовтня 2010 року до 16 вересня 2013 року тимчасово 

виконував обов’язки завідувача відділу комп’ютерних 

технологій, створено веб-сайт ЦБС Подільського району 

http://cbspodil.org.ua/. Це дозволило бібліотеці вийти у 

світовий інформаційний простір, надавши кінцевим 

продуктам якісно новий рівень. 

Користувачам бібліотеки пропонуються нові 

сервіси: 

o безкоштовного доступу до інформаційних ресурсів 

Всесвітньої мережі в Інтернет-центрі; 

o доступ до інформації через веб-сайт, 7 сторінок бібліотеки у соціальних 

мережах та каналі YouTube https://www.youtube.com/watch?v=blMKUEPH-Tk; 

o використання новоствореного ресурсу – вебліографій.  Першими в 2011 р. 

були створені вебліографічний покажчик «Інтернет-ресурси для дітей і 

підлітків», вебліографічний огляд «Вищі навчальні заклади Києва» (до Року 

освіти й інформаційного суспільства в Україні) та вебліографічний список 

«Музеї в Інтернет-просторі»; створення власних медіа-продуктів: віртуальних 

виставок «На старому Подолі», «Апостол духу – Каменяр-Франко» та 

«Академік живопису Микола Пимоненко» (2012 р.), а також відеоролика «У 

http://cbspodil.org.ua/
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фокусі – бібліотека» та відеопрезентації книжкової виставки «Хай буде мир! 

Хай більше не горить у пеклі війн твоє життя, людино!» (автор Олена Іоаніді). 

 

 На формування в територіальній громаді позитивного іміджу бібліотеки 

значною мірою вплинула її активна рекламно-промоційна діяльність. У рекламі 

бібліотечних ресурсів та послуг важливе місце відводилось створеним 

бібліотечними фахівцями вдалим формам друкованої реклами та розміщення 

власних медіа-продуктів на сайті ЦБС й в соціальних мережах бібліотеки. 

Свято книги «З книгою по життю», 

приурочене Всесвітньому дню книги та 

авторського права, 23 квітня 2010 року 

зібрало в Куренівському парку жителів 

куренівської громади. Бібліотекарі 

запропонували цікаву розважальну 

програму, головною особою якої була 

Книга, та провели рекламні акції послуг 

бібліотеки. 

28 вересня 2011 ррку біля бібліотеки 

відбуваються акції «Книжкове дерево мудрості» та «Як пройти в бібліотеку». 

Бібліографи Олена Іоаніді й Наталія Романюк провели вуличний лібмоб 

«Читаємо разом!» та опен-ейр «Час читати нову книгу! Приєднуйтесь!».  

Багато зусиль до рекламно-промоційних заходів 

доклала Іоаніді Олена Василівна (24. 04. 1977 р. 

народження, освіта вища, Інститут журналістики 

Національного університету імені Тараса Шевченка, 

2002 р.), завідувач відділу довідково-бібліографічної 

та інформаційної роботи з 22 червня 2010 року (з січня 

2009 року до цього часу працювала бібліотекарем 

бібліотеки сімейного читання імені Садріддіна Айні). 

Ініціативний і творчий працівник. Смілива у прийнятті 

відповідальних рішень, спрямованих на покращення 

іміджу бібліотек системи. Автор флешмобів та 

рекламних роликів, укладач та дизайнер серій «Вічно 

Ваш. Поділ», «Ім’я, відкрите для себе», «Дорога до 
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храму». Протягом 2011 – 2012 років пані Оленою створено відеорекламу 

«Книжкове літо», 3 випуски соціальної реклами, відеоакцію «Знай наших!», 

відеофільми «Перезавантаження чи вигрузка мозку» та «Виховуємо правову 

культуру», відепрезентацію фотоакції «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», 

відеорепортажі фольклорного свята «Масляну справляємо – весну красну 

стрічаємо» та районного конкурсу «Бібліопані-2012», ініційованого Оленою 

Василівною.  

Враховуючи зростання в бібліотеці інтересу до читання творів сучасної 

української літератури, 20 квітня 2011 року відбулася масштабна презентація 

журналу «Дніпро» за участі вчителів української мови і літератури шкіл району 

та завідувачки відділу драматургії Ольги Лещенко й авторів публікацій – поетів 

Івана Левченка, Олександра Гунька, Володимира Осипенка, Валентини 

Захарцевої-Бурченко.  

З 2013 року на розширення репертуару й поліпшення якості надання 

користувачам бібліотечних послуг спрямована програмно-проєктна діяльність 

бібліотеки. У 2013 – 2015 роках впроваджувались Програма правової освіти 

користувачів «Територія закону і права» та Програма виховання у 

користувачів почуття любові до Подолу, його історії, культури, сьогодення 

«Наш рідний дім – Поділ». 

У травні 2013 року робота з правової просвіти бібліотеки була заслухана 

(доповідач директор Антоніна Ошкало) на засіданні Київської міжвідомчої 

методичної координаційної ради й отримала схвальну оцінку. 

   Працівники відділу обслуговування нарешті збагнули, що настав час 

подбати про потенційних користувачів бібліотеки, виростивши «свого» читача. 

Щоб заохотити малюків до читання, пробудити інтерес до книги, навчити через 

казку й дитячу книгу пізнавати навколишній світ, бібліотекарі запропонували у  

 

2016 році дошкільним установам участь у проєкті для дітей дошкільного віку 

«Привела доріжка» від садка до книжки» (керівник бібліотекар Лунейко 

Софія Валентинівна, 30. 09.1993 р. народження, освіта вища, Державний 

університет телекомунікацій, 2016 р., бакалавр менеджменту), яка працювала 

бібліотекарем читальної зали з 8 жовтня 2016 року до 5 серпня 2018 року. Малеча 

ЗДО № 268 стала учасником різноманітних заходів, як в бібліотеці, так і поза її 
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межами: опен-ейру «На повітрі граємо і книжки читаємо» та літературної печі-

кучі «Хор веселих читайликів», літературного знайомства «Хоч ми невеличкі, 

мало рочків маємо, але про Шевченка вже багато знаємо» та інтелектуальних 

розваг «Буки в руки». Найбільше сподобалося дітям спілкуватись з 

бібліотекарями на свіжому повітрі дитячих майданчиків. 

 Співпраця бібліотеки з дитячими садками стала популярною в 

мікрорайоні, тому стати учасниками проєкту виявили бажання працівники ЗДО 

№ 163. Як вихователям, так і батькам дуже подобається співпраця з бібліотекою, 

а бібліотекарі радіють, що діти не тільки долучаються до активного читання, а 

ще й приводять до бібліотеки своїх батьків.  

 Тож не дивно, що 2018 р. започатковано новий міні-проєкт «Читаємо й 

зростаємо» з вихованцями Клубу розвитку дітей «Busy Bee».  

15 листопада 2012 року зустріччю «Таланти наших читачів» при бібліотеці 

відкрилась для людей літнього віку читацька вітальня, правонаступником якої 

став створений у 2014 році клуб позитивного настрою «Гармонія». Установче 

засідання завершилося літературною годиною «У полоні вічної любові» за участі 

заслуженого артиста України Бориса Лободи. 

Усі заходи, проведені у клубі 

протягом п’яти років, піднімають настрій 

його учасникам, покращують 

самопочуття, націлюють на гармонію та 

оптимізм. Запам’ятались у клубі: ранок в 

бібліотеці «Щасливі люди п’ють каву і 

читають книжки», краєзнавчий круїз «Оті 

подільські вулички старі навіюють забуте 

щось і давнє…» з презентацією книги 

Віталія Баканова «История подольских 

дворов», книготерапія «Читаємо, смакуємо, дивуємось» (за публікаціями творів 

європейської літератури в журналі «Всесвіт»), вечір-автограф художника, 

мешканця Куренівки Сергія Грущенка з нагоди присудження йому літературно-

мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького, концерт «Чарівний світ 

романсу», музично-розважальна програма «Жаром засвітилася жоржина» та 

інші. Гостями клубу були письменники Віталій Баканов, Тетяна Іванчук, історик 

і журналіст Ігор Гирич, журналістка Людмила Чечель, канд. мед. наук 

Київського центру здоров'я Віктор Лозинський та інші.  

Серед найяскравіших подій клубу 2017 року – творча зустріч з колективом 

газети «Порадниця», який представляли головний редактор, заслужений 

журналіст України Тетяна Власюк. Вона розповіла, як народжується і твориться 

кожен номер газети, про радісні і сумні, святкові і буденні «порадницькі» дні та 

презентувала читачам свої книги, видані у рамках її авторського проекту 

«Порадницька гостина». Цікаво представила свою сторінку журналіст Діана 

Шепель, на якій вона поділилась з читачами своїми рецептами та порадами, а 

менеджер Оксана Хропюк розповіла,  як  швидко  оформити  підписку на річний 
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комплект газети. Бібліотека отримала від Тетяни Іванівни книги з її автографом, 

а кожен читач – останні номери газети та бібліотечку «Порадниці». 94-річному 

Павлу Рожку подарували річну підписку і, розчулений, в знак подяки, виконав 

декілька українських народних пісень разом з читачами та редакційним 

колективом газети. Ця зустріч стала справжнім святом для читачів, святом добра, 

надії, любові і світла. «Читати можна будь-яку газету, а порадитися – тільки з 

«Порадницею», – вирішили учасники зустрічі.  

  У 2017 році при бібліотеці працювала творча майстерня, майстер-класи в 

якій проводили народна майстриня Ірина Подоляк та бібліотекар Софія Лунейко. 

  Маркетингові та соціологічні дослідження працівників відділу 

обслуговування були спрямовані на оптимізацію діяльності бібліотеки. 

Анкетування «Бібліотека моєї мрії» (2019 р.), «Книга і читання в житті підлітка» 

(2018 р.), «Бібліотека і дозвілля» (2016 р), «Моя сім’я читає» (2015 р.), «Сучасна 

бібліотека – це…» (2014 р.); експрес-опитування «Найулюбленіша книга вашої 

сім’ї» (2019 р.), «Книга, яка стала подією» (2018 р.), «Автор – фаворит» (2017 р.), 

«Ім’я, відкрите для себе» (2016 р.); інтерв’ю «Моя думка про бібліотеку» (2017 р.), «Я 

читаю сучасну українську книгу», «Читаєте в нашій бібліотеці ? Прислухаємось 

до ваших побажань» (2016 р.) сприяли визначенню читацьких інтересів й 

уподобань та впровадженню інновацій в діяльність бібліотеки як сучасного 

бібліотечного простору.  

 У проведенні творчих акцій та в дослідницькій роботі 

брали активну участь бібліотекарі відділу обслуговування: 

 

Яковчук Світлана Петрівна (06. 03. 1955 р. народження, 

освіта базова вища бібліотечна, Київське училище 

культури, 1993 р.) – бібліотекар І категорії абонемента з          

1 грудня 2011 року до 31жовтня 2014 року; 
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Дроздова Тетяна Миколаївна (09.05.1959 р. народження, 

освіта вища бібліотечна, КДІК ім. О. Корнійчука, 1989 р.) 

працювала на посаді провідного бібліотекаря читальної 

зали з жовтня 2012 року. Користувачам бібліотеки дуже 

подобались авторські заходи пані Тетяни. 30 травня        

2014 р. звільнена за сімейними обставинами;  

 

  Катющенко Олена Володимирівна (15. 08. 1969 р. 

народження, освіта вища технічна, Миколаївський кораблебудівельний інститут, 

1992 р.) з 19 січня 2015 до 29 серпня 2016 року працювала бібліотекарем, 

обслуговуючи користувачів абонемента.  

  

 Бібліотечні фахівці розуміють, наскільки важливо створити бібліотечний 

простір з цікавими дизайнерськими рішеннями та ще й наповнити його духом 

місця, особливою аурою, яка створює позитивний настрій, підказує сучасні 

формати спілкування з користувачем. Фрілансери, займаючись різним типом 

діяльності, використовують Інтернет-центр та Wi-Fi-зону бібліотеки як 

коворкінг, робочий простір, де панує затишна доброзичлива атмосфера, в якій 

легко думати, працювати, спілкуватись з однодумцями.  

 

У відділі обслуговування користуються популярністю читацькі зони: 

«Молодіжні вектори читання», «Книжковий феєрверк смаків», «Книжкова вежа 

дитинства» та «Мистецький місток».  

 

Креативні, оригінальні, здебільшого авторські, інтерактивні книжкові 

виставки дуже подобаються користувачам бібліотеки. Серед найпомітніших: 

виставка-панорама «Літературний всесвіт України», фітовиставка «Цілюща сила 

трав і квітів», виставка-інсталяція «Їдемо на дачу», виставка-хобі «Книжковий 

камертон», виставка-посібник «Бібліоbook: світ англійської мови» та виставка-

порада «Сімейний погляд». 

 

В арт-галереї читальної зали 

експонувались виставки картин українських 

художників: Лесі Тищенко, члена ГО 

«Громадянський корпус, написаних під час 

перебування з гуманітарними місіями на 

Донбасі в жовтні та грудні 2014 року, Сергія 

Грущенка, В’ячеслава Васильєва, Ірини 

Проценко, виставки студентів мистецького 

інституту художнього моделювання та 

дизайну імені Сальвадора Далі «Ілюстрації до казок Івана Франка» та «Сонячні 

барви життя», фотовиставка «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» та інші. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8?source=feed_text&story_id=727315050677440
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C?source=feed_text&story_id=727315050677440
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Художньо-оформлювальні роботи у різний час 

виконували художники бібліотеки Мойсеєв Олександр 

Сергійович, Лєвачов Сергій Георгійович, Марченко 

Дмитро Олександрович, Гаранжа Анатолій 

Миколайович, Гаранжа Наталя Леонідівна, Кадин-

Фесенюк Наталія Петрівна, Лісовий Артур 

Михайлович та інші. 

Із січня 2012 р. і дотепер на посаді художника-

дизайнера працює Яковчук Юрій Олексанрович            

(10. 01. 1984 р., освіта базова вища, КНУКіМ, 2012 р., 

бакалавр дизайну), який застосовує в оформлювальних 

роботах нові технології для осучаснення інтер’єру бібліотек ЦБС. 

Протягом десятиліть створювали затишок та підтримували чистоту в 

приміщеннях бібліотеки технічні працівники: Кожедуб Ганна Федорівна  (з 

1967 р. до кінця 1970-х років), Голубенко Варвара Петрівна (з середини 70-х 

років до 2006 р.), Журавльова Ганна Степанівна (1978 – 1983), Кушнірьова 

Катерина Архипівна (1980 – 1993), Клименко Лідія Костянтинівна (1998 – 

2004), Чепур Світлана Андріївна (2006 – 2016), Капралова Наталя 

Казимирівна (2005 – 2013), Єрмакова Людмила Петрівна (2013 – 2016), 

Безугла Валентина Дмитрівна (з 2018 р.) та інші. 

Матеріально-технічним забезпеченням бібліотеки опікувались Кіченок 

Валентина Василівна (1978 – 1988) та Марченко Галина Дмитрівна (1990 – 

2000). 

Підтримували технічний стан приміщень бібліотеки робітники з 

обслуговування приміщень: Мурза Володимир Юрієвич, Колесник Олексій 

Петрович, Верещак В’ячеслав Борисович, Мусієнко Володимир 

Васильович, Осінський Микола В’ячеславович, Осінський Костянтин 

Миколайович та інші.  

Уважно ставились до користувачів гардеробниці Лавриненко Валентина 

Захарівна, Бичкова Ніна Володимирівна, Маналес Лідія Антонівна та 

Кабиш Галина Олександрівна, яка працює з 1 жовтня 2003 року по даний час. 

Швидкість, яку диктує час, постійне прагнення пізнавати нове й 

впроваджувати його в свою практику, по-іншому проявляти звичну професійну 

діяльність стали невід’ємним атрибутом повсякденної роботи більшості 

бібліотекарів. 

У другій половині 2010-х років відділ інформаційних систем та 

електронних ресурсів продовжив роботу з освоєння нових технологій і ресурсів, 

поєднання електронного та традиційного інформаційного бібліотечного 

середовища. З розширенням комп’ютерного парку бібліотек ЦБС працівники 

відділу надають технічно-програмну підтримку в автоматизації бібліотечно-

бібліографічних процесів, локальної мережі та робочих місць співробітників, а 

також консультативну допомогу користувачам у використанні електронних 

ресурсів. 
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 Цьому сприяло укомплектування штату відділу кваліфікованими 

працівниками: 

 Аль-Хурані Тамара Павлівна (23. 06. 1977 р. 

народження, базова вища освіта, Київська академія 

водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-

Сагайдачного, 2011 р.) з 13 вересня 2012 року, займаючи 

посаду редактора відділу впровадження комп’ютерних 

технологій, була автором вебліографій та віртуальних 

виставок, коучем медіаграмотності людей похилого віку, 

створювала записи в автоматизованій інформаційно-

бібліотечній системі «Марк-SQL» для електронного 

каталогу. З 1 лютого 2015 року до 31 липня 2019 року – 

заступник директора ЦБС з маркетингової діяльності. 

Професійні знання поповнювала через заходи безперервної освіти, отримавши 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти 

НАКККіМ за темою «Адвокація: представлення інтересів бібліотек» та 

Сертифікат про участь у семінарі «Сучасні інструменти бібліотечної реклами і 

маркетингу», та відвідуючи міські тренінги й семінари. 

 

 Удовенко Олександр Миколайович (22. 10. 1990 р. 

народження, освіта вища, магістратура Національного 

авіаційного університету, 2014 р.; аспірантура Центру 

досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки 

ім. Г. М. Доброва НАН України, кандидат технічних      

наук) – бібліотекар І категорії (системний адміністратор) з 

1 жовтня 2015 року. Здійснює технічну та програмну 

підтримку комп’ютерного парку бібліотек, супровід та 

інформаційне наповнення створеної ним 2016 року версії 

веб-сайту ЦБС. 

 

 1 листопада 2019 року приступила до виконання 

обов’язків редактора І категорії відділу Криворучко 

Валентина Олександрівна (13. 10. 1996 р. народження, 

освіта базова вища, Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Інститут філології, 2018 р.). 

 

 Модернізація бібліотеки (у 2018 році придбана нова 

оргтехніка та мультимедійне обладнання, зокрема 12 

комп’ютерів; всього ж парк ПК складає 23 одиниці, 12 одиниць копіювально-

розмножувальної техніки та 4 одиниці мультимедійного обладнання) дала 

поштовх активізації інноваційної діяльності відділів бібліотеки, запровадженню 

нових технологій і ресурсів, урізноманітненню набору сервісних послуг, 
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створенню електронного бібліотечного середовища, що забезпечує вільний 

доступ до світових інформаційних ресурсів через мережу Internet. 

  

 Тетяною Маковій та Тамарою Аль-Хурані створені серії вебліографічних 

покажчиків «Родзинки сучасної української літератури» (3 випуски), «Видатні 

подоляни» (4 випуски) – «Художники», «Історики. Громадські діячі. 

Києвознавці» та вебліографічний огляд «Культурні столиці Європи – 2019».   

 

   

 

   Віддалені користувачі мають можливість доступу до фонду бібліотеки 

через віртуальні виставки, представлені в інформаційному просторі: 

«Україна ж – це країна бароко» (до 55-річчя від дня народження Юрія 

Андруховича) у 2015 р.; «Монументальна спадщина Подолу», «Гюнтер 

Грасс: народний поет, руйнівник табу» (до Року німецької мови в Україні) у 

2017 р.; «Ден Браун. Код да Вінчі» (переможець проекту «100 кращих книг – 

2017» у номінації «Книжки для дорослих»), «Всеволод Нестайко. Тореадори 

з Васюківки» (переможець проекту «100 кращих книг – 2017» у номінації 

«Книжки для дітей»), «Борис Патон» (до 100-річчя НАН України), «Бізнес-

книги, що надихають» (до Року бізнесу в Україні), створені у 2018 р.  

 2016 року впроваджено послугу «віртуальна довідка» та для людей 

поважного віку запрацювали безоплатні курси мультимедійної грамотності 

«Комп’ютер – це просто», розраховані на 22 години теоретичних й практичних 

занять. Протягом 2016 – 2018 років заняття у 2-х групах (початкового й 

поглибленого курсу) весняного і осіннього семестрів (по 2 місяці кожний) 

проводили завідувачка відділу інформаційних 

технологій та електронних ресурсів Маковій 

Тетяна (автор методичного посібника курсів 

медіаграмотності «Комп’ютер – це просто») та 

заступник директора з маркетингової діяльності 

Тамара Аль-Хурані. Після навчання люди 

літнього віку можуть самостійно сплачувати 

комунальні послуги та здійснювати інші 

платежі через інтернет-банкінг, спілкуватися в 

соціальних мережах та по Skype, користуватися 
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послугами інтернет-магазинів, переглядати фільми, створювати електронні 

презентації, отримувати інформацію про культурні заходи міста тощо. Ті, хто не 

має персонального комп’ютера, залюбки відвідують Інтернет-центри бібліотек 

системи. 

 

У рамках Всесвітнього тижня медійно-

інформаційної грамотності з 2018 року 

фахівці відділів інформаційних систем й 

електронних ресурсів та довідково-

бібліографічної й інформаційної роботи 

проводять для школярів інформаційне 

пеленгування «Нитка Аріадни», або 

Інформаційний пошук в традиційних й 

електронних джерелах» та веб-серфінг «Книга незвичайна – книга віртуальна». 

2018 року бібліотека взяла участь у 

районному етапі міського конкурсу на кращий 

буктрейлер. На книгу Джорджа Орвелла 

«Колгосп тварин» буктрейлер створила Тетяна 

Маковій. Впроваджено буктрейлер як форму 

реклами  бібліографічних видань. 

Біобібліографічний нарис «Сергій 

Світославський зблизька і з вічності» 

рекламувала автор Олена Іоаніді. 

Бібліографічні посібники, випущені цього 

десятиліття фахівцями відділу довідково-

бібліографічної та інформаційної роботи, представлені 

щоквартальним бібліографічним покажчиком «Нові 

публікації про Подільський район» та різноманітними 

виданнями, а знайомі користувачам серії 

бібліографічної продукції оновлені новими випусками. 

Побачили світ 14 випусків 

рекомендаційних буклетів про 

сучасних українських 

письменників серії «Ім’я, відкрите 

для себе», 5 випусків серії 

біобібліографічних списків 

літератури «Вони написали детектив», 2 випуски серії 

біобібліографічних нарисів «Галерея митців Подолу», 

присвячені ювілярам, художникам-подолянам Сергію 

Світославському та Івану Їжакевичу, 2 випуски 

біобібліографічних видань серії «Києвознавці» про Віталія 

Баканова та Олександра Анісімова, 6 списків краєзнавчої 

літератури «Вічно Ваш. Поділ», 8 списків літератури про 

подільські церкви серії «Дорога до храму», 3 списки-

буклети серії «Правовий порадник».  
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Зацікавили користувачів також окремі бібліографічні видання: покажчик 

літератури «Державна символіка України», біобібліографічний довідник 

«Архітектори – будівничі Подолу», списки літератури «Київська Помпея» 13 

березня 1961 року» та «Кирилівська церква – храм-фортеця», бібліографічний 

нарис «Тамара Мусієнко» серії «Сузір’я талантів». Більшість видань укладені 

завідувачкою відділу довідково-бібліографічної та інформаційної роботи 

Оленою Іоаніді. 

 

2014 року завершено серію біобібліографічних нарисів «Бібліотека 

імені…» 9 випуском «На хвилях життя і творчості», укладеним Ганною 

Брагарник, Оленою Іоаніді та Світланою Криворучко з нагоди 100-річчя від дня 

народження Юрія Збанацького. 

 

1 квітня 2015 року з бібліотеки ім. Віктора Некрасова у 

відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи 

переведена бібліограф І категорії Джолос Тетяна 

Вікторівна (23. 11. 1968 р. народження, освіта вища 

філологічна, Київський міський педагогічний університет 

ім. Б. Грінченка, 2005 р.). Співавтор першого випуску 

біобібліографічного списку літератури «Агата Крісті» 

серії «Вони написали детектив» та автор бібліографічного 

покажчика «Кирилівська церква – храм-фортеця».                 

1 листопада 2016 року очолила відділ організації 

використання єдиного фонду ЦРБ ім. Івана Франка. Разом 

з провідними бібліотекарями Надією Синицею та 

Людмилою Аріоненко організовують роботу щодо формування бібліотечного 

фонду й довідкового апарату, впровадження Універсальної Десяткової 

класифікації для систематизації бібліотечних фондів в бібліотеках ЦБС, 

забезпечують виконання замовлень користувачів ЦБС через послуги ВСО і МБА. 

 

Романюк Наталія Юріївна (03. 06. 1964 р. 

народження, освіта вища бібліотечна, КДІК                    

ім. О. Є. Корнійчука, 1989 р.) прийнята на посаду 

бібліографа І категорії 21 лютого 2017 року. З 1 грудня 

2018 року – провідний бібліограф відділу, автор   

четвертого й п’ятого випусків серії біобібліографічних 

списків літератури «Вони написали детектив», 

присвячених Артуру Конан Дойлу та Едгару Еллану 

По, й лепбука «Різдво Христове». 

 



47 

 

З 2015 року працівники відділу 

організовують бібліографічний ярмарок 

продукції, випущеної бібліотеками ЦБС 

протягом року. Користувачі та бібліотекарі 

відвідали також «Бібліографічну масляну-

2017» та ярмарок видавничої продукції 

«Бібліобренд-2019». 

Бібліографічна серія буклетів «Ім’я, 

відкрите для себе» стала лідером, за 

рейтингом учасників ярмарку (2015 р.).  

У 2017 році у номінації «Найкращий вебліографічний продукт» перемогу 

здобули вебліографічні посібники, створені Тамарою Аль-Хурані. 

У номінації «Лідер краєзнавчої бібліографії» 2019 року переможцем 

визнано щоквартальний бібліографічний покажчик «Нові публікації про 

Подільський район» ЦРБ ім. І. Франка (автор-укладач Олена Іоаніді). 

 

Бібліотека брала активну участь у загальносистемних днях інформації.  

Своєрідною родзинкою стало проведення у 2019 році Дня інформації 

«Дивовижний світ живого», приурочений Всесвітньому дню біорізноманіття. 

Комплекс заходів пропонували користувачам також бібліотекарі у рамках Днів 

інформації «Всесвіт у краплині води», «Читаймо найкраще – читаймо 

українське», «Культурний код України» та інших.  

Соціокультурні заходи, представлені широким розмаїттям форм 

популяризації ресурсів бібліотеки, сьогодні дозволяють реалізувати різні за 

масштабністю соціокультурні ініціативи. Використання мультимедійних 

продуктів, ігрових та діалогових форм популяризації книги, музичного 

супроводу тощо робить творчі акції цікавішими та пізнавальнішими для 

користувачів.  
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Підтримувати і розвивати інтерес до читання допомагали гості 

бібліотеки: учасник АТО Олександр Головко, ветерани ІІ світової війни 

Євген Борисов, Микола Самусик та Микола Гладун, історик Юрій 

Кухарчук, києвознавці Віталій Баканов, Ігор Гирич та Віктор Киркевич, 

юристи Роман Поліщук, Оксана Гірченко та Андрій Лещенко, економіст 

Віра Глєбова, науковці Лариса Каневська й Олександр Шокало, директор 

громадської організації «Сумське земляцтво» Ірина Родченко та 

громадська активістка Тетяна Коломієць, психолог Тетяна Педченко, 

заслужені художники України Володимир Єфремов та Іван Нечвоглод, 

художник-графік Георгій Сергєєв, художники-аматори Надія Корецька та 

Валентина Задорожна, журналісти Людмила Чечель та Ніна Шаварська, 

мистецтвознавець й журналіст Валентина Єфремова, журналіст, видавець і 

волонтер Костянтин Климчук, соціальний працівник Валентина Ващук, 

лікар-санолог Київського центру здоров’я Віктор Лозинський, лікар 

народної медицини Володимир Гуртовий та лікар-натуропат Олена Світко, 

музейний працівник Надія Наумова, відомі письменники, літературознавці, 

артисти, музиканти, редактори видавництв й журналів та інші. 

Патріотичному вихованню молоді, яке має давні традиції у бібліотеці, 

сьогодення розставило нові акценти. В бібліотеці організовувались заходи, 

завдяки яким читачі долучалися до героїчного минулого українського народу, 

підтримували учасників АТО, виховували у свідомості дітей і молоді почуття 

справжнього патріотизму. 

Зустріч з учасником АТО Олександром Головком, презентації книг Ганни 

Ручай «На східному фронті є зміни» та Антонії Цвід «Клич Майдану. Літопис 

самовидця» – ці та інші патріотичні заходи справили сильне враження на 

молодих користувачів бібліотеки.  

  2014 року бібліотекарі провели благодійні акції по збору допомоги 

військовослужбовцям у зоні АТО. Разом із продуктами харчування та речами 

першої необхідності надіслані дитячі малюнки, листи підтримки. 

 

 

Щороку працівники бібліотеки 

долучаються до написання радіодиктанта 

національної єдності. 

 

 

Традиційно в останній тиждень травня бібліотека проводить Тиждень 

краєзнавства «Подоле мій, тобою я пишаюсь, тебе люблю!».  

Музейну експозицію «Куренівська трагедія 1961 року» відкрито 13 березня 

2016 року. Згадати «чорний понеділок» до бібліотеки приходять люди, які 

пережили страшну трагедію. 
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Протягом 3-х останніх років в бібліотеці відбуваються родинні свята-

випуски «Ось і травня прощальний день» учнів 4-х класів школи №114, 

приміщення якої перебуває на ремонті. 

Серед найяскравіших заходів з нагоди 200-річчя від дня народження 

Тараса  Шевченка – арт-година «Золоті перлини поезії Шевченка» за участю 

народного артиста України Олександра Биструшкіна, вечір-присвята «І слово 

розумом святим і оживи, і просвіти» з наук. співробітником відділу 

Національного музею України «Хата на Пріорці» Надією Наумовою та 

медіарозповідь «Про Шевченка все вивчаю і тому багато знаю». 

Традиційно бібліотека проводить щорічні Франківські читання. 

У читаннях «Неосяжна галактика Франкового духу» з нагоди 155-річчя від дня 

народження Івана Франка (2011 р.) взяли участь завідувачка науково-дослідного відділу 

музею видатних діячів української культури Лариса Каневська, письменниця Теодозія 

Зарівна та співочий гурт «Чумаки». 

2016 року з нагоди 160-річчя від дня народження Івана Яковича оновлено 

меморіальну кімнату письменника, відбулися творчі акції: презентація першого та другого 

томів видання «Бібліотека Івана Франка. Науковий опис у чотирьох томах», вечір-елегія 

«Пісне моя, серця відрада…», казкове відкриття «Рудий, хвостатий і дуже хитрий». 

Завершився ювілейний Франковий рік читаннями «Ми ж сонця ясного діти…». Відкрили 

програму   Інна Ярема   та   Оксана   Вакула,   студенти   Національної музичної 

 академії ім. Петра Чайковського, які виконали пісні на слова Івана Франка 

«Розвійтеся з вітром», «Місяцю-князю» та інші. Заслужені артистки Київського 

академічного драматичного театру на Подолі Лариса Трояновська та Ірина 

Грищенко представили уривки із спектаклю «Сойчине крило» за новелою Івана 

Франка. Своїми роздумами про геніального письменника поділився Михайло 

Василенко, поет, літературознавець, автор статей і книг про Івана Франка.  

У щорічних читаннях також брали участь завідувач відділу української 

класичної літератури інституту літератури ім. Тараса Шевченка НАН України 

Микола Бондар, правнучка Івана Франка з Калуша Олеся Франко, заслужений 

артист України Тарас Силенко та інші.  

 Працівники бібліотеки Валентина Никитович та Світлана Меренкова були 

учасниками   заходів   у   Музеї   видатних   діячів української культури – вечора 
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пам’яті Андрія Франка «Передчасно згасла свічка Франкового сина», 

літературного вечора «Відкриваючи невідомого Івана Франка», ювілейного 

вечора, присвяченого 120-річчю першого видання збірки   Івана   Франка   «Зів’яле листя»,  

презентації бібліографічного видання Мирослава Мороза «Літопис життя і 

творчості Івана Франка», а також відвідали виставку «В наймах у сусідів: 

польськомовний доробок Івана Франка». 

Активізації інтересу до читання творів сучасної української літератури 

сприяв, започаткований 2011 року, цикл заходів «Літературне соло», 

організованих Валентиною Никитович. Гостями бібліотеки були відомі 

письменники: Володимир Шовкошитний, Маріанна Малина (2011 р.); Юлія 

Ємець-Добровольська (2012 р.); Людмила Таран, Наталка Білоцерківець, 

Станіслав Шевченко (2013 р.); Петро Осадчук, Галина Тарасюк, Софія 

Майданська, Олександр Єсаулов, Наталія Шевченко, Валентина Лисенко, 

Олександр Валентинов, Лариса Толочко, Віктор Киркевич (2014 р.); Вікторія Левицька, 

Вікторія Осташ, Тетяна Белімова, Дмитро Чередниченко, Галина Кирпа, Тетяна 

Щегельська, Надія Кир'ян, Аркадій Музичук, Вадим Пепа (2015 р.); Наталія 

Дзюбенко-Мейс, Валентина Давиденко, Жанна Куява, Сашко Дерманський, 

Міла Іванцова, Антонія Цвід, Тетяна Іванчук, Михайло Василенко, Наталя 

Тисовська, Євгенія Пірог, Тимур Литовченко, Анатолій Горовий, Тетяна 

Конончук (2016 р.); Богдана Гайворонська, Лілія Батюк-Нечипоренко, Наталка 

Поклад, Ніна Цуканова-Гринько, Ірина Небеленчук, Олександр Бакуменко     

(2017 р.); Тетяна Конончук, Лариса Чайка (2018 р.); Людмила Топчій, Наталія 

Гулькова-Польова, Леся Мовчун, Ірина Власенко, Тетяна Кудінова (2019 р.). 

До Всесвітнього дня поезії 2015 року в бібліотеці проходила декада 

сучасної української поезії «Молода республіка поетів». Гостями поетичного 

марафону «Віршовень» були найталановитіші молоді автори Сергій Пантюх, 

Анна Малігон, Алла Миколаєнко і Вано Крюгер. 

Відвідувачам також запам’яталася вистава «За двома зайцями», поставлена 

старшокласниками романо-германської гімназії № 123. 

Гостями бібліотеки були митці: народний артист України Володимир 

Талашко, композитори, музиканти – Віктор Степурко, Стефан Недериця, Тетяна 

Оленєва, Віктор Петренко, бард Борис Кесельман та інші. 
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Музичні вівторки «Коли музика ллється з душі» збирають в бібліотеці 

шанувальників музичної культури на концертах української пісні, камерної 

класичної, симфонічної та фортепіанної музики. Свої таланти й майстерність 

дарували   користувачам   скрипаль,   соліст державного академічного естрадно- 

симфонічного оркестру Сергій Бєлов, бандуристка Тетяна Чернета, студенка та 

викладач Київського інституту музики ім. Р. Глієра Тетяна Борисенко та Ірина 

Вежневець, студенти кафедри естрадного 

виконавства Інституту сучасного мистецтва 

Національної академії керівних кадрів 

культури та мистецтв (керівник професор 

Віктор Степурко), солісти оперної студії під 

керівництвом Ірини Персанової Київського 

Будинку вчителя Ірина Голубятнікова, Ірина 

Компанець та Світлана Ніконорова. 

Відбуваються звітні концерти учнів 

музичної школи № 31, виступи аматорських 

колективів.  

  На правах оперативного управління наразі бібліотека використовує два 

приміщення на вул. Кирилівській, буд. 117 та вул. Петропавлівській, буд. 6 

загальною площею 697, 5 м².  

Штат бібліотеки складає 25 осіб, з них 

бібліотечних працівників – 19. З повною вищою 

освітою працює 12 осіб (63,2 %), в т. ч. з вищою 

бібліотечною – 9 осіб (47,4%); з базовою вищою 

освітою – 7 осіб  (36,8 %), з них з базовою 

вищою бібліотечною – 1 особа (5,3 %). 

За стажем роботи в бібліотеці працюють: 

від 3 до 9 років – 4 особи (21,1 %), від 10 до 20 

років – 9 осіб (47,4 %), понад 20 років – 6 осіб 

(31,6 %). 

Користувачі залюбки відвідують бібліотеку, бо їх обслуговують 

бібліотекарі-професіонали, які не тільки порекомендують книгу, а й уважно 

вислухають, дадуть слушну пораду, не нав’язуючи свої думки, розрадять чи 

запросять до клубу. Йдеться про бібліотекарів: 
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Тарасюк Діну Петрівну (09. 09. 1950 р. 

народження, освіта вища бібліотечна, КДІК, 

1973 р.), переведену на посаду бібліотекаря       

І категорії 1 липня 2016 року з бібліотеки 

Дружби народів, та Васильєву Лію 

Саймонівну (11. 04. 1985 р. народження, 

освіта базова вища, Київський коледж 

культури й мистецтв, 2012 р.), студентку 3-го 

курсу Київського університету культури й 

мистецтв, зараховану 12 листопада 2018 року на посаду бібліотекаря І категорії 

читальної зали.  

  Понад 10 років тому 30 вересня, у Всеукраїнський день бібліотек, колектив 

вперше вирушив у щорічну мандрівку циклу «Україна, яку ми дуже любимо». 

2019 року бібліотекарі відвідали Летичів Хмельницької області, Бердичів 

Житомирської області та Хмільник Вінницької області. 

Важливе місце відводиться професійному розвитку колективу. Працівники 

усіх відділів відвідують міські тренінги, семінари, беруть участь в круглих 

столах тощо.  

У тренінгових центрах УБА та Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтва навчалися Антоніна Ошкало, Ганна Брагарник, Тетяна 

Маковій, Олена Іоаніді, Тамара Аль-Хурані, Світлана Меренкова, Валентина 

Никитович. 

У круглому столі «Сучасні тенденції розвитку краєзнавчої діяльності 

бібліотек» взяла участь завідувач відділу довідково-бібліографічної роботи 

Олена Іоаніді, яка презентувала інновації краєзнавчої діяльності публічних 

бібліотек Подільського району. Тема міського круглого столу «Соціальна 

інклюзія чи ексклюзія: взаємодія бібліотеки і безпритульних» зацікавила своєю 

актуальністю працівників бібліотеки – Ганну Брагарник та Валентину 

Никитович.  

   Із 2012 року при ЦРБ імені Івана Франка працює «Майстерня бібліотечної 

інноватики», в якій відбулися: ярмарка бібліотечних ідей  «Бібліоімідж: нове 

обличчя сучасної бібліотеки», бібліомайстерня «Як представити книгу, або про 

нові форми реклами книги», професійна територія «Інформаційні технології в 

підтримці і розвитку читацького середовища дітей». Креативна майстерня 

«Місце зустрічі змінити можна, або Як організувати сучасний бібліотечний 

простір», що відбулася 2019 року в оновленому просторі універсальної публічної 

бібліотеки №11, зацікавила завідувачів публічних бібліотек району. 

Із 2013 року при бібліотеці працюють «Бібліографічні студії» та «Школа 

комп’ютерних технологій».  

Задля підвищення професійної майстерності бібліографів завідувачка 

відділу довідково-бібліографічної та інформаційної роботи Олена Іоаніді 

провела бібліографічні тренінги на теми: «Бібліографічне видання як 

інформаційно-рекламний бренд бібліотеки», «Бібліографічне видання: верстка 
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та макетування обкладинки» (Office Publisher), «Лепбук: інноваційний підхід до 

створення бібліографічного продукту», «Бібліографічний опис електронних 

ресурсів: методика складання та укладання вебліографічних посібників», 

«Соціальна мережа: територія бібліографічного спілкування з користувачем» та 

інші.  

Бібліографи брали участь у «Бібліографічних сніданках» та 

«Бібліографічних вечірках». 

 

 

Тренінги у «Школі комп’ютерних технологій», які сприяли впровадженню 

ІТ-технологій в діяльність бібліотек ЦБС, проводили завідувачка відділу 

інформаційних систем та електронних ресурсів Тетяна Маковій та заступник 

директора з маркетингової діяльності Тамара Аль-Хурані. Розглядалися теми:  

 «Інформаційно-комунікативні технології в бібліотеці», «Використовуємо 

програму «Power Point», «Можливості Веб 2.0 для популяризації книги та 

підтримки читання: створюємо буктрейлер», «Реклама власними руками», 

«Модуль «Каталогізація». Основні вимоги до створення бібліографічного запису 

документа. Значення полів» та «Робота в програмі «Microsoft Office Publisher». 

 Розкриттю тематики тренінгів слугували спеціально створені електронні 

презентації «Текстовий редактор Microsoft Word», «Створення презентації Power 

Point», «Онлайнові соціальні мережі» (2017 р.), «Основи створення 

комп’ютерних публікацій в програмі «Microsoft Office Publisher», «Буктрейлер – 

сучасна форма реклами книги» та медіауроку «Я у медіапросторі» (2018 р.), а 

також робота у фокус-групах. 
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Сьогодні бібліотека все активніше заявляє про себе як про громадський 

інформаційно-ресурсний та просвітницький простір територіальної громади, що 

надає безкоштовні послуги її мешканцям, центр культурного та інтелектуального 

дозвілля, творчості й комунікації та сприяння підвищенню інформаційної 

грамотності дорослих відвідувачів. Користувачі різного віку відчувають якісні 

зміни в бібліотеці, а бібліотекарі переконливо доводять, що вони спроможні 

створювати інноваційні моделі й надавати сучасні послуги, реалізовувати 

нестандартні ідеї, оптимально поєднуючи використання традиційних 

бібліотечних ресурсів та електронних носіїв інформації.  

  

У 2018 році бібліотечні послуги отримували 5642 користувачі, до їх послуг 

76112 прим. бібліотечного фонду. Загальна документовидача склала 114841 

прим.  

Річна кількість відвідувань бібліотеки становила 76817, з них 28802 

відвідувань фізичних осіб (щоденно бібліотеку відвідують понад 100 

користувачів). 36 творчих акцій, проведених як у стінах бібліотеки, так і виїзних, 

відвідали 917 користувачів. 

  

Зафіксовано 17037 користувачів сайту ЦБС та 48015 звернень на сайт            

(79,2 % складають жителі України, 14,1 % – Росії, решта 6,7 % – країн Європи, 

Азії, Америки). 

  

Для електронного каталогу всього створено 20974 записів документів, з них 

у 2018 році – 5105.  

  

Важко сказати, скільки відвідувачів переступили поріг нашої бібліотеки за 

100 років, яких вислухали, зрозуміли, дали потрібну інформацію та книгу, 

запросили на захід чи до клубу.  

 

У різні часи читачами бібліотеки були: очільники району Іван Салій і 

Григорій Романюк, письменники Рауль Чілачава, Міла Іванцова, Тетяна 

Шаботей, письменник-києвознавець Віталій Баканов, журналіст і письменниця 

Людмила Чечіль, художниця, журналіст і поетеса Валентина Давиденко, член 

Національної спілки художників України Сергій Грищенко, художник-

ілюстратор Оляна Чередниченко, художниця Венера Сабірова, заслужена 

артистка України Марія Бурмака, актор театру на Подолі Мирослав Павліченко, 

ведучий програми «Bandura Style» на радіо «Культура», музикант і викладач 

кобзарської школи Ярослав Джусь, журналісти Олена Маковець та Олександр 

Беккер, фотокореспондент Олександр Кутлахметов, літературний редактор 

газети «День» Юлія Камінська, головний редактор журналу «Однокласник» 

Наталія Степанчук, мистецтвознавець, журналіст Валентина Єфремова та багато 

інших публічних особистостей. 
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За рейтингом 2019 року кращими користувачами бібліотеки стали: 

 у номінації «Читач найповажнішого віку» – Рожко Павло 

Михайлович, 1922 року народження, читає в бібліотеці 10 років та 

Мелещенко Марія Семенівна, 1926 року народження, читає в 

бібліотеці 22 роки; 

 у номінації «Читач з найбільшим читацьким стажем» – Кульчицький 

Борис Іванович, читає в бібліотеці з 1947 року; 

 у номінації «Найактивніший читач бібліотеки» – Дубовський Віктор 

Миколайович, 1952 року народження, який протягом року прочитав 

152 книги; 

 у номінації «Читач-інтелектуал» – Сидоренко Жанна Станіславівна, 

1977 р. народження  (світова література, філософія, історія);  

 у номінації «Читаюча сім’я» – сім’я Салмигіних, батько Олександр 

Іванович, мати Валентина Олександрівна, доньки Вікторія та 

Катерина. 

 

 

Читайте! Нехай у вашому житті не буде жодного дня, коли б  

ви не прочитали хоча б сторінки з нової книги 

Василь Сухомлинський  

 

  



56 

 

Використані джерела 

1. Библиотека – пропагандистам / Подол. райком Компартии Украины, центр. 

район. б-ка им. И. Франко ; уклад. Батюк Р. П., Харченко Р. А., худож. 

Мойсеев А. С. – К., 1987. – [11 с.]. 

2. Всеукраїнський день бібліотек у Подільському районі : 25 верес. в ЦРБ         

ім. І. Франка відбулися урочистості // Право киян. – 2012. – 2 жовт. – С. 2. 

3. Гойденко, О. Розмова до душі : [про зустріч ред. колективу газети 

«Порадниці» з читачами в ЦРБ ім. І. Франка] / Ольга Гойденко //    

Порадниця. – 2017. – 9 листоп. ( № 45). – С. 2. – (З духовної скарбниці). 

3. Державний архів Києва. – Ф. 163. – ОП 21. – СПР. 393. – Арк. 5. 

4. Державний архів Києва. – Ф. 163. – ОП 21. – СПР. 555. – Арк. 4. 

5. Єремян, Д. Зразкових стало три : [про присвоєння Поділ. р-ну звання 

«Зразковий район бібліотечного обслуговування» за підсумками роботи за 

1982 р. / Дмитро Єремян // Молода гвардія. – 1985. – 6 лют. 

6.  Єфремова, В. «Про літо розмова» : Нац. спілка художників України, 

Центральна районна бібліотека м. Києва ім. І. Франка та громадська 

організація «Сумське земляцтво у місті Києві об’єдналися заради доброї 

справи – відкриття виставки художниці з Сумщини Ірини Проценко. / 

Валентина Єфремова // Культура і життя. – 2019. – 27 черв. ( № 25 – 26). – 

С. 9. – (Мистецтво). 

7.     Живоздатність весняного джерела :  [про презентацію  вибр. поезій    Ірини 

Жиленко в ЦРБ ім. І. Франка] / фото Олександра Кутлахметова // 

Демократична Україна. – 2001. – 10 квіт. – С. 1. 

8. Запрошує бібліотека: [про вечір труд. слави, що відбувся в ЦРБ ім. І. Франка 

у колективі фабрики ім. Смирнова-Ласточкіна] // Вечірній Київ. – 1980. – 3 

листоп. – С.1. 

9. Запрошує бібліотека : [ст. про роботу київ. бібліотек розпочинається 

інформацією про роботу ЦРБ ім. І. Франка та її клуби] // Прапор       

комунізму. – 1985. – 30 жовт. 

10. Звіт про діяльність державних публічних бібліотек централізованої 

бібліотечної системи (ЦБС), що відносяться до сфери управління 

Міністерства культури і туризму України за 2009 рік : [ЦРБ ім. І. Франка]: 

форма № 6-НК. 

11. Звіт про діяльність державних публічних бібліотек централізованої 

бібліотечної системи (ЦБС), що відносяться до сфери управління 

Міністерства культури і туризму України за 2018 рік : [ЦРБ ім. І. Франка]: 

форма № 6-НК. 

12. Київ: провідник / за ред. Федора Ернста; НКО. – УРСР. – Всеукр. акад.           

наук. – Київ, 1930. – С. 773. 

13. Книги сумарного бібліотечного обліку бібліотеки ім. І. Франка : [1960 – 1975 

роки]. 



57 

 

14. Книги сумарного бібліотечного обліку бібліотеки ім. І. Франка : [1976 – 2018 

роки]. 

15. Косенко, Ю. Перші щорічні : [Айнінські читання в б-ці ім. І. Франка] / Юрій 

Косенко // Друг читача. – 1979. – 19 квіт. – С. 3. 

16. Косухина, Н. Вернисаж в столице : [персон. вист. крим. графіка Олени 

Сизикової в ЦРБ ім. І. Франка] / Н. Косухина // Крымская правда. – 1985. – 

27 дек. – С. 4. 

17.   Красовська, О. Країна, що не читає, загрозлива і для себе, і для світу : [на 

світлині директори ЦБС м. Києва, учасники парлам. слухань, поміж них і 

директор ЦБС Поділ. р-ну Антоніна Ошкало] / Ольга Красовська ; фото 

Миколи Білокопитова // Віче. – 2013. – № 7. – С. 61. 

18. Кривуца, Н. Рідне місто моє… : [в чит. залі ЦРБ ім. І. Франка відкрилась 

вист. Олени Сизикової] / Наталя Кривуца // Культура і життя. – 1986. – 2 

лют. 

19. Кузнєцов, А. Горіли книжки / Анатолій Кузнєцов, пер. С. Батурін // Бабин 

Яр : [роман-документ] / Анатолій Кузнєцов. – Київ, 2012. – С. 118 – 119. 

20.   Кульчицький, Б. Київ. Навчання. Робота : [автор розповідає про відвідування 

Куренівської район. б-ки під час навчання в Профтехшколі взуттєвої 

фабрики № 4, називає книги, якими користувався в бібліотеці] / Борис 

Кульчицький // Листи до себе. – Кн. 2 / Борис Кульчицький. – Вінниця,    

2018. – С. 266 – 268. 

21.   Лавров, С.  Айні  присвячено :  [перші  літ.  читання  відбулися  в  ЦРБ   ім.       

І. Франка] / Семен Лавров // Літературна Україна. – 1979. – 1 трав. – С. 3. 

22. Лавров, С. Таджицкому поэту посвященные : [«Айні і Україна» – тема 

перших Айнін. читань в ЦРБ ім. І. Франка] / Семен Лавров // Рабочая      

газета. – 1979. – 1 мая. – С. 3. 

23. Максимчук, В. За потягом душі : в поділ. б-ці ім. І. Франка відкрита вист. 

робіт київ. міськ. об’єднання худож.-аматорів «Творчість» / Володимир 

Максимчук // Гостиний двір. – 2007. – № 8. – С. 1 – 2. 

24. Назаренко, Ю. Юбилейная конференция : [відбулася в ЦРБ ім. І. Франка, 

присвяч. 100-річчю від дня народж. С. Айні] / Ю. Назаренко // Ленинский 

путь [Самарканд]. – 1978. – 27 апр. – С. 3. 

25.   Антоніна Ошкало : «Бібліотеки ідуть в ногу з часом» : [інтерв’ю директора 

ЦБС Поділ.  району  про  сучасний  стан  бібліотек  Антоніні  Ісай] // Право 

киян. – 2012. – 4 верес. ( № 13). – С. 12. – Обличчя).    

26. Отчет массовой библиотеки : [ім. І. Франка] за 1967 год : форма № 6-НК. 

27. Отчет массовой библиотеки : [ім. І. Франка] за 1976 год: форма № 6-НК. 

28. Отчет массовой универсальной библиотеки [ім. І. Франка] за 1986 год : 

форма № 6-НК. 



58 

 

29. Подарунок Садриддіна Айні : [б-ці ім. І. Франка] // Вечірній Київ. – 1953. – 

8 лип. 

30. Подільський район на сторінках преси : поточний інформаційний список 

літератури // Гостиний двір. – 1992. – жовт. ( № 20). – С. 2 – 3.  

31. Полищук, Н. Библиотечные книжки еще дают на дом : [в публ. б-ках Києва, 

зокрема в ЦРБ ім. І. Франка можна взяти для читання дома 5 прим. видань] 

/ Николай Полищук // Газета по-киевски. – 2008. – 18 февр. – С. 24. 

32. Рєпін, Ю. Збирає всіх бібліотека : [про роботу б-ки ім. І. Франка назустріч 

ХІІ Всесвіт. фест. молоді і студентів ] / Ю. Рєпін // Молода гвардія. – 1985. – 

17 лют. 

33. Романенко, А. Памяти устода : Айнинские чтения в Києве : [відбулися в ЦРБ 

ім. І. Франка] / А. Романенко // Коммунист Таджикистана. – 1979. – 2 мая. – 

С. 4. 

34. Романенко, Г. Айні і Україна : [урочисто відбулися перші Айнін. читання в 

ЦРБ ім. І. Франка] / Ганна Романенко // Вечірній Київ. – 1979. – 11 трав. – С. 

3. – (Криниці братерства). 

35. Симкович, В. Художники – бібліотеці : [про худ. вист., присвяч. 40-річчю 

Перемоги] / В. Симкович // Вечірній Київ. – 1984. – 28 черв. – С. 2. 

36. Сорока, Л. Вернісаж у бібліотеці : [вист. худож.-графіка Михайла Глейзера 

«Мотиви старого Подолу»] / Л. Сорока // Прапор комунізму. – 1982. – 24 

серп. – С. 3.  

37. Сулик, Ю. Наші гості – бібліотекарі : зустріч у ред. : [на світлині працівники 

ЦРБ ім. І. Франка ] / Юлія Сулима // Сільські вісті. – 2005. – 20 жовт. – С. 1. 

38. У столиці вшанували пам'ять загиблих під час Куренівської трагедії : [14 

берез. в ЦРБ ім. І. Франка по вул. Фрунзе, 117 відбулося відкриття експозиції 

«В памяті і серці Куренівська трагедія 13 берез. 2012 р.» // Хрещатик. –   

2012. – 14 берез. – С.2. 

39. Украинские вечорницы : [в ЦРБ ім. І. Франка] // Гостиний двір. – 1992. –      

№ 9 (33). – С. 1.  

40. Фотоспогади-2017: [йдеться зокрема про листопадову зустріч колективу ред. 

газ. «Порадниця» з читачами ЦРБ ім. І. Франка Поділ. р-ну м. Києва] // 

Порадниця. – 2018. – 4 січ. ( № 1). – С. 5. 

41. Целищева, Н. Право вести за собой : [про творчу співдружність ЦРБ              

ім. І. Франка з пед. колективом шк. № 118, вміщено фото зав. чит. зали Раїси 

Гендельман] / Н. Целищева / Учительская газета. – 1981. – 21 мая. – С. 3. 

42. Шевченко, Л. А. Культурно-просветительные учреждения / Л. А. Шевченко 

// История городов и сел Украинской ССР: Киев. – К., 1979. – С. 550 – 552. 

43. Шеметов, О, З автографом Садріддіна Айні : [про зв’язки б-ки ім. І. Франка 

з тадж. письм. С. Айні] / О. Шеметов // Вечірній Київ. – 1962. – 4 черв.  

  



59 

 

Діяльність бібліотек ЦБС забезпечує: 

адміністрація 

директор ЦБС Подільського району Ошкало Антоніна Михайлівна; 

заступник директора з наукової роботи Брагарник Ганна Андріївна. 

 

Центральна районна бібліотека включає 4 структурні відділи: 

 

Відділ обслуговування: 

читальна зала з Інтернет-центром та зоною WiFi: 
o у фонді представлені законодавчі та інші офіційні документи, універсальні та 

галузеві енциклопедичні та довідкові видання, підручники та навчальні 

посібники з історії, економіки, політології, права, філософії, природничих та 

гуманітарних наук; 

o надається можливість усім громадянам використовувати документи ЦБС й міста 

через послуги ВСО та МБА; 

o організовуються книжкові інсталяції, влаштовуються артвиставки; 

o проводяться творчі акції: літературно-мистецькі вечори, зустрічі, презентації 

книг та часописів тощо.  
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Інтернет-центр (4 робочі місця ): 
o надає кожному користувачеві бібліотеки можливість вільного доступу до 

світових інформаційних ресурсів через комп’ютерну мережу Інтернет; 

o забезпечує навчання різних категорій користувачів Інтернет-центру, які не 

володіють навиками пошуку інформації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абонемент: 

o видає документи з усіх галузей знань: твори художньої літератури 

(класичні, кращі зразки сучасної літератури, детективи, фентезі, історичні 

та любовні романи), книги для сімейного виховання та дозвілля, 

пізнавальну та навчальну літературу тощо; 

o відсутні видання можна замовити через відділ організації використання 

книжкових фондів через послугу ВСО;  

o організовує книжкові виставки, перегляди та огляди літератури, творчі 

акції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач Никитович Валентина Іванівна 
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Відділ інформаційних систем та електронних ресурсів здійснює: 

o впровадження новітніх інформаційних технологій в практику роботи 

бібліотек; 

o технічну підтримку комп’ютерного парку, удосконалення локальної 

комп’ютерної мережі (ЛКМ) у приміщенні бібліотеки та бібліотек-філіалів; 

o підтримку, супровід , інформаційне наповнення та просування веб-сайту ЦБС 

для надання он-лайнових інформаційних послуг користувачам; 

o проводить навчальні заходи з медіаграмотності працівників і користувачів 

бібліотек; 

o здійснює ретроконверсію документів; 

o створює вебліографічні посібники, віртуальні виставки, електронні 

презентації, буктрейлери тощо. 

 

 

 

Завідувач Маковій Тетяна Миколаївна 

 

Відділ організації використання єдиного фонду: 

o формує фонди цінних документів, виконує диспетчерські функції щодо 

задоволення запитів, що надходять з відділу обслуговувавання та бібліотек-

філіалів; 

o використовує фонди інших бібліотек міста Києва через послугу МБА 

(міжбібліотечного абонемента) для задоволення запитів користувачів ЦБС 

району та видає зі свого фонду документи іншим бібліотекам міста; 

o здійснює передплату періодичних видань;  

o веде каталоги на традиційних носіях та створює бібліографічні записи для 

електронного каталогу; 

o веде облік бібліотечних фондів; 

o контролює проведення планових перевірок фондів бібліотек-філіалів; 

o має у своїй структурі обмінно-резервний фонд; 

o надає консультативну допомогу працівникам бібліотек-філіалів з питань 

комплектування, обліку, використання та збереження інформаційних ресурсів. 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач Джолос Тетяна Вікторівна 

 

Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи: 

o здійснює аналітичне бібліографічне опрацювання періодичних видань в 

електронному та традиційному форматі та веде картотеки; 

o забезпечує довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування 

користувачів, виконує бібліографічні довідки, зокрема віртуальні; 

o випускає інформаційно-бібліографічні видання; 

o веде бібліографічні студії для бібліографів ЦБС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач Іоаніді Олена Василівна 
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Довідкове видання 
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