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ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний бібліотечний марафон 

«Краєзнавчі таємниці бібліотек Київщини» 

 

Здобута Україною незалежність і побудова суверенної держави обумовили 

реорганізацію бібліотечної діяльності, в тому числі і краєзнавчої, яка стала 

пріоритетним напрямком діяльності бібліотек. 

Краєзнавча робота бібліотек України регламентується Законом «Про 

культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Указом Президента 

України від 23 січня 2001 року № 35/2001 «Про заходи щодо підтримки 

краєзнавчого руху в Україні».  

 Обласний бібліотечний марафон «Краєзнавчі таємниці бібліотек Київщини», 

що проводиться до 90-річчя утворення Київської області, ставить за мету розкрити 

краєзнавчий потенціал бібліотек Київської області та їхню роль і можливість 

реалізації завдань культурної інтеграції України у  європейський простір. 

Суспільний інтерес до історії свого краю активізувався, особливо серед молоді, і  цей 

напрям потребує підвищення громадського престижу бібліотечного краєзнавства . 

1. Загальні положення   

1.1. Це Положення регламентує порядок проведення обласного бібліотечного 

марафону «Краєзнавчі таємниці бібліотек Київщини» (далі - Марафон); 

1.2. ініціатором Марафону є КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва» 

у співпраці з культурними партнерами: 

 Державний архів Київської області;  

 бібліотеки територіальних громад Київської області;  

1.3. захід відбудеться за інформаційної підтримки Управління культури 

Київської обласної державної адміністрації; 

1.4. марафон проводиться на добровільних засадах. Проведення є відкритим, 

прозорим, демократичним. 

2. Мета заходу: 

 Підвищити соціальний статус та престиж бібліотек як інформаційних, 

культурно-освітніх і краєзнавчих центрів, зміцнення їхньої ролі у реалізації 

завдань у галузі культури; 

 формувати у громадськості та  влади позитивне ставлення до діяльності 

бібліотечних закладів Київської області, шляхом популяризації історико-

культурної спадщини свого краю; 

 залучити до бібліотек нових користувачів, ознайомити громаду з потенціалом 

сучасного бібліотечного закладу та його  найбільш популярними краєзнавчо-

інформаційними послугами та ресурсами; 
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 сприяти вихованню патріотизму, національної самосвідомості, поваги до 

історії, традицій Київщини, як центрального регіону України; 

3. Завдання заходу: 

 Стимулювати заохочення до читання шляхом популяризації бібліотеками 

інформації про історичні події Київщини, місцевих краєзнавців, письменників, 

колекціонерів, майстрів народних промислів, тощо. 

 сприяти розкриттю інноваційних  ідей та поєднання їх із класичними формами 

краєзнавчої  роботи бібліотек; 

 об’єднати зусилля краєзнавців, бібліотекарів, молодь і юнацтво, які зацікавлені 

у розквіті рідної землі; 

 активізувати тематичну роботу гуртків, клубів за інтересами, студій при 

бібліотеках територіальних громад Київської області; 

 налагодити координацію роботи бібліотек з даного напряму роботи із 

культосвітніми установами, навчальними закладами, музеями, громадськими 

організаціями; 

 залучити якомога більше користувачів до бібліотек через проведення обласного 

бібліотечного марафону «Краєзнавчі таємниці бібліотек Київщини»; 

 популяризувати фонди бібліотек з даної тематики, шляхом оформлення 

книжкових виставок, бібліографічних оглядів, тощо; 

 популяризувати  видання місцевих краєзнавців та власні краєзнавчі, 

інформаційно-бібліографічні  матеріали бібліотек Київської області. 

4. Шляхи реалізації Марафону             

4.1. На період реалізації Марафону кожна бібліотека-учасник розробляє власну 

програму, яка передбачає проведення  масових заходів з користувачами, 

місцевими краєзнавцями,   культурними партнерами; 

4.2. інформацію про умови участі та перебіг Марафону бібліотечні заклади 

Київщини поширюють  на власних сайтах, сторінках у соціальних мережах з 

хештегом #КОБЮмолодьКиївщина; 

 інформацію про хід різноманітних культурно-мистецьких заходів  у 

бібліотеці і за межами закладу,  присвячені 90-річчю утворення Київської 

області; 

 інформацію про цікаві історичні, мистецькі факти рідного краю; 

 анотований бібліографічний список краєзнавчих видань, наявних у фондах 

бібліотек  про видатних людей краю, історичні, мистецькі події, які 

відбувалися на території міста, громади, села, тощо; 

 власні сценарії проведених заходів краєзнавчої тематики (2-3 екземпляри); 

 унікальні місцеві одиничні краєзнавчі видання – методичні, бібліографічні, 

краєзнавчі розвідки бібліотеки. або матеріали, які були надані у подарунок 
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від місцевих авторів. (Видання скануються та надсилаються на електронну 

адресу, або надсилаються поштою (для сканування)) на адресу: 

  КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва».  

(м. Київ, вул. Драгомирова, 8  

01103) 

 

5. Популяризація Марафону 

 проведення рекламних та інформаційних кампаній у ЗМІ; 

 моніторинг Марафону в мережі Інтернет; 

 розробка інформаційних буклетів, проведення індивідуальних бесід про участь у 

Марафоні. 

6. Термін проведення Акції 

 обласний бібліотечний марафон «Краєзнавчі таємниці бібліотек Київщини» 

розрахований на період з лютого по 01 жовтня 2022 року. 

 узагальнення моніторингу Марафону – жовтень-листопад 2022 року. 

7. Керівництво Акцією 

 загальне керівництво здійснює КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва»; 

 організаційно-методична робота територіальних громадах покладається на 

публічні, опорні бібліотеки Київської області. 

8. Підбиття підсумків 

8.1. По закінченні проведення марафону КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для 

юнацтва» створює електронний фотоархів та медіа презентацію масових 

заходів, які були проведені у бібліотеках територіальних громад Київщини; 

8.2. за підсумками Марафону КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва» 

створює збірку найцікавіших сценаріїв та краєзнавчих бібліографічних 

матеріалів, які будуть на сайті у вільному доступі для бібліотекарів та 

користувачів ТГ Київської області. 

8.3. на сайті бібліотеки  в постійному режимі запрацює віртуальна рубрика 

«Історичні відомості», що буде містити оцифровані краєзнавчі видання, які 

надіслали бібліотеки-учасники Марафону, та поповнюватися новими по мірі 

надходжень. 

8.4. опрацьовані матеріали будуть передані КЗ КОР «Київська обласна бібліотека 

для юнацтва»  у Державний архів Київської області, згідно підписаного 

Договору про співпрацю від 25.11.2021№ 5/11-21 між нашими установами для 

складання опису справ; 

електронний фотоархів (сайт КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для 

юнацтва» - електронний банер «90 років Київщині») 

медіа презентацію масових заходів 
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збірка найцікавіших сценаріїв 

краєзнавчих бібліографічних матеріалів 

Усі матеріали надсилати на електронну адресу КЗ КОР «Київська обласна 

бібліотека для юнацтва» -  kobu-80@ukr.net до 01 жовтня 2022 року. 

 Координатор акції - завідуюча відділом обслуговування користувачів КЗ КОР «Київська 

обласна бібліотека для юнацтва» О.О. Шмідт, 0445295702, 0954533373 

mailto:kobu-80@ukr.net

