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В сучасному суспільстві існує багато інформації, 
яку можно отримати за допомогою таких інформаційно-
комунікаційних технологій, як мобільні телефони, 
ноутбуки, планшети та ін. Існують також Інтернет та 
соціальні мережі. В зв'язку з цим попит на друковану 
продукцію постійно зменьшуеться. Крім того, бібліотека 
втрачає свою роль інформаційного центра. На сайте НБ 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого [1] зараз існує 
опитаннування: «Головним джерелом отримання 
інформації для вас є...». 135 читачів з 278 (48,6%) 
відповіли: «Інтернет», 100 (36%) - бібліотека, «поради 
викладачів» і «поради колег» по 4% (11 читачів), «ЗМІ» 
- 1 0 читачів (3,6%), «поради друзів» - 6 читачів (2,2%) і 
«книжковий магазін» - 5 читачів (1,8%). З цієї 
статистики можна зробити висновок, що сучасна молодь 
більш довіряє інформації з інтернету, чім інформації з 
бібліотеки. Але інформація з інтернету не може замінити 
ту інформацію, яка бібліотека надає своїм читачам. 
Також соціальні мережі не зможуть замінити 
міжособистиісного «живого» спілкування. З цього 
приводу можна згадати вираження «самотність в 
Мержі», яке стало популярним після опубліковання 
романа з такою назвою польського пісменніка Я. В. 
Вишневського. Тому саме зараз саме бібліотека повинна 
зайняти нішу культурно-просвітницького центру та 
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центру проведення дозвілля. Особливо це стусується 
бібліотек ВНЗ. 

В амеріканських бібліотеках, крім виставок і 
засідань клубу любітелів читаня, існують концерти та 
вистави, які не потребують складних декорації та 
великої кількості акторів. Крім того, там працюють 
секції шахів, в'язання та інші. Практично кожна 
американська бібліотека є не тільки книгосховищем, але 
й культурно-просвітницьким центром в яких проходять 
приблизно 100 меропріятій щорічно. Нажаль, в Україні 
ця практика практично відсутня. 

В Україні зараз існують 43 000 бібліотек, в яких 
зареєстровано 17 млн. читачів. Крім того, в Україні 
багато наукових бібліотек (наприклад, в ВНЗ). Основні 
функції наукової бібліотеки ВНЗ - це забезпечення 
навчального процесу, а також наукової та самостійної 
діяльності. Але й культурно-просвітницька функція 
займає дуже значну роль в діяльності сучасної 
бібліотеки. Розглянемо бібліотеку як культурно-
просвітницький центр на прикладі наукові' бібліотеки 
Національного юридичного університету ім. Ярослава 
Мудрого. 

Зараз в бібліотеці обслуговується понад 18 тисяч 
читачів, з яких 16 900 - це студенти, а фонд бібліотеки 
на початок 2015 року складає приблизно 1,4 млн. 
примірників. 

Ідучи в ногу з часом співробітники створили 
сайт бібліотеки, на якому експонуються віртуальні 
книжкові виставки, в тому числі і художньої літератури. 
Так, в 2013 р. були такі виставки як «Фантастика і 
фентезі: найкращі книги для справжніх прихильників 
жанру», до фестивалю наукової фантастики «ЕвроКон -
2013», «Детективні романи вітчизняних і закордонних 
авторів». А також відкрити перегляди, присвячені 
письменникам-ювелярам «Світ крізь книгу»: 100 років -
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І. Шоу, 90 - Б. Чичибабіну, 130 - О.М. Толстому, 230 -
А. Стендалю, 200 - П. Гулаку-Артемовському, 130 - Я. 
Гашеку, 95 - М. Дрюону, 965 - О. Хаяму, 95 О. Гончару 
та ін. 

В 2014 р. великий інтерес читачів викликала 
виставка сучасної української літератури «Книжки, що 
стали подією». Крім того, В 2014 році був створений 
буктрейлер (короткий відеоролик, що рекламує певну 
книгу). Для цього була обрана книга відомих 
українських сценаристів Костянтина Тур-Коновалова і 
Дениса Замрія «Художник» про петербурзькі роки 
молодого Тараса Шевченка. Буктрейлер був 
представлений на конкурс, який проводила українська 
бібліотечна асоціація та книжковий клуб «Клуб 
сімейного дозвілля». З цим буктрейлером можна 
ознайомитися на офіційній сторинці нашої бібліотеки в 
«Контакті». 

Навесні 2015 р. були проведені дві зустрічі, 
присвячені видатному українському поету 
шістьдисятнику Василю Симоненку і геніальній 
українській поетесі сучасності Ліні Костенко. В 
підготовці і проведенні вечорів активну участь брали 
студенти, яки декламували улюблені вірші. Звучали 
пісні на слова цих поетів. Учасники переглядали 
документальні фільми, з яких дізнавалися про їх 
життєвий і творчий шлях. І, звичайно ж, бібліотекарі 
підготували виставки книжок цих непересічних майстрів 
українського художнього слова. 

Співробітники бібліотеки прийняли участь в 
Шевченківських читаннях, які відбулися в нашому 
університеті і були присвячені 200-іріччю від дня 
народження Великого Кобзаря, читаючи власні вірші, 
присвячені Кобзареві. Бібліотекарі також беруть активну 
участь в діяльності літературно-мистецької секції 
творчої студії «Платилин» в якості соведучіх. 

212 



«Пластилін» функціонує при газеті університету «Vivat 
Lex!». В університеті під егідою «Пластиліну» постійно 
проводяться відкриті літературні конкурси для 
студентської молоді. Студенти, які займаються у студії 
неодноразово перемагали в обласному смотрі-огляді 
«Молода Слобожанщина», що проводиться Спілкою 
письменників Харківщини. 

Крім того, науковою бібліотекою сумісно з 
Студентським самоуправлінням Мудрого за підтримкою 
ректорату та Профспілки студентів в рамках програми 
«Читай - формат не має значення!» Української 
бібліотечної асоціації проведенитьс конкурс «Читач 
року». Цій конкурс проводится з 2014 року два рази на 
рік. В конкурсі існує 3 номінації - учбова література, 
наукова та художня. В кожному з них були вибірається 
по 3 найкращих читача. Вони були нагороджуються 
цінними подарунками. 

Такі заходи не тільки сприяють підвищенню 
інтересу до читання у студентів, але й тому, що 
бібліотека становиться справжнім культурним центром. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
1. www.http://library.nlu.edu.ua 

Анотація: в статті розглядається діяльність 
наукової бібліотеки Національного юридичного 
університету ім. Ярослава Мудрого як культурно-
просвітницькомго центру, а також її співпраця з 
літературною секцію Університету «Пластилин». 

Аннотация: в статье рассматривается 
деятельность научной библиотеки Национального 
университета им. Ярослава Мудрого как культурно-
просветительского центра, а также ее сотрудничество 
с литературной секцией «Пластилин». 
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