
 
1 

 

 

  

 

Ромни-2019 



 
2 

Об’єднуємось за покликом душі: Інформ - дайджест з 

досвіду роботи Роменської міської централізованої 

бібліотечної системи / Центр. міська б - ка для дорослих 

ім. Б. Антоненка-Давидовича; упоряд. О.П. Дудка. – 

Ромни, 2019. - 20 ст. 

 

 

Цей збірник дає можливість ознайомитись з кращим 

досвідом роботи клубів та гуртків за інтересами 

Роменської МЦБС. 

 

 

 

Наша адреса:  

Центральна міська бібліотека для дорослих 

ім. Бориса Антоненка-Давидовича 

вул. Коржівська, 94 

м. Ромни Сумська обл. 

 

Тел.: 5-31-53 

e-mail:cmb@vk-romny.gov.ua 

 

 

 

 

 



 
3 

ПЕРЕДМОВА 

 

 

 

Сучасна бібліотека - це громадський центр 

спілкування, діяльність якого спрямована на задоволення 

культурно-освітніх, інтелектуальних потреб користувачів, 

реалізацію їх різноманітних ідей. Бібліотеки  

пристосовуються до умов, що постійно змінюються, 

пропонують членам своїх громад ті форми обслуговування 

і комунікації, які б відповідали їх очікуванням, потребам і 

запитам.  

З метою згуртування громади навколо бібліотеки, 

об’єднання людей різного віку і професій, розширення  

кругозору, а також для організації їхнього дозвілля в 

книгозбірнях міської централізованої бібліотечної системи 

працюють  клуби та гуртки за інтересами.   

Організатори об’єднань постійно в творчих пошуках 

і завжди раді новим членам та знайомству з 

неординарними особистостями, тому що клуби вносять 

помітну різноманітність в життя читачів бібліотеки, 

створюють додаткові можливості для розвитку фантазії, 

сприяють розкриттю внутрішнього світу і таланту його 

членів.  
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Багаторічні партнерські стосунки склалися між  

центральною міською бібліотекою ім. Бориса Антоненка-

Давидовича  та відвідувачами денного відділення 

перебування  територіального центру м. Ромни. З метою 

організації  цікавого дозвілля і відпочинку людей похилого 

віку, яких об’єднують спільні інтереси , погляди на життя, 

любов до книги і пісні, при  бібліотеці  створено клуб 

«Надвечір’я». Члени клубу займаються   відродженням 

народних традицій, національної  і духовної культури, 

звичаїв та обрядів своїх дідів та батьків. Вони збираються в 

затишних залах бібліотеки, щоб згадати минуле, 

поділитись цікавими життєвими історіями, 

продемонструвати свої вміння і таланти, разом відзначити 

ювілейні дати.  

Незабутні враження у присутніх залишилися після 

участі у танцювальній вечірці у стилі ретро «Під звуки 

забутої платівки», святі українського рушника «На 

рушнику моя жіноча доля» , святі 

українського віночка «Каліграфія у 

віночку», святі  «На калину роса 

впала – у нас на вулиці Купала».  

Багато цікавих заходів 

відбулося в бібліотеці за ініціативи 

Софії Семенівни Стрельченко – 

викладача на волонтерських засадах 

на літературно-мистецькому 

факультеті Університету ІІІ віку 

(гурток «Чарівна мить»).  Вона автор 

неперевершених рукотворних 

шедеврів, якими милуються не тільки роменці, а і вся 

Сумщина. Виставки робіт майстрині неодноразово 

організовувалися в книгозбірні. Її вироби прикрашали зал 

бібліотеки з нагоди 70-річного ювілею майстрині, де на 

творчу зустріч «Святий обов’язок народу, майстрів 

шанувати від роду до роду» зібралося багато друзів, 

 
 



 
5 

однодумців, шанувальників, щоб висловити щирі слова 

подяки цій чарівній жінці і невтомній трудівниці. 

Члени гуртка «Чарівна 

мить»  представили 

виставку власноруч 

виготовлених виробів 

на академії креативу 

«Дивовижні хобі 

пенсіонерів». 

Розповіли про свої 

хобі та захоплення, а також разом із хлопцями-студентами 

Роменського ВПУ презентували 12 чоловічих вишитих 

сорочок, які вони виготовили для навчального закладу.  

Надзвичайно креативна та творча Софія Семенівна 

стала ініціатором помідорного фестивалю «Сеньйор – 

помідор». Члени клубу 

віддали належне 

помідору, який щедро 

уродив цього літа, 

познайомилися з 

історією походження, 

культурою 

споживання, рецептами приготування різних страв з  

ароматних томатів, та відзначили і нагородили господинь, 

що виростили неймовірні за формою та смаком плоди.        

Відвідувач бібліотеки, любитель садівництва та 

городництва Фелікс Юровський, поділився своїм досвідом 

вирощування томатів, закликав присутніх відвідувати 

бібліотеку задля нових знань та спілкування. 

 Учасники помідорного фестивалю отримали 

дипломи від «Міністерства розваг України» з рук голови 

журі – директора бібліотеки Ніни Рослової за вміння та 

натхнення позитивно жити й відпочивати. Оголошуючи 

результати конкурсу голова журі відзначила веселий 

настрій, змагальний характер конкурсантів, життєвий 

оптимізм та почуття гумору учасників зустрічі. 
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Серед різноманіття традиційних українських 

смаколиків особливої уваги заслуговують вареники. 

 Як кажуть: «Вареники, вареники, 

Божі хваленики, не кожен їх 

варить, але кожен їх хвалить» 

 Саме цій найулюбленішій 

українській страві був 

присвячений смачний майстер-

клас «Пан вареник», який 

організувала та провела в 

центральній міській бібліотеці для 

дорослих ім. Бориса Антоненка-

Давидовича справжня господиня, 

народна майстриня Софія 

Семенівна Стрельченко в день 

Яблуневого Спаса. Присутні ознайомилися з найкращим 

рецептом найніжнішого тіста і з задоволенням смакували 

власноруч зліплені та зварені на пару вареники.  

 Наповнений п’янким запахом чорнобривців 

зустрічав гостей читальний зал центральної міської 

бібліотеки для дорослих, зібравши у своїх стінах учасників 

креативних посиденьок  «Чорнобривцеве диво». 

Працівники бібліотеки розповіли присутнім про те, звідки 

походять ці квіти, як вони потрапили в Україну, про їх 

лікувальні властивості, використання в кулінарії та 

прочитали народні легенди про чорнобривці. Поетеси 

Наталія Петренко та Тамара Марченко декламували власні 

поезії, де оспівується ця чарівна рослина. Гості свята мали 

можливість скуштувати страви, де в якості приправ 

використовувалися чорнобривці.  

За словами членів, клуб «Надвечір’я» дає їм силу 

жити далі, спілкуватися між собою, змістовно, і головне, 

весело провести години дозвілля. А бібліотека – це гавань, 

куди, прагнучи позбавитися самотності, можна завітати та 

знайти допомогу у вирішенні своїх проблем, зустріти 

людей, близьких за інтересами.  



 
7 

 
Центральна міська бібліотека для дорослих імені 

Бориса Антоненка-Давидовича – місце, де завжди можна 

зустріти однодумців, поспілкуватися з цікавими людьми, 

поділитися своїми думками та враженнями і гарно 

відпочити. При книгозбірні створено літературне 

об'єднання «Обрії», основним завданням якого є підтримка 

та популяризація творів талановитих поетів-початківців. 

Під час засідань відбуваються літературознавчі дискусії, 

майстер-класи, виконуються різноманітні завдання, 

покликані підвищити рівень письменницької майстерності. 

Очолює «Обрії» творча людина, поетеса Людмила Грицай - 

жінка  з активною громадською позицією, яка зробила 

вагомий внесок в розвиток літературної спадщини нашого 

міста. За час свого існування, об'єднання, яке працює при 

бібліотеці з 2014 року, пройшло наповнений яскравими 

подіями шлях: творчі ювілеї, презентації авторських 

збірок, патріотичні читання, численні заходи в бібліотеках 

та навчальних закладах міста та району.  

У творчому доробку членів об’єднання є як власні 

поетичні збірки, «Мій чарівний світ» Людмили Кранги, 

«Свіча мого життя» Валентини Бородько, «Радуга любви» 

Петра Акімова, «І на тім рушникові» Натілії Петренко ,так 

і колективні – «Обрії» 

та «Українонька в нас 

одна». Нещодавно 

відбулася презентація 

третьої колективної 

збірки «Живи, поезіє, 

живи!». Книга 

об’єднала творчі 

доробки 33 поетів і прозаїків Роменщини, які є членами 

літературного об’єднання «Обрії» Видання вміщує твори 

як поетів, які вже здобули творче визнання так і поетів-

початківців. Ця книга – ювілейна, бо об’єднанню «Обрії», 
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виповнилося 5 років. Тож у читальному залі бібліотеки 

зібралися поети, творча студентська й учнівська молодь, 

батьки, вчителі. Це було справжнє свято поезії. Літератори 

читали власні поетичні твори. 

              З ювілеєм колектив «Обріїв» вітав міський голова 

Сергій Салатун. 

Теплих емоцій до 

атмосфери заходу 

додав виступ 

начальника відділу 

культури 

міськвиконкому 

Тетяни Баляби, яка нагородила актив об’єднання 

грамотами. На завершення, директор бібліотеки Ніна 

Рослова привітала обрійчан з новим творчим здобутком та 

щиро подякувала за презентацію збірки. Захід вдало 

доповнювали музичні номери у виконанні Петра Акімова 

та молодіжного гурту «Eminor». 

 

Літературна вітальня – заснована   з метою популяризації 

творчості місцевих поетів, письменників, презентації їх 

книг, залучення молодого покоління до літературного 

життя краю. Вона об'єднала навколо себе всю творчу еліту 

міста і району, згуртувала поетів, прозаїків, які щедро 

діляться своєю майстерністю, вмінням творити красу 

українського слова. Саме тут розкриваються справжні 

таланти, перлини поезії і прози.  

 За доброю традицією до Всесвітнього дня поезії на 

засідання літературної вітальні збирається творча еліта 

міста та шанувальники поетичного слова, щоб поринути у 

полон живої поезії, ознайомитися з літературними 

знахідками та творчими доробками своїх колег. Незабутні 

враження отримали поети Роменщини  від спілкування у 

Skype – режимі з колегами з Буринщини. Кожен з 

присутніх у залі мав можливість продекламувати декілька 

власних віршів, а також послухати колег-поетів 
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Буринщини.   Інформацію про це захід було розміщено на 

блозі «Сумщина видавнича». 

  Серед  найцікавіших заходів – зустріч з кобзарем-

лірником Олександром Тріусом «Від кобзарства до 

сучасної літератури» , зустріч митців Роменщини та 

обласного центру «Свято слова» на якій представники 

літературного об’єднання «Обрії» зустрічали членів 

Національної спілки письменників України Григорія 

Єлишевича і Тамару Герасименко, голову літературного 

об’єднання «Літера» В. Меланич та членів його 

об’єднання. 

Колективна праця 21 творчої людини, поетів і 

прозаїків Роменщини, які увійшли до другої колективної 

збірки об’єднання «Обрії», була презентована  на засіданні 

літературної вітальні. Деякі автори свої твори на суд 

публіки представили вперше. 

          На заході були присутні представники культурно-

мистецької громади міста, вчителі, шкільні бібліотекарі, 

друзі та близькі поетів. Людмила Грицай розповіла про, те 

як створювалась збірка. Поети прочитали власні твори.  

Приємні враження залишив у присутніх ювілейний 

вечір роменської поетеси Людмили Кранги «На перехресті 

життя і творчості». Людмила Іванівна – член літературного 

об’єднання «Обрії». Її життєва мудрість, багатий і чистий 

духовний світ знайшли відображення у прекрасних віршах. 

З-під пера Людмили Іванівни вийшло дві збірки «Мій 
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чарівний світ» та «Пам'ять жива», яку поетеса видала 

напередодні ювілею. 

 
 Привітати ювілярку прийшли її колеги по перу 

члени літературного об’єднання «Обрії» на чолі з 

керівником Людмилою Грицай, члени Роменської 

громадської організації «Літературне об’єднання 

«ДИВОСЛОВО» та його голова Тетяна Лісненко, головний 

редактор літературно-історичного альманаху «Ромен» 

Віктор Клєйніх, а також знайомі та друзі. З теплими 

словами привітання звернулися до Людмили Іванівни 

начальник відділу культури Тетяна Баляба і нагородила її 

грамотою відділу культури виконавчого комітету 

Роменської міської ради. 

  Емоційно, у теплій 

і дружній атмосфері 

відбувся вечір 

гумору «Майстри 

сатири та гумору», 

за участю творчої 

інтелігенції міста. 

Роменські поети, 

гумористи читали вірші, жартували й кепкували, 

розважали присутніх дотепним, добрим гумором. 

 Справжньою окрасою свята став виступ арт-

квартету «Елегія», по весняному чуттєвими та грайливими 

виявилися жартівливі пісні музичного колективу. Захід 

пройшов у атмосфері гумору, жартів, розваг, цікавого та 

приємного відпочинку. 
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Важливим орієнтиром діяльності бібліотек є читач 

нового покоління, з його запитами, потребами та 

проблемами.  Забезпечення соціального становлення і 

розвитку молоді, реалізація її конституційних прав та 

свобод потребує посиленої уваги з боку бібліотек перед 

якими стоїть завдання – не залишити молодих людей сам 

на сам з інформаційною агресивністю сучасного 

суспільства, дати кожному соціальні знання. 

На  відділі обслуговування центральної міської 

бібліотеки для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича  

діє юнацький клуб «Молоді серця» , як спільний проект 

учнів старших класів ЗОШ №4 та бібліотеки,  

організований з метою спілкування, обміну інформацією, 

розширення знань про все, що хвилює сучасну молодь.  

 На засіданнях клубу проведено тренінг з першої 

невідкладної допомоги 

«Абетка порятунку, або 

як зберегти життя 

іншому», інтерактивний 

майданчик «Real - профі 

на варті твоєї безпеки», 

спорт-час 

«Спортсменами не 

народжуються» , квест-

гра «Калейдоскоп 

професій» де підлітки зустрічалися з фахівцями різних 

галузей та отримали практичні, фахові рекомендації.  

 Дуже  важливий  оптимістичний погляд на себе, на 

оточуючий світ для тих, хто тільки робить перші кроки у 

доросле життя. Професійно скерована бібліотекарями, 

психологами, фахівцями програма засідань клубу стає для 

їх юних учасників справжньою школою життєтворчості. 

Ця школа навчає правилам суспільних комунікацій, 

формує навички адекватної поведінки у важких ситуаціях, 
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сприяє зняттю стресів, подоланню сором’язливості та 

невпевненості у собі. 

Вже стало гарною традицією проведення в 

бібліотеці спільних інтерактивних заходів з Роменською 

міськрайонною філією Сумського обласного центру 

зайнятості, на яких 

відбувається відверта 

розмова зі 

старшокласниками на 

дуже важливі теми: як не 

помилитися у виборі 

майбутнього фаху, як 

відчути своє професійне 

покликання і не стати заручником розхожих штампів про 

престижність та "зірковість" обраної стезі.   Щоб уникнути 

помилок при виборі професії, не витратити дорогоцінні 

роки на навчання не за тим напрямком учні 9-го  класу 

ЗОШ №4 взяли участь в цікавій квест-грі «Калейдоскоп-

професій». В захоплюючій подорожі до міста Професій 

учасників команд «Майстри» і «Професіонали» 

супроводжували майстри своєї справи: заступник 

начальника відділу активної підтримки безробітних 

Роменської міськрайонної філії Сумського обласного 

центру зайнятості Анна Шумакова та головний спеціаліст 

Роменського бюро правової допомоги Максим Волошин.   

Підлітки з цікавістю включилися до гри та успішно 

впоралися з непростими завданнями. Мандруючи від 

станції до станції учні взяли участь в профорієнтаційних 

іграх та конкурсах, продемонстрували свою кмітливість, 

винахідливість, навички з пантоміми, інтелектуальні 

здібності, дотепність та обізнаність про світ професій.   

Головним підсумком проведеної квест - гри є допомога 

учням визначитися: ким бути, як далі будувати свою 

освітню траєкторію, щоб майбутня професія приносила 

радість та натхнення. 
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З метою спонукання молоді 

до самовдосконалення, 

роботи над своїм іміджем, 

світосприйняттям у 

центральній міській 

бібліотеці для дорослих 

відбулася зустріч – діалог з 

елементами тренінгу «Пізнай себе…Повір у себе» . З 

учнями 9-го класу ЗОШ № 4 тренінг провела практичний 

психолог ДПТНЗ «Роменське ВПУ» Надія Радчук.  Діти 

мали можливість переглянути презентацію «Пізнай самого 

себе», з запалом, притаманному молоді, поспілкуватися з 

психологом та взяти активну участь у кількох цікавих 

вправах. Також вони ознайомилися з добіркою книг, які 

дали б можливість докладніше вивчити тему заходу. 

Звичайно, клубне 

спілкування молоді не 

обмежується тільки 

колом серйозних, 

соціальних питань. На 

зустрічах є місце для 

дотепного жарту, 

веселого конкурсу. 

Кожне засідання клубу  - інформаційно насичене, сповнене 

гарних емоцій.  
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Робота з родинами, відродження сімейного читання  

- важливі напрями діяльності  бібліотек. Клуб «Родинна 

світлиця, створений при бібліотеці сімейного читання в 

2006 році,  працює під девізом «Сім’ю згуртує книжна 

мудрість» . Мета його створення – впровадження традицій 

сімейного читання, допомога сім’ям у прищепленні дітям 

любові до книги, духовне зближення батьків  та дітей. 

Робота клубу носить пізнавально-розважальний характер, 

розвиває ерудицію, забезпечує всебічний розвиток його 

членів, виховує єдність, культ читання.  Популяризується 

все, що пов’язане з сім’єю, педагогікою, історією, 

родоводом, книгою. Всього бібліотеку відвідують 20 

читаючих родин, більша половина з яких є членами клубу.  

Вони ніколи не відмовляються брати участь у бібліотечних 

заходах, активно готуються до обговорень різних  проблем. 

Кожне засідання – це і змістовний відпочинок, і задушевне 

спілкування родин про шляхи налагодження 

взаємовідносин у сім’ї, гармонізації відносин різних 

поколінь у родині.  

Колектив книгозбірні робить усе можливе, щоб 

кожне нове засідання клубу ставало святом для всіх його 

членів. Коли відбуваються засідання, приміщення 

бібліотеки стає ніби ошатною привабливою світлицею, бо 

ж прикрашають його вишиті рушники, серветки, 

скатертини, композиції з квітів, гілочок калини. Це 

дозволяє людям відійти від своїх щоденних турбот і 

проблем, гарно провести дозвілля, дізнатися багато 

цікавого і корисного.  

Тематика засідань розрахована на людей різного 

віку, щоб було цікаво всім, і дорослим, і дітям.  

Проводяться тематичні та літературні вечори, кулінарні 

посиденьки, вечори сімейного читання. 

В рамках клубу традиційно проводяться родинні 

свята «Моя родина – історії краплина», «Слався бабуся, 
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слався дід, слався весь наш древній рід», «Рідна домівка, 

рідна сім’я – тут виростає доля моя», «Книгу в сім’ю, сім’ю 

в бібліотеку». До кожного засідання бібліотечні 

працівники старанно готуються – підбирають відповідну 

літературу, оформляють книжкові виставки,  

організовують  виставки робіт родин. Тут відбуваються 

зустрічі з майстринями- вишивальницями,  проходять 

театралізовані дійства по відзначенню релігійних свят: 

Андрія, Миколая, Різдва, Великодня. Люди старшого 

покоління є пропагандистами звичаїв і традицій сивої 

давнини українського народу, а молоді учасники 

переймають культурну спадщину і продовжують її у своїх 

дітях.  

Одне із засідань клубу  

сторітелінг «Свій рід 

потрібно пам’ятати, від 

діда й баби, мами й 

тата»  зібрав у стінах 

бібліотеки тих, хто вже 

протягом багатьох років є 

її користувачем , щоб 

майже в родинному колі, 

згадати історії своїх 

сімей, традиції , які 

передаються із покоління 

в покоління, переглянути 

родинні фото.   

З давніх давен в 

Україні були 

популярними вишиті ікони. Створювали їх у монастирях, 

майстернях і просто народні умільці. Символічно, що саме 

напередодні найсвітлішого свята - Великодня -  вишиті 

ікони стали основною темою засідання клубу «Родинна 

світлиця» - «Ікони - символ благості, краси та добра». 

Членам клубу майстринями вишивки Мішечкіною Н.М. та 

Бондаренко Г.І. були продемонтстровані ікони та пасхальні 

рушники.  
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Присутні дуже уважно слухали майстринь і також 

поділилися своїми розповідями про те, як у їхніх родинах 

цінують та передають з покоління в покоління вишиті 

пасхальні рушники. Загальна атмосфера зустрічі була дуже 

світлою і залишила у всіх присутніх приємний настрій. 

2019- й рік оголошений роком Китаю в Україні. Тож 

працівники бібліотеки одне із засідань клубу «Родинна 

світлиця» 

вирішили 

провести у 

формі 

чайної 

церемонії 

під назвою 

«Гарячий 

чай та 

таємниці 

китайської кухні».    Вони підготували цікаву і змістовну 

розповідь про історію виникнення і розповсюдження чаю,   

а члени клубу ділилися власними ексклюзивними 

рецептами приготування напою. За чашкою чаю, з 

цукерками та домашнім печивом, точилася невимушена 

розмова, розповідалися різні цікаві ситуації зі свого життя, 

що дозволило присутнім гарно провести час і отримати 

заряд бадьорості. 
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Клуби за інтересами в 

центральні міській бібліотеці для 

дітей – лідери серед усіх форм 

масової роботи. Особливої уваги 

заслуговує клуб любителів казок 

«Червона шапочка».             

Девіз клубу :  

«Зустріч з казкою – це свято. 

Не було б її у нас, 

Ми б не знали так багато 

Про новий і давній час». 

Клуб любителів казок «Червона шапочка» було 

організовано в 2007 році з метою розширення світогляду 

дітей, виховання інтересу до народної творчості засобами 

казки, розвитку мислення, фантазії, творчісті. «Червона 

шапочка»  - це посмішки на обличчях та піднесений 

настрій  малюків. Керує клубом творча, енергійна людина, 

бібліотекар абонементу молодших класів Олена Іващенко, 

яка кожного разу дивує своїх вихованців цікавими 

заходами серед яких : казковий балаган «Загадки із 

шухлядки», гра-асорті «Казкове царство- мудре 

господарство»,  казкотерапія «До казки на гостини»,  

літературний басейн «Ловись книжечка велика і маленька» 

та інші. 

Тут  навчають дітей слухати казку, оцінювати 

поведінку героїв, співвідносити реальне і казкове, 

поважати добро і правду, 

боротися зі злом і кривдою. 

Особливо запам’яталась  дітям 

ювілейна фієрія «Фантазія 

казкової витонченості» яку 

підготували з нагоди 10-річного 

ювілею клубу. В тісному колі 
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друзів відбулося особливе, радісне, чудове свято. На день 

народження  завітали шановні гості  - директор міської 

централізованої бібліотечної системи Ніна Рослова  ,  

методист міського відділу освіти Ірина Мацапура . 

Особливими гостями були  перші  випускники  клубу 

Тихенко Олександр та Кущ Катерина . Урочисті слова 

привітання звучали на честь іменинника - клубу любителів 

казок  « Червона шапочка»,  кожне засідання якого - це 

зустріч з казкою, це численні дитячі усмішки та радість, це  

бажання дітей знову і знову  повертатися сюди. 

Цікава конкурсна програма очікувала на членів клубу 

«Червона шапочка» під час пригодницької подорожі «В 

гостях у Казкарки». Дітям було запропоновано прийняти 

участь у конкурсах «Розминка» , «Загадки казкових героїв» 

, «Впізнай з якої казки» , «Телеграма від казкового героя» , 

«Чи уважний ти читач?», «Котись клубочку» та інші. 

Щоб дiзнатися, чи добре діти знають та пам’ятають казки 

була проведена відео-вікторина «Потяг у казку». Весело 

розіграли лялькову виставу "Колобок."  Кожен учасник 

отримав солодкий приз. 

В атмосфері радості, розмаїтті нових, цікавих книг 

опинилася малеча потрапивши до каскаду літературних 

задоволень «Навчи мене казко». Був проведений 

літературний пінг-понг «Назви 

пару героя твору». Маленькі 

читачі показали свої артистичні 

здібності під час конкурсу 

«Показуха», де спробували себе 

у ролі відомих казкових героїв. 

Активно і завзято школярі 

відповідали на питання 

вікторини «Упізнай героя за sms-

повідомленнями», конкурсу 

«Відгадайлик». Присутні 

отримали величезний заряд 

енергії , позитивних емоцій та смаколиків. 
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Гурток «Книжкова лікарня», який працює на відділі 

абонементу учнів 5-9 класів у центральній міській 

бібліотеці для дітей,  організований з метою виховання  у 

дітей любові і дбайливого ставлення до книги, оволодіння  

першими  практичними навичками ремонту книги. 

Правила поводження з книгою, сторінки з історії її 

створення – все це є невід’ємною темою бесід з членами 

гуртка. На кожному засіданні теоретичні знання   

закріплюються практичними заняттями - ремонт книги, 

виготовлення закладок та інше. 

Активісти гуртка дбають 

про бережливе відношення до  

книги, допомагають їм 

«вилікуватися» під час засідань 

«Книжкової лікарні» таких як :  

- бюро добрих справ «Щоб 

книга довше жила»; 

- книжкова мікстура 

«Чудеса книжкової терапії»; 

- косметичний салон 

«Швидка книжкова допомога»; 

- майстер-клас «В книжечку на згадку – зробимо 

закладку» 

Виконуючи всі 

правила  і вимоги 

поводження з книгою ми 

продовжимо їй життя. 

Дитина повинна не тільки 

любити читати книгу з 

яскравими малюнками, а 

перш за все цінувати її і 

вразі пошкодження зуміти 

відремонтувати.  
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Екологічна ситуація, яка склалася в світі і Україні 

зокрема, постійно вимагає швидкої перебудови мислення 

кожної конкретної людини. Від того, як здійснюється 

процес екологічного виховання дитини сьогодні, залежить 

ставлення дорослої людини майбутнього до природи як 

джерела існування. Головне завдання екологічного 

виховання дитини – виховати таку особистість, щоб сама 

природа, проблема її охорони набули життєво важливого 

значення. 

 Просто любити природу і милуватися її красою - 

мало. Треба бути для неї другом і добрим господарем. Світ 

не пізнаєш, не знаючи краю свого. А не знаючи – не 

полюбиш. 

  Інтерес до природи рідного краю об’єднує 

допитливих читачів філіалу №1 центральної міської 

бібліотеки для дітей у клубі «Екокраєзнавець». Засідання 

його  відбуваються у форматі екологічних прогулянок, 

віртуальних екологічних подорожей, які    покликані 

пробудити у користувачів  почуття чуйності, милосердя, 

вміння співпереживати і дбайливо ставитись до 

навколишнього середовища. 

Члени клубу та  учні 

пришкільного табору 

ЗОШ №5 здійснили 

екомандрівку до 

гідрологічної пам’ятки 

природи місцевого 

значення, святого 

джерела – «Криниці в 

Редьчиному яру»,  яку 

для них організували 

працівники філіалу №1 центральної міської бібліотеки для 

дітей. Гідом подорожі  став громадський еколог, 
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краєзнавець – Володимир Литовка. Використовуючи різні 

види аналізаторів (прохолода від води, тепло від сонця, 

дзюркотіння джерела, аромати трав на долині тощо) 

школярі ознайомились з місцевою мальовничою 

екосистемою та почастувалися свіжою джерельною водою. 

Бібліотекар Юлія Богомаз провела агітаційно-

просвітницьку роботу «Знати. Любити. Берегти» щодо 

необхідності охорони природи. Ця подорож збагатила їх 

новою інформацією, яку вони отримали в живій, 

динамічній формі. 

Калейдоскоп зелених 

див «Послухай музику 

землі, пізнай 

навколишню природу» 

позвав дітей у подорож 

до ландшафтного 

заказника Овлаші. 

Почалася екскурсія зі 

знайомства з  деревом , 

що росте поблизу 

школи №5 і носить 

назву Коркове – єдине 

на Ромещині. В мальовничому «Заказнику» Володимир 

Литовка розповів та показав рідкісні рослини та птахів, які 

занесені до Червоної книги України. Школярі побачили 

квітучі лучні орхідеї та роздивилися у бінокль на дуже 

красивих птахів бджолоїдок. Бібліотекар Богомаз Юлія 

провела роз’яснювальну та інформаційно-пізнавальну 

роботу «Хвилини добрих екосправ» щодо необхідності 

охорони природи. Насолоджуючись чудовими краєвидами 

діти зробили перерву та влаштували пікнік на свіжому 

повітрі. 

Екокраєзнавство – актуальний напрям екологічної 

роботи який дозволить розширити знання про унікальність 

живої та неживої природи рідного краю. Спостереження 

під час екскурсій, подорожей, спілкування з природою 

викликає емоційно значимі переживання. 



 
22 

 

 

ЗМІСТ 

 

 

1. Передмова……………………………………ст.1 

 

2. Клуб «Надвечір’я»…………………………ст.2-4 

 

3. Об’єднання «Обрії» та  

літературна вітальня………………………ст.5-8 

 

4. Клуб «Молоді серця» ……………………...ст.9-11 

 

5. Клуб «Родинна світлиця»…………………ст.12-14 

 

6. Клуб «Червона шапочка»…………………ст.15-16 

 

7. Гурток «Книжкова лікарня»……………...ст.17 

 

8. Клуб «Екокраєзнавець»……………………ст.18-19 

 

  

 

 

 

 

 


