4. Соціокультурна то просвітницька діяльність
Громадянське виховання
До державних свят, важливих подій в історії України були приурочені заходи, спрямовані на
формування у молоді високих громадянських чеснот.
Напередодні Дня незалежності презентація книжкової виставки-фотопроекту «Я – українець» та українознавча гра
«Ми – діти своєї країни» зацікавили вихованців міського табору «Юнга» розповіддю про історію створення Державного гімну,
національну символіку і національний одяг українців.
До 80-річя Голодомору 1932-33 рр. на Україні для учнів шкіл,
студентів музичного училища та всіх небайдужих до цієї скорботної
сторінки української історії відбулася презентація книжкової виставкидокумента «Страшне клеймо – 33». Книги та періодичні видання,
представлені на виставці, розкрили події тих страшних часів у документах
і фактах, свідченнях очевидців, дослідницьких матеріалах. Всі бажаючі
читачі бібліотеки могли запалити свічу пам’яті.
Учнів Білозерського ПТНЗ №6 запросили на вечір-сум «Історія
не вилучить з архіву». Про страшну правду Голодомору розповіла
завідувач відділу історії краю обласного краєзнавчого музею Ірина
Балацька та працівники бібліотеки.

На уроці Голокосту «Мужність і співчуття» учні ЗНЗ №54 дізнались про масові нищення єврейського народу,
початок яким поклала «кришталева ніч», про створення нацистами гетто та трагедію Бабиного Яру. На заході бібліотекарі
представили твори українських та світових письменників, які висвітлювали тему Голокосту, – Є.Євтушенка, В.Сосюри,
Д.Павличка та А. Франк. Епіграфом уроку став вірш П. Тичини «Єврейському народу».
Цикл біографічних слайд-довідок «Що читати про знаменитих українців» дав можливість старшокласникам
дізнатися про цікаві факти з біографії В. Вернадського, К. Разумовського, М. Амосова та ін.
У межах Тижня толерантності відбулися:
• вечір-настрій “Тепле слово про Болгарію”, на якому учні ЗНЗ № 8, представники ГО “Болгари Херсона”,
вчителі, батьки школярів познайомились з історією побратимства Херсона і Шумена, здійснили віртуальну
подорож найбільшими містами Болгарії, послухали болгарські пісні та мову
• дискусійні гойдалки “Всі ми різні, всі ми рівні”, де у форматі діалогу учні ЗНЗ № 54,55 і бібліотекарі
намагалися визначити наскільки ми є толерантними у ставленні один до одного.

Національно-патріотичне виховання
Ознайомлення з драматичними і маловідомими сторінками Великої Вітчизняної війни
1941-45 років залишалося дієвим засобом патріотичного виховання юнацтва.
Дню Перемоги, подіям, що їй передували, були присвячені:
• музичні відеоспогади «По дорогах війни, по дорогах Перемоги», на яких учнів 6-9 класів ЗНЗ №54
переглядали фотодокументи із сімейного альбому ведучої заходу, уважно слухали оповідь про бойову юність
її діда і прадіда, самі ділились спогадами про своїх родичів – героїв війни, слухали і співали пісні часів Великої
Вітчизняної війни;
• урок-хроніка «За мужність, стійкість і відвагу», проілюстрований фрагментами документальних фільмів
про міста-герої , значно розширив знання старшокласників ЗНЗ №1, отримані в школі;
• виставка-екранізація «Миттєвості весни 45-го…», акцент був зроблений на ті книги, що стали основою
для екранізації відомих фільмів («А зори здесь тихие», «Сволочи», «Они сражались за Родину» та ін.). Воєнні
аксесуари (солдатська каска, фляга, автомат) та живі квіти перетворили виставку на справжній куточок
пам’яті.
• фотохроніка «І плавилась броня» до 70-річниці найграндіознішої у світовій історії танкової битви на
Курській дузі за допомогою кадрів воєнної хроніки, уривків з художніх фільмів, емоційної розповіді дала
можливість дітям зрозуміти високу міру героїзму і мужності воїнів Великої вітчизняної війни.
• урок-пам'ять «Попіл Корюківської трагедії стукає в наші серця» став одкровенням для учнів ліцею
Херсонської обласної ради, які вперше дізналися про надзвичайно болючу, але маловідому і замовчувану
сторінку історії нашого народу
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•
•
•

До 235-річчя заснування міста відбувся краєзнавчий калейдоскоп “Я люблю Херсон”, фрагментами якого стали:
бібліографічний огляд “Чорноморська флотилія”, присвячений 230-ій річниці спуску на воду фрегата “Слава
Катерини”;
розповідь про нелегкий життєвий і творчий шлях нашого земляка – живописця, поета, прозаїка М.Жука;
слайд-мандрівка “Вулиці мого дитинства" у часи, коли починалась забудова Шуменського мікрорайону.
Школярі – учасники історико-театралізованого дійства
«Земля козацької слави» були у захопленні від розповідей про
козацькі традиції, можливості доторкнутися до атрибутів козацької
зброї, позмагатися у грі-конкурсі «Сидіть дома на покої не пристало
козакові». Тим більше, що до заходу долучилися сучасні козаки –
отаман та начальник штабу Херсонського коша українського
козацтва Микола Тараненко та Михайло Запорожець.
Найбільш допитливі читачі могли більше дізнатися про
історію, звичаї та славетні подвиги козацьких лицарів з монографій,
енциклопедичних видань, серії книг «Знамениті українці»,
представлених на виставці-вшануванні «Запорожців вічна
слава не вмре, не поляже».

Морально-етичне виховання. Правова освіта
У межах Центру соціально-психологічної і правової підтримки діяла Teen-Zona “Якщо ти вже
дорослий”, орієнтована на підлітків з особливими потребами і тих, кому потрібна посилена
увага психологів і педагогів.
За участю практикуючого психолога, волонтера благодійного фонду «Захист», для учні старших класів ЗНЗ №11, які
мають вади зору, проводились:
• подіум-дискусії “Моя уява про подружнє життя”, що дали можливість знайти відповіді на складні питання та
висловити свою точку зору;
• естафета порад “ У тебе є комплекси? Долаймо разом ”;
• урок-дослідження “У чому сенс життя?”( за оповіданням А.Чехова “Скрипка Ротшильда” );
• години стрес-досвіду “ Я-конфлікт”.
Продовжив свою діяльність правоосвітній клуб “Дай руку, підлітку”, розширивши коло учасників і перелік
обговорюваних тем:
• учні з девіантною поведінкою ЗНЗ №51 шукали шляхи вирішення складних правових ситуацій, розбирали реальні
кримінальні історії у ході діалогів з юристом “Конфлікти. Діалоги. Суперечки”, у яких брала участь начальник
кримінальної міліції Комсомольського райвиконкому Н. Понеділко,
• на тренінгу ”Небезпечні сигнали” школярам запропонували тестування щодо симптомів мережевої залежності,
яка набула глобальних масштабів, особливо в молодіжному середовищі. За допомогою різноманітних вправ
підлітки разом в психологом провели аналіз його результатів і засвоїли прийоми подолання проявів
небезпечного синдрому.
• для восьмикласників із класів інклюзивного виховання на групових заняттях проводились уроки комфорту, огляди
художньої і науково-популярної літератури за уподобаннями та індивідуальні екскурсії.

Бібліотека залишалась майданчиком для тренінгів у межах
проекту “Безпека підлітків на вулиці і в дома”, який реалізується
за підтримки Управління сім’ї, молоді та спорту ХОДА.
Як знайти правильне рішення в критичній ситуації, уникнути
непотрібного конфлікту, не стати жертвою насилля – такі поради
отримали старшокласники обласного ліцею, ЗНЗ № 55, 11, студенти
музичного училища від начальника управління Олега Кравця,
ведучого тренера ХМГО “Ліга ділових і професійних жінок” В.
Кривошеї, інструкторів, спортсменів.
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Сприяння формуванню здорового способу життя та екологічного мислення
У Рік фізичного здоров’я та екології значно активізувалась і розширилась діяльність
бібліотеки, спрямована на поширення знань про збереження здоров’я, популяризацію серед
молоді ідей і практик здорового способу життя.
Перемога проекту «Моє здоров’я – в моїх руках» у 13-му раунді Конкурсу співпраці бібліотек з місцевими громадами
«Бібліотеки та охорона здоров’я» в рамках програми «Бібліоміст» і отримання гранту для придбання мультимедійного
обладнання дозволили створити та розгорнути роботу дівочого клубу «Камея», членами якого стали старшокласниці ліцею
Херсонської обласної ради.

o
o
o
o

Головними завданнями проекту є:
підвищення рівня знань дівчат щодо збереження репродуктивного здоров’я шляхом проведення лекцій і тренінгів;
освоєння популярних практик здорового способу життя;
залучення до промоції ідей здорового способу життя у громаді та Інтернет-середовищі;
оволодіння практичними навичками фотозйомки, ведення блогів.

Проект розпочався наприкінці року, а його реалізація розрахована на три місяці. Прес-брифінг з нагоди старту проекту,
на якому зібралися всі партнери та волонтери, транслювався на громадському медіа каналі Ukraine Social Community.

На першій зустрічі у дівочому клубі «Камея» юні
ліцеїстки:
• поспілкувалися з головою правління БФ “Захист” Л.
Польською про те, як на довгі роки зберегти здоров’я і
активність.,
• дізналися від фахівця БФ “Мангуст” І. Башлаевої про
таємниці впливу порушень здоров’я на дівочу красу,
• під керівництвом психолога І. Самброс займалися
тімбілдінгом,
• отримали інформацію про найбільш цікаві і популярні
серед жіночої аудиторії блоги від голови правління БФ
“Об’єднання” Ю. Антощука.
На занятті у недільній школі здоров’я волонтер проекту І.
Снігур провела для членів клубу “Камея” урок сальси.

У циклі заходів “Бережи здоров’я з молоду” впродовж року для користувачів бібліотеки провели:
•

велнес-тренінг “Здорове тіло – здоровий
дух” за участю активістів
воркауту –
вуличного спорту, який набирає популярності
в молодіжному середовищі та пропагує
відмову від шкідливих звичок.

•

діалог-проблема “Наркотики – ілюзія
життя”, що
дав можливість підліткам
висловити свою власну думку про небезпеку
наркотичної залежності, обговорити вражаючі
уривки з фільму “Реквієм за мрією”.

•

спортивний ринг «Сьогодні справжніх
хлопців свято», на якому юнаки могли
перевірити свою вправність, витривалість і
сміливість.

За участю фахівців і гуртківців Центру дитячої і юнацької творчості продовжив свою роботу екологічний майданчик
“Зелений кінотеатр”. Для обговорення ряду актуальних екологічних проблем – забруднення атмосфери, знищення лісів,
недостатньої кількості прісної води на майданчик запрошували учнів шкіл Шуменського мікрорайону.
Всесвітньому дню боротьби з тютюнопалінням присвячена книжкова виставка-застереження “Не спалюй свого
майбутнього”.
До річниці аварії на Чорнобильській АЕС проведена година трагедії “Чорнобильське лихо”.
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На допомогу освіті і самоосвіті молоді
Третій рік поспіль бібліотека проводить Тиждень першокурсника для юнаків і дівчат, що
зробили перший крок на шляху оволодіння професією.
Впродовж Тижня кожен відділ бібліотеки пропонував першокурсникам книжкові виставки, огляди літературних новинок,
широкий асортимент періодичних видань, які допоможуть в навчанні і самоосвіті. Серед найцікавіших заходів, проведених для
студентів, були:
• книжковий дрес-код ”5 зірок: книги-ювіляри 2013 року” надихнув першокурсників Херсонського
економіко-правового коледжу ще раз перечитати нестаріючі твори і відкрити для себе шлях до бібліотеки,
запам’ятавшись анімаційним феєрверком на честь книжок-іменинників і віртуальною подорожжю в машині
часу для зустрічі з письменниками
• комільфо-вечір ”Поговоримо про хороші манери” допоміг першокурсникам Херсонського музичного
училища більше дізнатися про літературно-педагогічний пам’ятник “Юности честное начало”, що став
настільною книгою з етикету не для одного покоління, та про правила поведінки в театрі. Викладачі
Херсонського економіко-правового коледжу провели майстер клас і навчили студентів, як правильно
використовувати аксесуари, вбираючись перед відвідинами спектаклю чи концерту.
У перший день тижня стартувала акція безкоштовного запису “Всім курсом – до бібліотеки”. Чимало юних
студентів скористалися цією нагодою стати щасливими власниками безкоштовних читацьких квитків.
•
•
•

У програмі Дня Інтернету “Покоління Google обирає” були:
бібліокопіпаст “ІТ-персони та Інтернет-субкультури”, що об’єднав розповідь про героя нашого часу Стіва Джобса та
огляд таких соціокультурних явищ, як Інтернет-спільноти, Інтернет-залежність, тролінг та кіберпанк;
молодіжний веб-путівник “У лабіринті Інтернет”, де школярі мали нагоду обговорити актуальні питання: “Інтернет –
помічник чи крадій часу?”, “Що робити, щоб уникнути небезпеки, проводячи час on-line?” та ін.;
тренінг “Небезпечні сигнали” для виявлення і подолання симптомів мережевої залежності.

Незамінним доповненням до шкільного курсу «Художня культура» для учнів 9-11 класів міських шкіл були
відеопрезентації, підготовлені і проведені в межах діяльності культурологічної медіастудії «Мистецтво у просторі і часі».
Широкий перелік тем доповнили нові:
• «Музичний зорепад французької естради»
•
«Недосяжний космос російського балету»
• «Повернені із забуття: шедеври французького кіно»
• «Іспанія: на перехресті Заходу і Сходу».
Загалом за рік проведено 43 мистецькі презентації за 19 темами для учнів херсонських шкіл №1, 54, 55, 45, 27, 20.
200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка присвятили :
• есе-спогад ” Кобзарева струна не вмирає”;
• віртуальна виставка «Т.Г.Шевченко у творах херсонських митців»;
• літературний салон “Етюди кохання великого генія ”;
• фотопроект “Я і Тарас” до якого вже долучилися бібліотека-філіал № 23, учні ЗНЗ № 47, 52, працівники бібліотеки.
Популяризації української літератури, вшануванню творчості письменників-ювілярів
2013 року слугувала низка літературно-мистецьких заходів.
• Урок-поетичний автограф “Талант родом з Херсонщини”
був приурочений до двох подій – 65-річчя поета В.Кулика та
виходу нової книги “Призначаю побачення”. На цьому
мистецькому святі звучала поезія ювіляра у авторському
виконанні, пісні, написані на його вірші.
• Літературна криниця “А я напишу Україні“ до 95-річчя від
дня народження Олеся Гончара розкрила учням ліцею
Херсонської обласної ради менш відомий пласт творчості
письменника – його лірику воєнних років. Ліцеїсти мали
нагоду поспілкуватися з кандидатом філологічних наук,
відомим літературознавцем, автором збірок, статей, спогадів
“Олесь Гончар і Херсонщина” П. К. Параскевичем.
• Вечір-портрет, присвячений пам'яті Василя Стуса, “Народе
мій, до тебе я ще верну” відбувся за участі голови МГО
“Просвіта” Наталі Кудрявченко і супроводжувався показом
відеоматеріалів.
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У межах обласного краєзнавчого Інтернет-проекту
«Херсонщини достойні імена» в режимі онлайн-конференції
відбулася презентація книги В. Пащенка «Степові орли
понадальпійські» із серії «Українські достойники» - драматичної поеми
про родину Фальц-Фейнів.
Володимир Пащенко – київський письменник, член НСПУ,
вчений-географ за фахом став лауреатом обласної літературної премії
ім. М.Куліша, а урочистості з нагоди вручення премії відбулися в
бібліотеці.

До ювілеїв письменників-земляків оформлено цикл виставок-вітань, виставок-вшанувань:
“Правди потужний спалах” до 95-річчя від дня народження Я. Славутича.
“Письменник - мариніст із Таврії” до 90-річчя К. Кудієвського.
“Літературний листопад Анатолія Марущака” (до 60-річчя до дня народження)
Четвертий рік поспіль в бібліотеці за підтримки обласної організації НСПУ та
ГО «Молоді Просвіта» успішно діє молодіжна літературна кав’ярня «ЛітTERRA» –
осередок творчого спілкування і літературного дозвілля.
«ЛітTERRA» гуртувала навколо себе обдарованих, освічених людей незалежно від віку і соціального статусу. Впродовж
року гостями кав’ярні були:
• поет, художником, лауреат національної премії ім. Т. Шевченка Анатолій Кичинський, який поділився з
молоддю творчими планами і розповів про вихід нової книги;
• голова БФ «Захист» Лариса Польська запалювала аудиторію закликами до благодійності, розповідала про
добрі справи фонду, який вона очолює;
• поет, тележурналіст В. Кулик познайомив зі своїми новими поезіями;
• представник арт-групи «Режессер-орг” Л. Єжуров розповів «літтерріанцям» про розвиток руху
документального кіно у нашому місті.
Молодіжна кав’ярня насправді залишалася територією літератури, де відбувалися презентації нових книг, спілкування
з письменниками, журналістами, перекладачами, видавцями:
• у рубриці «Знай наших» відбулося знайомство з неординарною
особистістю – священиком, письменником А. Шкаріним та його
новою книгою – постапокаліптичним трилером «Ебола»
• презентація україномовного видання роману Орсона С. Карда
«Гра Ендера» започаткувала нову рубрику «Книжкова шафа».
Автором перекладу став письменник-фантаст,
завсідник
«ЛітTERRA» Валерій Верховський, який особисто представив
книгу і подарував примірник бібліотеці
• представник видавництва «Медіасон» В. Сукенник зацікавив
молодіжну аудиторію виданням із серії «Л. Рон Хаббард»
• подією стала презентація нової серії бібліотечки Всеукраїнської
газети «День» «Підривна література». Представляючи її,
власкор «Дня» І. Антипенко розповів про видавничу діяльність
газети та про ідею створення цієї серії.

На кожній зустрічі талановита молодь представляла свої
творіння. У рубриці «Творчий автограф» виступили завсідники А.
Тютюнникова, Д. Кравченко, О. Арбич, І. Снігур, М. Біла.
Власною творчою знахідкою стала розвага «Битва богів», де
команди різних пантеонів мірялися силою, креативом та інтелектом.
Цікавою була і «Кавова ґвара» - гра, в якій необхідно знайти
правильне значення призабутих і маловідомих слів.
Позитивний тон зустрічей задають майстер-класи із
латиноамериканських танців (бачати, сальси, румби) та виступи
музичних гуртів. Красномовним є той факт, що до спільноти
«ЛітTERRA» у соціальній мережі “Вконтакте” приєдналися вже
понад 400 шанувальників.
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Профбутик “Знайди своє покликання” допомагав старшокласникам
зробити життєвий вибір, визначитися, у якій професійній сфері використати
свої здібності.

•
•
•
•
•

Впродовж року в профбутику відбулися такі події:
учнів 9-х класів ЗНЗ №1, 54, 55 запросили на консультативно-інформаційний тест “Орієнтуємо на професію”. Знайти
відповіді на питання «Які професії найкорисніші, найпопулярніші?», «Чи існують чоловічі і жіночі професії?» їм
допомогли фахівці міського центру зайнятості;
про необмежені можливості професії блогера розповів відомий херсонський блогер А. Жнивін учням ЗНЗ №11, 54 під
час проведення ярмарку професій;
майстри вищої категорії Херсонського вищого училища ресторанного господарства презентували професію кухаря і
провели майстер-клас з екзотичного мистецтва – карвінгу;
чудову професію гідрометеоролога представив начальник Херсонського обласного центру з гідрометеорології С.
Мельничук учням ЗНЗ №11,55 на презентації “Прогноз погоди”;
із старшокласниками у книгозбірні спілкувалися завідувач судноводійним відділенням Херсонського морського коледжу
Левківський Р. М. та курсант ІV курсу Романенко С. – представники небезпечної та романтичної професії моряка.

Естетичне виховання. Організація дозвілля
Комплексна цільова програма «Творчість + молодь = успіх» об’єднувала заходи, спрямовані на
розвиток, збереження та популяризацію української культури, формування середовища для творчої
реалізації дітей та молоді, виховання естетичного смаку, потягу до кращих зразків світового
минулого і сучасного мистецтва.
Приверненню уваги громади, особливо учнівської молоді, до творчих здобутків майстрів
рідного краю сприяла організація ART-агенції «Дивоквіт» у відділі мистецтв. У межах
діяльності АRТ-агенції «Дивоквіт» відбулася низка творчих виставок, майстер-класів,
зустрічей митців і шанувальників їхніх талантів,екскурсій:
• Благодійна виставка-інсталяція робіт херсонської майстрині,члена благодійного
фонду «Захист» Ірини Сергеєвої «Люба моя Україна, ти – натхнення моє» не лише
вразила дивовижним розмаїттям неповторних інтер’єрних ляльок, в тому числі
українських ляльок-мотанок, а й стала підтримкою проекту «Створення
місіонерського театру дітей-інвалідів».
• На майстер-класі «Обереги мого народу» Ірина поділилася зі старшокласницями
Херсонського ліцею Херсонської обласної Ради особливостями виготовлення
традиційних народних оберегів, а саме – мотанки-крупенички, яка повинна бути у
кожній домівці як символ ситості добробуту.
• Глибоким філософським і високим рівнем майстерності виконання, неочікуваним і
несподіваним для художника-аматора порадували роботи Інни Гречаної на виставці
«Країна Світла і Тіні: графіка фентезі». Довершеністю виконання малюнків у техніці
коміксів манга – улюбленим захопленням сучасних дітей та підлітків, Інна зацікавила і привабила на свої майстеркласи «Малюємо аніме» і п’ятикласників, і старшокласників ЗНЗ №54.
• Яскраві, надзвичайні роботи – акварелі, мініатюри на дерев’яних зрізах, представлені на виставці «Диво-мініатюри
Ірини Кірпи», привертали увагу відвідувачів особливим сонячним і життєрадісним настроєм.
• Вигадливими формами листя дерев і квітів, химерними зображеннями тварин притягували до себе і не залишали
байдужими скриньки і шкатулки своєрідного митця-аматора з різьби по дереву Миколи Печуричка на виставці
«Чарівні перетворення дерева».
• Традиційно вражали кращими роботами в добре знайомих та
нових техніках рукоділля вихованці гуртків і студій шкіл
Комсомольського району на вернісажі «Море креативу та багато
позитиву».
• Виставка робіт учнів зразкової студії образотворчого мистецтва
Херсонського центру дитячої та юнацької творчості «Оаза
творчості» продемонструвала калейдоскоп творів у досить
складних техніках образотворчого мистецтва і високий
професіоналізм у поєднанні різних сучасних матеріалів.
• Дух творення та натхнення витав у залі під час проведення
майстер-класу «Диво із глини» по створенню великодніх півниківіграшок із червоної глини. Викладач студії Вікторія Лисенко
подбала, щоб серед дітей не було розчарованих та зневірених у
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своїх здібностях. Виставка та майстер-клас стали частиною авторської програми Оксани Страмнової на ХОДТРК «Скіфія»
«Скарбниці Таврійського краю».
Інтерактивні форми спілкування продовжила «Академія казкового олівця», в якій для юних читачів відбулося 10 занять за
темами:
• відеоурок «Мистецькі мандри казкових персонажів» познайомив школярів героями їх улюблених книг, які найчастіше
зустрічаються в кінофільмах, мультфільмах. коміксах, рекламі;
• відеомандри «Острів книжкових скарбів» розкрили таємниці екранізацій популярних книг;
• відеоколаж «Дивосвіт мальованої забавки» навчив модним нині технікам малювання.
У День молоді бібліотека широко розчинила двері для своїх читачів:
• прихильники популярної гри «Mafia» зібрались в читальній залі бібліотеки на Game-вечір «Mafia: бандитський
клан чи інтелектуальна гра?». Говорили про витоки цієї психологічної гри, її правила, розвиток та особливості
проведення. Переглядали тематичні відео – ролики з порадами для починаючих «мафіозі». Представники
клубів «Mafia-клан» та «Городская мафия» розіграли декілька цікавих ігрових ходів, щоб розвити навички гри;
• відділ абонемента підготував книжкову виставку одного жанру «Історія в пригодах – пригоди в історії»,
присвячену історичним пригодницьким романам – жанру, яким захоплювалося не одне покоління, та який, на
жаль, дещо втратив свої позиції у сучасної молоді;
• акція безкоштовного запису «Читацький від юнацької» дала можливість юнакам і дівчатам, які завітали в цей
день до бібліотеки, отримати у подарунок читацький квиток.
З метою організації корисного та цікавого дозвілля для дітей та юнацтва пройшла низка заходів:
• до Дня Святого Валентина:
- весела та захоплива конкурсна програма для майбутніх закоханих «Шпаги та троянди»
- сповнений ліричними спогадами та романтичними історіями фестиваль кохання «Весь вечір тільки про любов»;
• до Дня Всіх Святих:
таємнича та загадкова бібліомістерія «Час чаклунів, чудес і страхів»
- костюмована весела вечірка, де діти могли проявити свою
фантазію і уяву, перевтілитись на деякий час в улюблених героїв
магічних книжок та мультфільмів, проявити спритність у конкурсах
та повеселитись;
• до Дня Святого Миколая:
насичена піснями та легендами про зимові свята та конкурсними
забавами та розвагами літературно-розважальна програма «Свято
мрій і сподівань».
Традиційними стали виїзні засідання клубу із вивчення англійської мови «Альбіон» Херсонського центру дитячої та
юнацької творчості на базі відділу мистецтв. Найяскравішим був карнавал новорічних костюмів та вікторина-порівняння звичаїв
та традицій українського народу і мешканців Великої Британії під час різдвяної години «Зимова круговерть».
Програма «Літній бібліоекспрес» об'єднала заходи для відпочиваючих протягом літа у шкільних та
міських оздоровчих таборах «Сонечко» і «Юнга».
Святкування Міжнародного дня захисту дітей на інтерактивному
майданчику «Веселкове дитинство» перетворилося на театралізоване
дійство з Книжковою королевою та елегантними феями у відділах та на
подвір'ї бібліотеки.
Весело, у піднесеному настрої учні Херсонського ліцею Херсонської
обласної Ради взяли участь у цікавій пізнавально-розважальній програмі, в
якій знайшлося місце і для улюбленої музики, і для чудернацьких конкурсів
та інтелектуальних ігор, уроку графіті та мандрів «Книжковим містом».
• Затамувавши подих спостерігали діти за пригодами своїх
кумедних героїв, разом з ними оплакували невдачі та раділи
кожній вдалій і смішній репліці чи вчинку, повторювали пісні та
знайомі мелодії під час мультипанорами «Мультимузика і
мультимистецтво»;
• Таємниці використання неймовірних і несподіваних матеріалів
для створення знайомих мультфільмів та озвучення улюблених героїв розкрив відеоурок «Чарівні перетворення:
створення мультфільмів».

7

• Майстер-клас Наталії Костіної «Літній настрій», продемонстрував
дітям, як цікаво і корисно можна провести відпочинок. За короткий
час, використовуючи набір простих матеріалів: кольоровий папір,
пластилін, фольгу, і застосовуючи нескладні прийоми, вони
створили справжню ікебану, що буяли яскравими барвами.

-

Для відпочиваючих у літніх таборах також проводились:
пікнік на галявині «Магія зелених свят»;
літературне депо «Відпочивай, але книгу не лишай»;
шанс-вікторина « Угадай з трьох спроб»;
екологічна казка «Із життя дикої природи»;
краєзнавчий калейдоскоп.
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