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4. Соціокультурна та просвітницька діяльність 
 
Громадянське виховання 

 
 
  
 
 
До Дня Незалежності України були організовані: 

 патріотичний майданчик «Україна моя – ти одна, як 
життя», у якому взяли участь вихованці міського табору літнього 
відпочинку «Юнга» та юні мешканці міста. На галявині перед 
книгозбірнею на них чекали:  

- виставка-панорама «Незалежна та єдина наша ненька 
Україна»; 

- українознавча гра «Вишивана мапа України»; 
- локація «Оселя майстрів» з майстер-класом з 

виготовлення прапорців та паперових птахів – «голубів 
миру»; 

- локація «Ми козацького роду» з веселими забавами: 
смуга перешкод з  несподіваними завданнями: 
«Плутанка», «Перейди болото», «Влучний стрілець» 
тощо; 

- локація  «Мій  край у всьому неповторний»  з бліц-вікториною  "Чи знаєш ти своє місто"; 
- локація «Українознайки»;  

 портрет української нації «Я українець і цим пишаюсь», що допоміг дітям розширили свої знання про державні та 
народні символи нашої країни, талановитих українців, які прославили нашу країну на весь світ, вагомі винаходи та відкриття, 
зроблені нашими співвітчизниками.   

 
До 25-річчя затвердження Державного гімну України та Державного прапору України проведені патріотичні 

п’ятихвилинки «Струни серця проспівали гімн» та «Майорить жовтоблакить» для учнів 10-А класу ЗОШ № 54. 
 

До Дня Конституції України у ході презентації книжкової виставки «Закон законів», проілюстрованої відеохронікою,. 
відбувся діалог молодих читачів, працівників книгозбірні та кореспондентки ХОДТРК «Скіфія» А. Мартиросян з приводу 
представленої серії інформаційних брошур «Участь громадян у конституційному процесі».  

 
Дев’ятикласники гімназії №1 стали учасниками раунд-

гри «Країна Гідності»  – навчальної гри Ради Європи, що  
спрямована на вивчення соціальних прав через освіту з прав 
людини. Гра відбулась за  підтримки ГО «Нова Генерація». 
 

Під час гри школярі приймали рішення щодо 
соціальних прав громадян країни у рамках плану розвитку на 
найближчих п’ять років. Добираючи аргументи під час 
прийняття рішень, гравці більше дізнались про соціальні права 
та їх зв’язки з соціальною політикою. 
 
 
 

 
 
.    
 
 
 
На євромайданчик «Бібліоstop Європою» завітали учні 6-х, 8-х та 9-х класів ЗНЗ № 54 та 55. На читачів у відділах 

книгозбірні цього дня чекала низка книжкових виставок та цікавих інтерактивних заходів:  

 книжкова виставка «Україна – шлях до Європи», яка пропонувала видання про непростий процес євроінтеграції нашої 
країни, нові можливості для українців стосовно бізнесу, освіти, культурного обміну, туризму в європейських країнах;  

 бліц-вікторина «Чи знаєш ти країни ЄС?», де всі бажаючі могли виявити ерудицію або перевірити свої знання; 

 мистецька панорама «Мандрівка країнами Євросоюзу» - добірка цікавих фактів про країни Європи; 

 виставка-знайомство  «Deutschland - країна взірцевого порядку»; 

Впродовж року приділялась увага громадянському вихованню молоді, 
формуванню у юнацтва почуття поваги до державних символів та гордості 
за здобутки співвітчизників. 

Просуванню ідей євроінтеграції послугувала організація до Дня 
Європи  євромайданчика «Бібліоstop Європою»  за підтримки 
Інформаційного центру Європейського Союзу при Херсонському 
державному університеті в межах роботи Пункту ЄІ. 
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 weekend-тур «Євротрадиції» допоміг дізнатися більше 
про культуру, звичаї і свята двох європейських країн – Німеччини 
та Іспанії.  Студентки Херсонського державного університету 
познайомили з німецькою традицією проведення карнавалів 
напередодні Різдва й влаштували невеличку вікторину. Яскраво 
представили Іспанію учні ЗНЗ №54, які поглиблено вивчають 
іспанську мову, і підготували пісні, танець та уривок з вистави за 
п’єсою І.Мендоси.   

Учасники заходу послухали гімн Євросоюзу, взяли участь 
у цікавих тест-грі «Вгадай столицю та прапор країни» та грі-
екскурсії «Країна порядку і доброзичливих людей». Школярі 
прослухали розповідь бібліотекарів про одну з найбільших країн 
Європи та дізналися про предмети, якими ми користуємося у 
повсякденному житті, і які прийшли до нас з Німеччини. 

 Учні активно відповідали на питання, за правильні 
відповіді школярі отримали солодкі призи. 

Національно-патріотичне виховання 
 
 
 
 
 
 

 
У межах акції «Ми – українці» у книгозбірні та за її межами для молоді відбулися: 

 масштабні урочисті заходи «З Україною в серці», «Україні – з любов’ю» з нагоди старту та фіналу акції; 

 «Свято великої родини» до Дня української писемності та 
мови у популярному торгово-розважальному центрі 
«Фабрика». Учні шкіл № 5,8,32,55, студенти ХУК, ХНТУ, 
Херсонського вищого професійного училища сервісу та 
дизайну,   театральний колектив «Тандем» будинку 
культури селища Приозерне, вихованці школи естрадного 
вокалу «General_School» Херсонської гімназії №1, 
ансамбль сучасного танцю «Non Stop»  будинку культури 
селища Комишани стали не просто гостями, а й активними 
учасниками свята, на якому українська мова звучала у 
піснях, віршах, гуморесках, байках, іграх і конкурсах. 
Підтримку у проведенні «Свята великої родини» надали 
громадська організація «ГромадаUA», ТРЦ «Фабрика», 
Херсонський центр дитячої та юнацької творчості, 
Корабельна районна у м. Херсоні рада, кафе-кондитерська 
«Містер Кейк», транспортне підприємство «Іксора».  

 цикл народознавчих екскурсів «Нема переводу добрим звичаям народу»: 
- «Зима прийшла і празників привела» 
- «На Великдень і крашанки цілуються» 
- «Ой, зав’ю вінки та всі святки» 
- «Дай, Андрію, знати, яку долю ждати» 

 проект «Почувайся європейцем – говори українською», який запропонував читачам: 
- щомісяця Дні спілкування українською мовою «Звернись солов’їною – відповім калиновою», 
- цикл комплексних заходів «Мова – ДНК нації»; 

 фотопроект «Вишивані історії», результат якого – 
однойменна фотовиставка була презентована на площі 
Свободи у ході святкування Дня незалежності України. 
Фотопроект – це спроба познайомити широкий загал із 
жінками нашого міста для яких вишиваний одяг має 
особливе значення і включає не тільки 19 світлин 
херсонок, які мають активну громадянську позицію, 
яскраво виражені патріотичні почуття, але й 19 
«вишиваних історій» - цікавих і особистісних, сповнених 
поваги і шани до оберегів батьківщини; 

 цикл відеопрезентацій «Мистецька Україна»; 

 історико-мистецький екскурс «Таємнича прадавня 
Україна: скарби Трипілля та Скіфії». 

 
 

Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б.А.Лавреньова за 
сприяння Департаменту культури, туризму та курортів, Департаменту освіти, 
науки та молоді облдержадміністрації  організувала та провела   у 2017 році 
обласну національно-патріотичну акцію «Ми - українці». 
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У межах відзначення 100-річчя Української революції 1917-21 років підготовлено: 
- історико-патріотичний калейдоскоп «Визначні діячі Української революції»  для учнів 10-11 класів Херсонської ЗОШ-

інтернату І-ІІІ ступеня ім. Т. Г. Шевченка Херсонської обласної ради; 
- книжкову виставку-переосмислення «Це нашої історії рядки: Українська революція 1917-21 рр.»; 
- історичну годину «Квіти у полі, там де Крути» для учнів 10 класу ЗОШ №54 до річниці бою під Крутами; 
- книжкову полицю «У єдності сила народу» до Дня Соборності України,  біля якої для читачів книгозбірні  проведена 

патріотична п’ятихвилинка «Це нашої історії рядки». 
- цикл історичних етюдів: 

 «Створення «Української хати» у Херсоні»; 

 «Митці на зламі епох 1917-1921 рр.»; 

 «Відгомін подій української революції на Херсонщині». 
Під час заходів учні дізнались про перебіг революційних подій на території нашого краю, познайомились з історичними 

постатями, які брали участь в історичних подіях 1917-1920-х років та переглянули кадри документальної відеохроніки. Червоною 
ниткою через всі заходи пройшла думка про те,  що пройшовши тернистий шлях до свободи, Україна вибудувала свою 
незалежність, але ідея національної єдності й сьогодні є вкрай актуальною. 
 

Другий рік тривав  проект «Герої ХХІ століття», у ході реалізації якого проведено: 
 

 свято «У єдності – наша сила» з нагоди Дня Державного 
прапора та Дня Незалежності України за ініціативи Корабельної 
районної у місті Херсоні ради. Гостями свята були діти пільгових 
категорій з батьками, воїни АТО та волонтери, керівник Центру 
допомоги воїнам АТО при Херсонській облдержадміністрації 
Возаловська Наталія, волонтери Янченко Григорій і Бреус Наталя та 
представниця волонтерської групи «Кулінарна сотня Херсонщини» 
Бурда Оксана. Лейтмотивом свята стала думка, що запорука сили 
нашого народу – у його єдності і українцям є чим пишатися.  
 
 
 
 

до Дня гідності і свободи:  

 відеохронограф «Нескорена Україна» для учнів 9-го  класу Херсонського загальноосвітнього  навчального виховного 
комплексу № 11; 

 патріотичну година «Обличчя Майдану: реалії суворих буднів» для учнів 7-А класу ЗОШ № 55; 

 трагічні скрижалі  «Хто загинув за Вкраїну, буде жити у віках» для учнів ЗОШ №55 6-В класу та в актовій залі 
Херсонської гімназії №1  для учнів 9-х  класів. 

Переглядаючи документальні хроніки Євромайдану, учні згадали ті страшні  події, хвилиною мовчання вшанували 
пам’ять Героїв Небесної Сотні та воїнів-захисників України, які загинули за світле майбутнє України. З екрану лунали історії тих, 
хто був учасником маршу свободи за власну державу та пісні, які створювались під час акцій протесту. Школярі підготували  
концертну програму, у якій були вірші, музичні і хореографічні композиції. 

 перегляд літератури «Герої не вмирають»; 

до Дня пам’яті героїв Небесної Сотні та річниці Майдану:  

 годину патріота «Їх прийняло небо, лишивши списки» провели для учнів 10-А класу  ЗОШ №54. Разом з 
бібліотекарями школярі відновили у пам’яті  події листопада 2013 - лютого 2014 рр., коли  після жорстокого розгону мирного 
протесту студентської молоді, тодішня  влада віддала злочинний наказ застосувати зброю і зробити «зачистку» Майдану. 
Година патріота  дала молоді наочний приклад громадянської мужності, допомогла зрозуміти, що значить бути патріотом своєї 
країни; 

 
до Дня захисника Вітчизни,  Дня українського козацтва та 
Покрови Пресвятої Богородиці: 

 свято козацької слави «Запорізька Січ як український 
феномен» для учнів шкіл № 5 та № 55. 
На екрані оживали книги про козацтво й розповідали про 
покровительку козаків Пресвяту Богородицю, славетні діла 
кошових отаманів та славетну Запорізьку Січ, мистецтво 
бойових звитяг наших пращурів. Молодь, переглянувши 
відеоролики, впевнено відповідала на запитання вікторини 
«Козацька кмітливість». З книг школярі також дізналися про те, 
що означає слово козак, яку зачіску вони носили, про їхнє 
побутове життя. Із захватом взяли участь у конкурсній програмі: 
«Створи образ козака», «Переправа через пороги на човні-
чайці», «Перетягування канату», «Вправний козак». 

 книжкову виставку-дослідження  «Козацька держава – наша гордість і слава». 
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Низка заходів була присвячена пам’ятним подіям в історії нашої держави: 
 

 до Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні відбулася патріотична 
композиція «Про мужність, героїзм та Перемогу»  за 
підтримки депутата обласної ради Андрія Путілова. 
Почесними гостями заходу стали ветерани Другої світової 
війни та діти війни. На захід запросили молодь:  курсантів 
морського коледжу Херсонської державної морської академії 
та учнів гімназії № 1. Учасники зустрічі переглянули 
документальні хроніки воєнних літ, відеосюжет про 
підписання акту капітуляції фашистської Німеччини у 
Потсдамі. Святкового настрою додали виступи музикантів 
Антона Мороза та Сергія Нікішенко. Але найбільше вразила 
учасників зустрічі композиція «О героях былых времен» від 
театру пісні Тетяни Тихомирової. 

 

 до Дня визволення України від фашистських загарбників для учнів ЗОШ № 55 та  вчителів-істориків шкіл області 
проведена презентація книги спогадів про війну «Дива в моєму житті» нашого земляка, ветерана ІІ світової війни, почесного 
громадянина Херсона Ігоря Олексійовича Тихонова. Книга І.О.Тихонова побачила  світ за сприяння небайдужих людей -  
херсонських  журналістів Ірини Євстаф’євої та Максима  Лозового, які завітали на презентацію.  

 до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав був організований  вечір-спомин «Крізь пекло 
афганської війни», учасниками якого стали вихованці обласного ліцею Херсонської обласної ради. Бібліотекарі розповіли 
про трагічні події того часу та згадали загиблих воїнів, які навіки залишилися юними в серцях рідних. Ліцеїсти переглянули 
кадри документальної кінохроніки про перебування та вивід радянських військ з території Афганістану, прослухали пісні у 
виконанні учасників бойових дій. 

 до Дня пам’яті жертв голодоморів були організовані: 
- година жалю «Невиплакані сльози України» для учнів 6-х та 7-х класів ЗОШ №55. З розповіді бібліотекарів молодь 

довідалась про причини Голодомору 1932-33 років, ознайомилась з трагічними сторінками тих страшних подій 
української історії та дізналась про те, яка страшна доля випала на долю селянства в нашому краї.  

- перегляд літератури «Історія не вилучить з архіву написані народом сторінки»; 
- книжкова виставка «Країни моєї скорботні роки», на якій були представлені документи,  публікації про геноцид 

української нації:  «Великий голод в Україні», спогади і свідчення очевидців страждання та болю, що спричинив 
тоталітарний  режим.  

 у Міжнародний день пам’яті жертв Холокосту на вечір-спомин «Щоденник Анни Франк» запросили старшокласників 
ЗОШ № 54 та Херсонського ліцею Херсонської обласної ради. Учні віртуально завітали до меморіального комплексу історії 
Голокосту в Єрусалимі, перегорнули сторінки щоденника Анни Франк,  що став живим літописом війни, переглянули кадри 
кінохроніки. 

 
 
 
 
 
До Дня молоді Херсонська обласна бібліотека для 

юнацтва ім. Б.А. Лавреньова влаштувала на галявині перед 
книгозбірнею літературно-дозвіллєвий майданчик «Аритмічний 
драйв». На юнаків та дівчат чекали: книжковий перегляд «Вулиці 
рідного міста», літературно-мистецькі перевтілення «Вгадай героїв 
книг», книжковий тренд «Що: Дивитися. Слухати. Читати» та огляд 
літератури «Насолоджуйтесь читанням, воно вам пасує».  
Молодь дізналася про нові назви вулиць, скверів та парків Херсона 
та охоче продемонструвала свою обізнаність, відповідаючи на 
питання з «таємної скриньки», бажаючі отримали передбачення  
книжкового медіума. На майданчику лунала музика популярних 
українських виконавців, а на ноутбуці демонструвались  трейлери 
кінострічок для молодіжної аудиторії. 

 
До Дня міста в книгозбірні завертілась краєзнавча карусель «Освідчення Херсону» для  восьмикласників ЗНЗ №54. 

Школярі стали учасниками низки заходів: відвідали історичну прогулянку «Херсонська пектораль», потрапили на інформ-
дайджест «Проспект з новим ім’ям – Святих Кирила і Мефодія» і пройшли маршрутом бібліотечного краєзнавчого квесту 
«Мовчазні свідки історії».  Виконуючи завдання, учням вдалося доторкнутися до історії, побуту та культури Херсонського краю, 
обійти всі інформаційні пастки та  стати  більш обізнаними та ерудованими в галузі краєзнавства. Для всіх бажаючих діяла 
спеціально облаштована фотозона «Я люблю Херсон».  

 
 

Впродовж року  бібліотека запрошувала своїх читачів на заходи у 
форматі вуличних свят, що сприяли формуванню почуття любові до 
рідного міста. 
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Морально-етичне виховання. Правова освіта 
 

 
 
 
 
 
 

У межах роботи Центру готувалися правопросвітницькі та правозахисні заходи, психологічні тренінги, інтерактивні 
вправи, групові дискусії та консультації, якими були охоплені херсонські школи № 5, 54, 55, гімназія №1, Херсонський ліцей 
Херсонської обласної ради, НВК №33 та навчальні заклади Білозерського і Бериславського районів. 

 На правовому консалтингу «Правознавчі поради» обговорювались актуальні проблеми працевлаштування 
неповнолітніх. 

 На тренінгу «Цифрова безпека» та уроці «Страждання від кіберманії» розбирали поняття безпеки в інтернеті та 
проблему негативного впливу комп’ютерної залежності на здоров’я молоді. 

 Учнівській молоді було запропоновано взяти участь у  Міжнародному дні толерантності. Групові дискусії, ігри, 
інтерактивні вправи «Шлях до згоди» та позитивний психологічний настрій дали змогу засвоїти принципи і правила 
толерантності.  

 У студентському гуртожитку ХДУ та у читальній залі книгозбірні для студентів ХДУ, економіко-правового коледжу, 
курсантів МК ХДМА, учнів ХЛ ХОР провели подіумні дискусії «Відверто про наболіле», «Життя на продаж» та 
«Шукаю друга». 

 
Для членів правоосвітнього  клубу  «Дай руку, підлітку»  проводились заходи, які викликали інтерес, були 

актуальними для молоді й підтримувались педагогами та батьками: 
- на вимогу часу дуже затребуваними були психологічні тренінги «Збережи життя» через розповсюджувані в мережі 

суїцидальні ігри для підлітків; 
- користувалися популярністю психологічні розвантаження «Спілкуємось без конфліктів» та «Життя в умовах 

стресу»; 
- на засіданнях клубу підлітки за допомогою психолога ЦДЮТ визначали причини конфліктів і стресів, знаходили шляхи 

їх вирішення, розв’язували змодельовані конфліктні ситуації, малювали асоціації та висловлювали свої думки; 
- за підтримки лікарів, педагогів, психологів відбулися дні довіри «Абетка жіночності» та «Абетка мужності». 

 
У межах Тижня  історії і права проводились такі заходи: 

 вікторина «Запитання від Феміди»; 

 тренінг «Суть конституції та її роль у повсякденному 
житті», кіномайданчик «Мандрівний фестиваль 
документального кіно» за участі координатора проектів 
ХМГО «Нова Генерація» Н. Дорофеєвої.  

 
Увазі молоді були представлені декілька драматичних 

сюжетів щодо питання захисту довкілля, складного становища 
кримських татар у наш час та проблеми бідності. 

 
За участю працівників Державної патрульної поліції в 

межах Всеукраїнського рейду «Увага! Діти на дорозі» 
бібліотека організувала для учнів ЗОШ №5, 55, 54, гімназії №1, 
вихованців пришкільних таборів, міського табору літнього 
відпочинку «Юнга» низку інтерактивних пізнавальних програм 
«Безпека на дорозі» з метою попередження дорожньо-
транспортних пригод за участю дітей. Загалом відбулося 22 
заходи, у яких взяли участь 660 школярів. 

       
 
 З благословення митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна за участі голови єпархіального відділу місіонерства, 

релігійної освіти і катехізації клірика Свято-Духівського кафедрального собору Української православної  церкви Костянтина 
Ланцева в бібліотеці продовжила експонуватися  виставка «Кафедра духовної літератури», на якій відвідувачі мали змогу 
познайомитися зі старовинними  богослужбовими книгами із ризниці  та бібліотеки Свято-Духівського кафедрального собору. 

Для школярів був організований історичний караван «Духовні скарби Херсона»  - цикл екскурсій до храмів міста. 
 
Під час «Бібліотечного десанту» до Червономаяцької загальноосвітньої школи учням херсонських шкіл було 

запропоновано екскурсію до історичної пам’ятки – Свято-Григорівського Бізюківського монастиря. 
 

Спільно з партнерами  – Головним територіальним управлінням 
юстиції в Херсонській області, ГО «Нова генерація», психологічною службою 
ХДУ, студентами волонтерами ХДУ та психологом ЦДЮТ – продовжив активну 
діяльність Центр соціально-психологічної та правової підтримки молоді. 
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Сприяння  формуванню здорового способу життя та екологічного мислення 
 

 
 
 
 

 
Кроками в реалізації проекту стали дні екологічних дій: «Екологічні тривоги Херсонщини» та «Життя без сміття». 

Школярі взяли участь у майстер-класах «Креативні способи використання відходів», в ігровій формі вчилися правильно 
сортирувати сміття, а також розклеювали листівки з корисними порадами на дошках оголошень. 

Продовжив свою діяльність екологічний майданчик «Зелений кінотеатр». Працівники бібліотеки за допомогою 
керівника екологічного гуртка ЦДЮТ Н. Костіної готували добірки цікавих матеріалів щодо екологічних проблем нашого регіону, 
запрошували школярів на віртуальні екскурсії, слайд-шоу для обговорення тем щодо збереження природи. 

 
Розгорнув свою роботу дівочий клуб «Камея», у якому 

збиралися вихованки гімназії №1 та ЗНЗ №55. Під час зустрічей 
дівчата: 

 дізнавалися про вплив музики на стан людини й 
особливості сприйняття людиною інформації з навколишнього 
середовища; 

 грали в психологічну гру та створювали плакат 
соціальної реклами про красу і здоров'я; 

 говорили про секрети гарного самопочуття, яскравого 
іміджу, створення якісних та ефективних презентацій; 

 

 стали учасницями японської чайної церемонії від 
власниці магазину «Чайна карта» та майстер-класів із запальних 
соціальних латино-американських танців від керівника клубу 
RSSalsa Ірини Саліхової.  
 

Психолог Наталія Петренко провела для дівчат 
практичне заняття "Що в твоїй косметичці?". За допомогою 
спеціаліста камеїстки вчилися відшукувати інгрідієнти 
косметичних засобів та визначати, чи корисні вони і які негативні 
наслідки від їх використання. На «Недільних посиденьках» 
займалися йогою та переглядали кінострічки за чаєм із 
смаколиками. 

 
До річниці аварії на Чорнобильській АЕС  студентам Херсонського вищого професійного училища сервісу та 

дизайну запропонували:  
- реквієм пам’яті «Чорнобиль: загублений світ»; 
- виставку-досьє «Терновий вінець Чорнобиля». 
 
До Дня фізичної культури і спорту  
- відбувся майстер-клас «Бойові мистецтва Японії» (в рік Японії в Україні). Представники Херсонської федерації 

традиційного окінавського годзю-рю карате-до провели діалог з учнями про небезпечні ситуації та навчили 
елементам самооборони; 

- організовано виставку-рекомендацію «Спорту багато не буває». 
 
На допомогу освіті та самоосвіті молоді 
 

  
 
 
 
 
 
Продовжив свою роботу  цикл культурно-просвітницьких заходів для молоді «Європейські студії».  
Для студентів Олешківського професійного ліцею, Херсонського музичного училища, учнів Білозерської ЗОШ №2, ЗНЗ 

№55, 54 та гімназії №1 відбулися зустрічі в студіях «Дружня Польща», «Дружня Фінляндія» і «Дружня Німеччина». 

Популяризації ідей збереження довкілля сприяв спільний проект 
бібліотеки та Центру дитячої та юнацької творчості «Херсон – місто 
європейське». 

 

Впродовж року проводилась різнопланова соціокультурна та 
інформаційна робота, спрямована на популяризацію знань про Європейський 
Союз, культуру окремих країн Європи в межах роботи  Пункту європейської 
інформації. 
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До заходів долучалися  Інформаційний центр Європейського Союзу при Херсонському державному університеті, 
координатор  у Херсоні організації «Мережа освітніх консультантів України» Л. Василенко, науковий співробітник Херсонського 
краєзнавчого музею М. Аскурава та студенти факультету іноземної філології. 

Увагу молоді привертали такі теми: 

 «Фінляндія – країна тисячі озер» з відеозверненням голови 
товариства українців в  Фінляндії Д. Перцева та цікавими 
фактами і моментами, які українці можуть запозичити для 
розбудови нашої держави; 

 «Відлуння німецької культури на Херсонщині»  допомогло 
поповнити знання щодо поселень німецьких колоністів в 
Херсонській області; 

 «Мистецька Польща» відправила учасників у віртуальну 
екскурсію залами музеїв, замків та  визначними місцями 
країни-сусіда; 

 «Освітня система Польщі: студентський сейм» 
познайомила з особливостями освітньої системи 
польських вишів. 

 
Учасники заходів переглядали цікаві відеосюжети про досліджувані країни та брали участь в експрес-уроках з 

іноземних мов. 
Впродовж року постійно діяли інформаційний стенд «Пункт ЄІ» та виставка  «Для тих, хто вивчає польську». 
 
У День знань для учнів ЗНЗ №55 в книгозбірні пройшов перший урок під назвою «Ми для Європи – Європа для нас». 

Школярі познайомилися  з досягненнями європейської культури та впевнились, що ми, українці, – громадяни сучасної Європи і 
маємо разом з європейськими країнами будувати майбутнє України. У межах діяльності Пункту європейської інформації 
студентам  Херсонського музичного училища запропонували стати учасниками європейської студії «Дружня Польща». 

 
Для студентів, що проживають в гуртожитку ХДУ, було організовано студентське містечко «Простір для креативу». 

Для учасників студмістечка пропонувалися уроки гарних манер, реклама профільної літератури, предметні студії та психологічні 
тренінги. 

 
 
 
 
 
 
Першокурсників херсонських вишів запрошували на: 
- book-перевтілення «Книги, що стали серіалами». В ході заходу молодь дізналася, що серіал є одним з 

найстаріших видів оповідей, який бере свій початок від епосів та саг. А серіал сьогодні  – це значна частина 
дозвілля майже кожної сучасної людини. 

- бібліотечний квест «Відома, але незнана Німеччина». Під час квесту першокурсники  мали можливість  
отримати  інформацію не тільки про Німеччину, а й познайомитися зі специфікою кожного відділу книгозбірні, в 
якій побували вперше. 

- модний хронограф «Костюм: історія та сучасність», який дав уявлення про історію одягу  та  мінливість моди.  
- психологічний тренінг «Сімейний етикет – шлях до щастя родини». За допомогою рольових ігор, 

психологічних вправ учасники вчились знаходити шляхи виходу з важких сімейних ситуацій, будували діалоги «Як 
зберегти мир у родині». 

Впродовж Тижня першокурсника діяла акція безкоштовного запису «100% нуль для першокурсника». 
 

Продовжився цикл «Краєзнавчі зустрічі» для фокус-групи з учнів ЗНЗ №55: 
- історична експедиція «Відкрий для себе рідне місто», 
- краєзнавча панорама «Видатні діячі Херсонщини», 
- віртуальна екскурсія «Архітектурні подорожі». 
Школярі  дізнались про таємничі легенди, загадки та дивовижні історії, які пам’ятає наш край, і переглянули документи 

та фотоматеріали про видатних історичних діячів, життя яких було пов’язане з Херсонщиною. 
 

 
 
 
 
 

Продовжила свою діяльність молодіжна літературна кав'ярня «ЛітTERRA», де впродовж року було проведено 7 
зустрічей. Кожна зустріч завсідників і гостей «ЛітTERRA»  відрізнялася за темою та наповненням:  

 «Студентська комікс-туса»,  

 «7 років разом»,  

Впродовж  Тижня першокурсника  «Зустрінемось в юнацькій» відділи 
книгозбірні запропонували студентській молоді свої «хіти» - добірку заходів, що 
користуються популярністю у читачів і репрезентують бібліотеку як центр 
культури і дозвілля. 

 

У 2017 році бібліотекою здійснена значна за обсягом і різноманітна за 
формами робота, покликана розширити межі навчальних програм, поглибити 
інтерес молоді до художньої літератури. 
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 «Театральна»,  

 «Зустріч поттероманів» 

 «Телевізійна»,   

 «Das ist Fantastisch!»,  

 «Історична вечірка».  
Залишаються популярними такі рубрики: «Книжка 

до кави», «Творчий автограф», «Візитівка», «Музичний 
подарунок» та «Афіша». Запроваджено нову рубрику 
"Вільний мікрофон", у якій завсідники могли поділитися 
враженнями від прочитаних книжок, побачених прем'єр. 

За 2017 рік музичними виступами завсідників 
«ЛітTERRA» радували такі херсонські музичні колективи, як 
«Город Неспящих», «WINDMUSIC» та молоді виконавці 
Захар Григорчук, Ігор Ковальов, Артур Лях, Олекс Рунда . 

Літтерріанці стали учасниками «Літературної 
альтанки» в межах обласного фестивалю молодіжного 
читання «Відкрий свою книгу». «ЛітTERRA» відсвяткувала сьому річницю існування. 

 
Тривав культурний проект «Поетична шафа». Заходи  проходили у різних кав’ярнях міста у форматі «вільний 

мікрофон», де  всі бажаючі могли виступити з авторськими поезіями та творами відомих поетів чи прозаїків. Найактивніші брали 
участь у «поетичному батлі», змагаючись за запрошення до театру. Зустрічі «Поетичної шафи» відбувалися за підтримки 
Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б. А.Лавреньова, громадської організації «ФРІ» та Херсонського обласного 
академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша. 

 
У  День народження Т. Г. Шевченка працівники книгозбірні запропонували читачам: 
- виставку однієї книги «Кобзар – книга правди», 
- літературний акорд «Шевченкове слово в віках не старіє» (в межах студмістечка «Простір для креативу»), 
- предметну студію «Шляхами великого Кобзаря». 

 
До 125-річчя від дня народження Миколи Куліша – 

великого драматурга, громадського діяча, нашого  земляка 
було  організовано: 

-  книжкову виставку «Крок до Миколи Куліша», 
- бібліотечний квест «Дорогами Миколи Куліша». 
Під час виконання завдань квесту старшокласники 

ЗНЗ №55  познайомилися з трагічною долею самого 
драматурга, його друзями та творами, які входять до 
національної літературної класики. З матеріалів книжкової 
виставки «Крок до Миколи Куліша» читачі книгозбірні дізналися 
про постановки п’єс митця на сценах театрів  Херсонщини та 
України. 

 

 
Знайомству користувачів бібліотеки з літературою 

рідного краю сприяли: 
 

- вечір пам’яті Валентини Нижеголенко «В моєму серці 
край Таврійський»,  гостями якого були письменник Л. 
Марченко, поет В. Кулик, літературознавець Л. 
Постриган, учні ЗНЗ №55 та НВК №8, син письменниці, в 
режимі онлайн долучились Каховська об’єднана 
бібліотека ім. М. Братана та поет, перекладач, журналіст 
А. Крат. На заходіі звучали пісні на слова письменниці у 
виконанні студентів ХУК та А. Першанової. 

 
- зустріч з письменником Леонідом Марченком, на яку запросили слухачів курсів підвищення кваліфікації ХАНО та його колег 

по перу Василя Загороднюка та Петра Питалєва. Яскравим моментом заходу стало театралізоване дійство у виконанні 
студентів ІІІ курсу  Херсонського училища культури  та самого автора. 

 
- книжкові виставки-вітання, виставки-вшанування до ювілеїв письменників-краян: 

 «Життя, мотиви й образи Юрія Голобородька», 

 «Фантастичні світи Олега Авраменка», 

 «Книгосвіт Леоніда Марченка»; 
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Протягом року користувалися популярністю уроки етикету для різних вікових груп.  

 Для пришкільних таборів, міського табору літнього відпочинку «Юнга», на класних годинах пропонувалися вікторини «Як 
ми знаємо етикет», перегляди літератури «Етикет для всіх і кожного», бліц-конкурси «Гостинні господарі – ввічливі гості», 
майстер-класи «Прикраси до святкового столу». 

 У межах циклу «Привчіть себе до гарних манер» відбулася низка заходів для молоді херсонських навчальних закладів: 
- «Етикет великого міста» для вихованців ХОЛ, 
- «Етикет сучасного бізнесу» для студентів ХДУ, 
- «Майбутнім гувернерам» для Херсонського  ліцею сервісу і дизайну. 

Молодь дізналася про правила взаємодопомоги при укладанні договорів, спілкуванні з діловими партнерами, про правила 
поведінки в громадських місцях, отримала корисні поради щодо взаємовідносин гувернерів з дітьми і батьками. 

 Для майбутніх моряків ХДМА тривав цикл комільфо-вечорів «У світі ввічливості», «Просимо до столу», «Як слово ваше 
відгукнеться», «Майбутньому моряку про етикет», «Сімейний етикет – шлях до щастя родини». Хлопці отримали слушні 
поради й завзято виконували практичні завдання.  

 
 

 
 
 

 У межах діяльності профбутику «Знайди своє покликання» було проведено: 
- тестування «Як не помилитися у виборі професії» за участі психологів-волонтерів для дев’ятикласників ЗНЗ 

№5, 54, 46, 55; 
- експрес-курс «Підготовка до ЗНО: сучасно та ефективно»  для абітурієнтів ЗОШ №26, 55, НВК №33 за 

допомогою викладачів-предметників, студентів-волонтерів. 
 

 У співпраці з ЦДЮТ в межах комплексного 
заходу для учнів Червономаяцької ЗОШ запропонована 
година спілкування «Запрошуємо у свою 
професію».  

 
Започатковано цикл екскурсій на 

підприємства міста. Відкрив цикл візит учнів ЗНЗ №55 
на завод «Данон - Дніпро». Школярі спостерігали різні 
етапи виробництва, переглянули презентацію про 
корисне харчування, продегустували  вироби компанії 
«Данон». 

 
 
 
 

Естетичне виховання. Організація дозвілля 

 

      

 

Популяризації  творчості молодих митців Херсонщини серед  користувачів бібліотеки та громади міста сприяла АRT-
агенція «Дивоквіт», яка вже п’ять років працює у відділі мистецтв. У межах її діяльності відбулася низка творчих виставок у 
різних жанрах і техніках мистецтва та рукоділля. 

 Модними та вишуканими прикрасами з бісеру: ніжними та витонченими кольє і герданами, комплектами, виконаними в 
етностилі, вразила виставка «Казковий острів бісерних скарбів» відомої херсонської майстрині, «бісеристки» з 30-річним 
стажем Зої Жменько. Її  чутливе розуміння потреб часу і модних тенденцій у світі прикрас здивувало, а численні доступні 
схеми та практикуми з бісеронанизування викликали шану і вдячність. 

 Мозаїчною гамою відтінків,гармонійним поєднанням образів і тонким відчуттям смаку в оформленні робіт з бісеру та 
вишивки гладдю порадували і учні Зої Жменько – учасники зразкового художнього колективу «Сувенірна майстерня» 
Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості  на виставці «Мозаїка рукотворних чудес». 

 Неповторною чарівністю та оригінальністю заворожила виставка прикрас молодої талановитої рукодільниці з Каховки 
Анни Дрибушевської. Основою кожного виробу майстрині є покриті ювелірною смолою частинки рослинного світу 
Херсонщини, що зберегли не тільки красу, а й аромат Таврійського краю. 

Профбутик «Знайди своє покликання», до роботи якого долучались 
викладачі та студенти навчальних закладів, допомагав старшокласникам 
зробити вважливий життєвий вибір.  

 

Комплексна цільова програма «Творчість + молодь = успіх» об’єднала 
заходи, спрямовані  на формування у молоді естетичного смаку, відродження та 
збереження звичаїв і традицій  українського народу, скарбниць культурної 
спадщини людства, мистецьких надбань митців рідного краю та прагнення 
реалізувати свій творчий потенціал. 
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 Стильна та стримана кольорова гама, продумано виписаний 
кожний елемент, кожна деталь чудових пейзажів художниці з 
Білозерки Ольги  Соколенко  «Вулиці рідного міста» підкорили 
своєю достовірністю та красою, а вміле використання такої 
складної техніки живопису як ala-prima, викликало повагу та 
захоплення. Недарма, старшокласники Херсонського обласного 
ліцею Херсонської обласної ради уважно спостерігали за 
відеомайстер-класом художниці та дослухались до її порад 
щодо перших кроків у освоєнні пейзажу. 

 

 У захоплюючу подорож «Ляльковим світом Тетяни Зуєвої» 
разом з майстринею та її дивовижними текстильними ляльками, 
кумедними звірятами та колоритними героями улюблених 
книжок і мультфільмів запрошувала виставка всіх поціновувачів краси і аромату кави. 

 Справжні задоволення та насолоду отримали відвідувачі від «Колекції ляльок Тетяни Зуєвої», адже херсонська 
рукодільниця зібрала на ній роботи подруг-лялькарів із всіх куточків світу. Ляльки вражають витонченістю, продуманістю 
кожної деталі, різними техніками та майстерністю! 

 Креативністю, поєднанням фантазії та сучасних технік і матеріалів, незвичайно  цікавими творчими рішеннями і високим  
рівнем виконання  зачарував  вернісаж робіт вихованців зразкової студії образотворчого мистецтва Херсонського центру 
дитячої та юнацької творчості «Барвиста феєрія талантів». 

 Професійністю, почерком цілком сформованого майстра, глибиною та філософським змістом притягувала до себе 
відвідувачів виставка творчого доробку студентки ХДУ Валерії Овчаренко «Світ, сповнений краси, на полотні». Тонко 
виписані графічні роботи, чудові яскраві картини, виконані в техніці валяння, натюрморти з елементами колажу та 
пастельні портрети рідних і знайомих не залишили байдужим жодного з них. 

 Яскравим різнобарв’ям кольорів та різноманітністю видів і технік декоративно-ужиткового мистецтва, проявом фантазії та 
безперервним пошуком цікавих, оригінальних ідей і незвичним вибором матеріалів для їх втілення, здивувала  виставка 
виробів учнів шкіл Корабельного району «Чарівники рукоділля». 

Продовжила свою діяльність культурологічна медіастудія «Мистецтво у просторі і часі» - медійний формат, 
спрямований на допомогу вивченню шкільного курсу «Художня культура». В межах її діяльності проведено 23 відеомистецькі 
презентації для старшокласників шкіл Шуменського мікрорайону міста Херсона. 

Віртуальні «Мистецькі мандри» розповіли підростаючому поколінню про неповторну красу, створену людством 
протягом віків, і сучасне мистецтво – популярне серед молоді: так, якщо відеомистецькі презентації «Скульптура – гімн людині» 
та «Живопис» розширили їх знання з різноманітних видів образотворчого мистецтва, віртуальна мандрівка «Таємниці і загадки 
скарбниць світової спадщини» познайомила з кращими пам’ятками на нашій планеті, то street-art «Патріотичний стінопис 
(мурали)» був уже дещо знайомий, близький по духу, недарма за останні роки Україна стала творчим майданчиком для кращих 
художників вуличного мистецтва світу. 

Про безцінний скарб – неповторну, колоритну народну 
творчість численних етносів та народів рідного краю, який 
залишився нам у спадок, дізнались учні ЗОШ №55 з краєзнавчої 
мозаїки «Співучі традиції Таврії». Народні пісні, які прозвучали 
як приклад південно-степової фольклорної традиції, вразили 
присутніх ліризмом, мелодійністю та розспівністю. Але найбільше 
їм до душі припали розповіді про сучасних  земляків-виконавців, які 
починали свою творчість у нашому місті, і саме тут відкрився  їм 
шлях до популярності та визнання.  Це і Макс Барських, і Світлана 
Тарабарова, і Артем Мех, і Миша Романова, і кавер-група «B&B 
Projet», які сьогодні прославляють нашу Херсонщину на увесь світ. 
Поєднання минулого та сьогодення в народній та сучасній пісенній 
творчості як ознаки багатства духовної культури нашого краю 
припало до смаку і вчителям, і учням. 

 

 

 Про українські національні та запозичені  традиції і звичаї зустрічі новорічно-різдвяних свят, колорит та особливості їх 
святкування учні ЗОШ № 55 дізнались із народознавчого екскурсу «Зима прийшла і празничків привела». 

 Святкова програма «Щедрий вечір» познайомила учнів із найпопулярнішою різдвяною колядкою «Щедрик» та її автором – 
українським композитором Миколою Леонтовичем. Діти, в свою чергу,співали відомі їм колядки та пісні, посівали. 

 «Гуляння на Масляну» повідали дітям про традиції святкування Масляної в Україні та світі: відеорозповідь про народні 
гуляння цього тижня та історію появи першого млинця, святкування Сиропустної, приготування  млинців та вареників, 
дозволила юні поринути в атмосферу прадавніх обрядів. Всіх учасників заходу вразила своєю яскравістю виставка-

Подорож у світ звичаїв та традицій українців, пов’язаних із календарно-
обрядовими святами, об’єднав цикл заходів «Нема переводу добрим звичаям 
народу». 
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інсталяція «Масляна», яку доповнили малюнки учнів, що брали участь у конкурсі «Намалюй свято». А яка ж Масляна без 
гулянь та пригощань?  Отож, всіх учасників заходу чекав святковий стіл з варениками, млинцями та чаєм. 

 Безліч цікавих фактів про Великдень - велике православне свято, збагачене народними звичаями і традиціями, та 
символічне значення продуктів, якими кожна українська господиня наповнює великодній кошик, відкрив для вихованців  
Херсонської обласної школи-інтернату ім. Т. Г. Шевченка народознавчий  екскурс «На Великдень і крашанки цілуються». 

 У колоритні та містичні обряди русалій на зелені свята заманили «Ой, зав’ю вінки та на всі святки». 

 Захід «Дай, Андрію, знати, яку долю ждати» запросив у загадковий  світ дівочих гадань. 

Знімальним майданчиком для вихованців студії дитячого кіно і телебачення «Кінозаврик» слугувала читальна зала 
бібліотеки. Студійці разом із актором Херсонського театру живих скульптур Романом Соломчаком створили короткометражний 
фільм про дивакуватого бібліотекаря, який прагне привернути увагу молоді до книг. Захоплюючому та цікавому процесу зйомки 
фільму сприяла атмосфера творчості та затишку у бібліотеці. 

 

 

 На новорічному майстер-класі діти із задоволенням вирізали з кольорового фетру символ 2017 року – вогняного півника. 
Так як фетр зручний в роботі матеріал, а родзинкою кожного виробу був ще й магніт, то й іграшки у всіх вийшли чудові, а 
настрій був піднесений та святковий.   

 До незвичайного tresh-artу «Handmade у новому форматі» або ж «Друге життя пластикових пляшок» долучились 
вихованці клубу з вивчення англійської мови ХЦДЮТ 
«Альбіон» (керівник Костіна Н.Н.). Учні, з подивом, дізнались,  
що з таких розповсюджених і знайомих пластикових пляшок 
можна зробити безліч корисних і потрібних речей. Тож вони 
завзято взялися до справи та змайстрували собі з пляшок 
оригінальні, легкі та сучасні пенали-тубуси.   

 

 Сюрприз матусям – об’ємну вісімку, прикрашену кольоровою 
квіткою та стрічками, старанно майстрували учні ЗОШ №55 на 
майстер-класі «Подарунок мамі». Роботи вийшли фантастично 
яскравими, а учні отримали величезне задоволення від творчої 
праці. 

 

 У справжній «вулик» з працьовитими «бджілками»  перетворився майстер-клас «Весняний оберіг». Дітлахи вперше з 
ентузіазмом, лише з клаптиків тканини, ниток та стрічок, без жодних голок, виготовляли оберіг-ангелик.  

 Напередодні Великодніх свят на майстер-класах кипів творчий процес:  юні умільці ретельно клеїли, вирізали, як 
справжні дизайнери, створювали композиції своїх писанок - виготовляли власні маленькі шедеври. В результаті, усі 
писанки вийшли неповторні, яскраві та дуже красиві. Кращі з них оздобили «Великоднє дерево» у Покровського сквері 
міста під час культурно-мистецької акції «Писанковий сад». 

 Смачних та солодких і зовсім не страшних «Веселих привидів» дружно виготовляли, а потім їли дітлахи під час 
святкування  Хеллоуїна. 

 Іграшки-мотанки у формі оберегів з новорічними побажаннями для мешканців дитбудинків та геріатричних відділень 
Херсонської області на майстер-класі «Янголи добра» майстрували учні шкіл №54 та №55 міста. Так вони приєднались 
до участі у другому благодійному марафоні "Милосердя та Єдності", який був проведений Херсонською громадською 
організацією "ГромадаUA". 

 
Для обдарованих і кмітливих дітей в межах клубу 

«Клуб’ОК» протягом року проведено 24 майстер-класи. Найбільш 
популярними серед них були: «Великодні сюрпризи», «Новорічний 
настрій», «Кольорові фантазії», «Скрап-літо», «Святкові 
валентинки» тощо. Завсідники клубу виготовляли листівки, святкові 
прикраси, привітальні плакати у форматі MakerSpace, освоювали 
нові, сучасні техніки рукоділля, втілювали у реальність свої ідеї та 
фантазії. Активні та завзяті – учасники клубу долучились до 
проведення майстер-класів на міському святі до Дня сім’ї та 
яскравого дійства до Дня міста у Шуменському мікрорайоні, 
організованих Корабельною у місті Херсоні радою. 

 
З надзвичайно різноманітним і захопливим світом 

кіномистецтва та ілюстрації знайомила юних читачів «Академія казкового олівця»: відеокалейдоскоп «Чарівні перетворення: 
створення мультфільмів», мультипанорама «Мультимузика і мультимистецтво», відеоурок «Книжкова ілюстрація» відкрили 
завісу таємничості народження та озвучення улюблених мультфільмів, таких знайомих і «рідних» дитячих пісень і мелодій, 
яскравих та неповторних героїв книжок.    
 

Умінню втілювати свої креативні ідеї і фантазії в незвичайні, 
оригінальні вироби з підручних та сучасних матеріалів навчались юні 
рукодільниці на заняттях «Майстерні Handmade». 
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До Дня святого Валентина 

 Святковий мікс заходів book-story «Свято палких почуттів» та 
комільфо-вечір «Сімейний етикет – шлях до щастя родини» 
поєднав курсантів морського коледжу Херсонської морської 
академії та дівчат із ліцею Херсонської обласної ради. 
Молодь зацікавила розповідь  про найбільш романтичні пари 
художньої літератури, доповнену фрагментами з успішних 
екранізацій, а потім і самі із задоволенням взяли участь у 
конкурсах, пов’язаних із сімейним етикетом: чотири пари 
шукали половинки своїх сердець поміж літературними 
героїнями та сучасниками, намагались порозумітись між 
собою та достойно представити один одного аудиторії.  
Учасники інших конкурсів уявляли, що вони сімейні пари та у 
вигляді пантоміми обігрували ситуації, які мали розгадати 
глядачі. По закінченню заходу кожна пара отримала 
маленький сюрприз, а на пару-переможницю чекав особливий подарунок. Не залишились без уваги і глядачі, які з кошика 
Святого Валентина діставали романтичні передбачення. 

  Для учасників book-party «Червона троянда – емблема кохання» - старшокласників Херсонського обласного ліцею 
Херсонської обласної ради, працівники книгозбірні підготували коротку розповідь про  історію свята та славетного лікаря 
Валентина, який потайки одружував закоханих; зупинились докладніше на історіях кохання  в сучасних світових 
бестселерах. Всі ці історії були екранізовані, тому трейлери та уривки з кінострічок чудово проілюстрували цікаву 
презентацію. А неперевершена композиція гурту Muse «Love Is Forever» подарувала відвідувачам заходу піднесений 
настрій та віру у кохання. Ліцеїсти теж перейнялися духом свята і підготували декілька відомих музичних композицій у 
власному виконанні. На завершення зустрічі всі учасники отримали маленькі солодкі сюрпризи.         

До Дня всіх Святих 

 Напередодні свята весь простір  бібліотеки заполонили чарівні відьмочки, бліді вампіри, симпатичні зомбі й привиди та інші 
вражаючі, але зовсім не страшні гості в масках і гримі. Це вихованці клубу з вивчення англійської мови "Альбіон" 
Херсонського центру дитячої та юнацької творчості (керівник – Наталія Костіна) завітали на «Шалену вечірку у стилі 
Halloween». День всіх Святих веде свою історію з вірувань давніх кельтів, але сьогодні похмурі звичаї стародавності пішли 
в минуле і він перетворився на маскарад і смішні розіграші. Тому, дізнавшись про цікаві факти та легенди щодо 
походження Хеллоуїна  українською та англійською мовами, діти із задоволенням веселились, розважались, брали участь 
у конкурсах, фотографувались та смакували апетитними «павучками» з маслин. 

 В атмосферу «Гарбузового переполоху» потрапили і учні Киселівської школи Білозерського району та Херсонської школи 
№ 11. Незважаючи на страхітливе оточення: привидів, кажанів, павуків, чорних кішок, вони  раділи таким незвичайним 
вікторинам та конкурсам, як «Часниковий стілець», «Світ навиворіт», «Гарбузовий хокей» та польоти на мітлі. Тому 
сумувати було ніколи і задоволення та гарний настрій отримали всі учасники дійства. 

 
До Дня Святого Миколая 

 

 У гості до Святого Миколая на пізнавально-
розважальну програму «Святий Миколай іде – 
Різдво веде» два дні поспіль поспішали учні шкіл 
Шуменського мікрорайону, вихованці Центру дитячої 
та юнацької творчості,  Киселівської ЗОШ 
Білозерського району.  Дітей зустрічав Ангел, що 
розповідав легенду про Святого Миколая, пропонував 
переглянути  відеодобірку про історію виникнення 
цього свята. Інший персонаж – бешкетник Антипка,  
ставав малечі на заваді у проведенні конкурсів, але 
учасників це не лякало і вони із завзяттям та азартом 
перемагали капосного Антипку. Врешті-решт, гості 
дочекались Святого Миколая, отримали подарунки та 
солодке імбирне печиво за вірші, танці і пісні, які 

підготували для нього. Подарунком юним читачам стала і книжкова виставка-сюрприз «Книжку гарну я бажаю, з Миколаєм 
почитаю!». Святкове оформлення та яскраві книжки не залишили байдужими ні маленьких відвідувачів, а ні їхніх батьків, 
адже дали можливість холодними зимовими вечорами всією сім’єю зануритись у світ веселих подорожей сторінками 
улюблених книг. 
 

Пізнавально-розважальні заходи під час свят дали можливість дітям та 
молоді весело і з користю провести дозвілля у бібліотеці. 
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До Новорічних свят 

 З найочікуванішими та найулюбленішими святами дітлахів вітали Ялинка, Снігуронька, символ наступного року Собака та 
Дід Мороз. Усі присутні із задоволенням поринули у захоплюючий світ чарівної казки, де Добро завжди перемагає Зло. 
Хлопчики та дівчатка охоче брали участь у феєричному театралізованому дійстві, розважались, відгадували загадки. Як 
годиться, ніхто не залишився без подарунка та хорошого настрою. 
 
 
 
 
 

 Лабіринтами для допитливих під назвою «Скарбниця 
книжкових премудростей» мандрувала юнь разом із 
Королевою  Книг. Учні дізналися про бібліотечне свято, 
професію бібліотекаря та поринули у світ бібліотечних 
термінів за допомогою яких закріпили свої знання в 
інтелектуальній грі-битві «Збери слово», а, здійснивши 
віртуальну подорож сучасними бібліотеками світу, ще 
раз переконалися, що стереотипні уявлення про 
бібліотекарів дуже застарілі. 

 Книжковий дрес-код «Бібліопазли: 10 цікавих книжок» 
визначив кращого персонажа на роль бібліотекаря з 10 
цікавих книжок та екранізацій про книгозбірні та їхніх 
хранителів: симпатії глядачів схилились на бік вічного 
студента Флінна Карсена – Хранителя Нью-Йоркської 
публічної бібліотеки з кіноепопеї «Бібліотекар». 

 Бенефіс Стівена Кінга «Якщо у всьому невдача – йди до бібліотеки» переконав, що всесвітньовідомий «Король жахів» не 
менш талановито пише у жанрах трилеру, соціальної антиутопії, фентезі, готичних лякалок та психологічної драми, а  
кращі з них екранізовано культовими режисерами.  

 Патріотичний екскурс «Вишиванка - символ України» презентував  фотопроект «Вишивані історії». Свої історії представили 
учасниці проекту Оксана Прилуцька та Ірина Сергеєва, які розповіли про своє ставлення до вишиваного одягу та 
закликали юних відвідувачів бібліотеки носити, любити та пишатися українською вишиванкою. Учасники заходу із цікавістю 
переглянули відеозвіт про відкриття фотовиставки в центрі міста на День Незалежності України, роздивилися фотографії, 
поділилися враженнями.   

 Вчителі початкових класів області - слухачі курсів  підвищення кваліфікації Херсонської академії неперервної освіти 
завітали на  вечір-зустріч з прекрасною  людиною,  талановитим  журналістом,  письменником, членом Національних 
спілок письменників та журналістів України, лауреатом літературних премій, давнім другом  книгозбірні – Леонідом 
Володимировичем Марченком. 

 Упродовж дня  відвідувачі бібліотеки мали змогу «спробувати на смак» книжкові новинки з виставки-дегустації «Смачні 
новинки: дегустуй першим!» у відділі абонемента та помилуватись виставкою-інсталяцією «Бібліотечний зорепад» у 
читальній залі. 

Всеукраїнський день бібліотек відзначили по-
спортивному активно і   драйвово - проведенням обласного 
краєзнавчого  велоквеста «Кілометри історії» спільно з 
Херсонською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. 
О.Гончара і громадською організацією «ВелоХерсон» та за 
підтримки Департаменту культури, туризму та курортів 
облдержадміністрації, використовуючи спеціальне програмне 
забезпечення для квестів.  До проведення краєзнавчого 
велоквесту «Кілометри історії» долучились юнацькі структурні 
підрозділи бібліотек області. У Каховці, Олешках, Іванівці та 
Новотроїцьку молоді читачі, сівши на велосипеди, виконували 
завдання, шукали відповіді на питання, щоб дізнатися більше про 
історію рідних міст і селищ. 

 

 

 

 Святкування Міжнародного дня захисту дітей об’єднало палітру розваг «Сонячна акварель літа», книжковий дайвінг «10 
сучасних перлин» та  виставку-вікторину «Увімкни казку». Малечу зустріли книжкові герої: Шапокляк зі своїми шкідливими 
порадами, розумна Кішка з цікавими книжками та веселими розвагами, Мальвіна з уроками гарних манер, лисиця Аліса з 
пізнавальною вікториною, чарівна Фея з грою «Впізнай казкового героя». Цікаво і весело проходили забави та конкурси: 
діти танцювали, випікали пиріг, а художню майстерність проявили у конкурсі «Розмалюй квітку». 

День відкритих дверей з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек цього 
року пройшов під гаслом Української бібліотечної асоціації «Бібліотек@: знай, 
мрій, твори». 

 

Програма «З книгою канікули – сумувати ніколи» включала низку заходів 
для дітей і підлітків, що відпочивали протягом літа у шкільних та міських 
оздоровчих таборах «Сонечко» і «Юнга». 
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 На казкову галявину «Літні пригоди» потрапили вихованці навчально-виховного комплексу ім. Т.Г.Шевченка  Херсонської 
обласної ради. Діти залюбки гралися і розважалися на свіжому повітрі, вправно впорались як із спортивними, так і 
літературними завданнями. 

 Море позитиву, гарний настрій, приємні враження отримали дітлахи таборів відпочинку, відвідавши літнє відеокафе 
«Мультяшки на канікулах» та повеселившись досхочу на дотепних забавлянках  «Найкращий друг дитинства – іграшка та 
книжка». 

Для відпочиваючих у літніх таборах також проводились: 

 майстер-класи клубу обдарованих і кмітливих «КлубОК»; 

 навчально-пізнавальна подорож «Безпека дітей на дорозі»; 

 мандрівка «Лабіринтами творчості, фантазії і креативу»; 

 уроки гарних манер «Ввічливо і неввічливо»; 

 літературні жмурки «Знайди героя казки»;  

 мандри книголендом «Весь світ у казках»; 

 книжковий кошик «Від сторінки до сторінки презентуємо новинку»; 

 читацька експедиція «Міфічні істоти та де їх шукати». 
 
 

 

  
 Бібліотеку запросили до участі у святі «Майбутнє – це 
ми», організованого  ГО «Громада UA» у селищі Антонівка до 
 Міжнародного дня  захисту  дітей. У святі, яке проходило у 
форматі дитячого фестивалю, окрім мешканців Антонівки, 
 взяли участь учні херсонських шкіл та гості з Олешок і Голої 
Пристані, дитячі творчі колективи. 
 Працівники книгозбірні презентували юним учасникам 
свята книжкову виставку «Увімкни казку!», на якій були 
представлені літературні казки українських та зарубіжних 
письменників, а також ілюстровані видання довідково-
пізнавального характеру. Для малечі бібліотекарі провели 
літературну вікторину. Діти жваво та охоче відповідали на 
питання, відгадували загадки, а за правильні відповіді 
отримували солодкі подарунки.  
 Гра «Впізнай літературного героя», як завжди, 

користувалася неабиякою популярністю серед дітлахів. Її учасники мали змогу показати свої знання з літератури та отримати 
позитивні емоції, а переможцям дісталися солодкі призи. Бібліотекарі були приємно вражені тим, що діти читають книжки, тому 
швидко та легко вгадують відомих персонажів. 
 
 Разом з Херсонським центром дитячої та юнацької творчості провели свято останнього дзвоника «Веселі канікули – 
щасливе дитинство» на ігровому майданчику на проспекті Святих Кирила та Мефодія. Любителям читання працівники 
книгозбірні пропонували познайомитися з книжковою виставкою  «Увімкни казку», найдопитливіші потім відповідали на питання 
вікторини. Гамірно  та весело було на майданчику під час гри «Впізнай літературного героя», участь у якій взяли навіть бабусі 
школярів. Дивовижа відбувалася в артфейс-куточку: під вправними руками художника на обличчях дітей з’являлися 
різнокольорові метелики та казкові квітки, а дехто і взагалі перетворювався на дивовижних звірят.  

 
Працівники бібліотеки   взяли участь у фестивалі веселощів та солодощів «Солодкий бум»  у Шуменському парку, 

організованому ГО «Слово! Діло! Результат!». Бібліотекарі підготували для відвідувачів та учасників фестивалю виставку 
«Книжкова торбина для всієї родини», яка привертала увагу дітлахів, підлітків та їхніх батьків. 
 Перехожі  залюбки  долучались до гри «Впізнай літературного героя», отримуючи за правильні відповіді призи від 
організатора свята – фірмові ручки, розклад уроків, розмальовки, трафарети з дитячим тату, морозиво тощо. Незмінною 
популярністю користувались послуги художника:  артфейс завойовує все більшу популярність у дітей і підлітків. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 У літній період бібліотека долучалась до масштабних масових заходів 
для дітей і жителів міста, організованих громадськими організаціями, 
позашкільними закладами. 

 


