Соціокультурна та просвітницька діяльність
Громадянське виховання
Впродовж року відбулася низка заходів, спрямованих на формування у
молоді активної громадянської позиції, відповідального ставлення до
збереження незалежності і цілісності Української держави.

•
•

•

У День знань, що пройшов під девізом «Україна єдина
країна»:
учням 6-х класів гімназії №1 було запропоновано урок єднання,
інтерактивну гру на збирання пазлу – карти України, віртуальну
подорож до найвизначніших місць держави;
дев’ятикласники ЗНЗ №54 на уроці патріотизму заглянули в
історичне минуле та поєднали його з проблемами сьогодення,
вшанували пам'ять героїв, що віддали життя за єдність України
на Майдані і в зоні АТО.;
всі разом школярі зробили на пішохідній доріжці перед
бібліотекою напис «Україна – єдина країна!».

До річниці бою під Крутами було проведено годину мужності «Крути: подвиг і трагізм» для учнів 10-11 класів ліцею
Херсонської обласної ради. Зануритись у вир тієї епохи ліцеїстам допомогли фрагменти документальних фільмів та відео зі
спогадами учасника бою Аверкія Гончаренка. На заході лунала поезія «На Аскольдовій могилі…» П. Тичини, «На могилах» О.
Тарнавського, «Крути» М. Лавренка.
Бібліотека стала місцем проведення громадських слухань «Міжнародна ініціатива «Партнерство «Відкритий уряд»:
який план дій потрібен Україні?». До участі в обговоренні були запрошені представники органів влади, громадських організацій,
засобів масової інформації Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Кіровоградської областей.
Напередодні Дня Незалежності було розгорнуто низку виставок, які висвітлювали шлях становлення нашої держави:
книжкова виставка-літопис «Україна від подиху століть до сьогодення» представляла літературу, яка дала змогу
відтворити картину перемоги національного руху і подолання гострих проблем державотворення.
перегляд літератури «Крок за кроком до незалежності» нагадав про економічні, політичні і соціальні випробування, через
які український народ пройшов за роки незалежності.
фотовиставка «Ми - Україна» розкрила особистий погляд автора Валентини Моісеєвої на сьогодення України, її громадян
– молодь, дітей, їхніх батьків, яких об’єднують патріотичні настрої та почуття.

•
•
•

Увагу читачів привертав прес-колаж «Українська молодь ЗА!...», центром якого стала назва у вигляді мішені, кожне коло
якої – це поняття, котрі допоможуть визначити мету життя сучасним юнакам і дівчатам. Тематика публікацій відображала інтереси
молоді – здоровий спосіб життя, участь у громадянському житті України.

Національно-патріотичне виховання
2014 рік позначився важливими для всієї країни і Херсонщини датами –
70-річчям визволення України і нашої області від фашистських загарбників та
інших подій того періоду.

•
•
•

З нагоди 70-річчя визволення України від фашистських загарбників проведено:
урок патріотизму «Визвольний 44-й» розповів старшокласникам про героїв, що самовіддано визволяли українські землі;
урок-реквієм «Сторінками великого подвигу» розпочався словами про мир і єдність нашого народу. Учні ЗНЗ №54
згадали прочитанні книги про партизанський рух в Україні і на Херсонщині, розповіли про власних бабусь та дідусів, що
пережили страшні дні війни та окупації;
віртуальній тур українськими музеями бойової слави «Стіна пам’яті» провели для майбутніх моряків ХДМА. Завдяки
новітнім інформаційним технологіям, не виходячи за межі аудиторії, юнаки здійснили 3D-еекскурсію музеями Великої
Вітчизняної війни, переглянули експозиції, познайомилися зі зразками бойової техніки часів війни та героями, які увіковічені
в пам’яті народу.

До 70-річчя визволення Херсона було організовано огляд-презентацію «Незабутній березень1944 року…», на якій учні
7-х, 10-х класів ЗНЗ №32 познайомились з історичною літературою, творами воєнної тематики херсонських письменників.
Найбільше зацікавили школярів документально-художній роман Леоніда Марченка «Клятве остались верны» та поема Алевтини
Дрозд «Мальчишки с Карантинного».
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На урок-ювілейну дату «Херсонщині – 70» запросили школярів 6, 11, 12 класів ЗНЗ №11. Учні поринули в історичне
минуле нашого краю, дізнались про видатних особистостей, які прославили Херсонщину, здійснили віртуальну подорож
заповідними куточками, передивилися відеоролики «Відкрий для себе Херсонщину» та перегорнули сторінки книжкової виставки
«Мій рідний край, я тут живу».
У межах обласного краєзнавчого інтернет-проекту «Херсонщини достойні імена», присвяченого 70-річчю утворення
Херсонської області, відбулися:
- відеоконференція «Спортивна гордість Херсонщини» продемонструвала молоді Херсона, Каховки і Нової Каховки,
що вони вправі пишатися своїми земляками – видатними спортсменами-олімпійцями;
- відеоконференція «Звеличені працею і талантом» у форматі онлайн-зустрічі поєднала дві аудиторії – в Херсоні і
Білозерці, де гостями були люди різних професій – актори, керівник хореографічного колективу, вихователь дитячого будинку
сімейного типу, заслужений хлібороб. Попри різний вік, коло професійних інтересів, вони дали молоді прекрасний приклад любові
до людей, самовідданої праці, громадянської відповідальності.
Урок пам’яті «Забута трагедія: депортація українців
із Польщі 1944-1947рр.» був присвячений 70-річчю початку
примусової депортації етнічних Українців з їхніх споконвічних
земель. У форматі відеоконференції учні обласного ліцею
поспілкувались з істориком, журналістом громадської організації
«Інститут масової інформації»
Романом Кабачієм, який
дослідив всі аспекти болючої сторінки нашої історії в своїй книзі
«Вигнані на степи».
До розмови також долучились учасники тих подій –
представники бойківської громади, яких переселенська доля
занесла на Херсонщину у село Зміївку. Вони поділилися
спогадами про депортацію, яка зруйнувала життя сотень тисяч
українців, розповіли про дбайливе ставлення бойків щодо
збереження своїх традицій, запропонували послухати запальні
коломийки у виконанні фольклорного гурту «Бойківчани». Урок
пам’яті не тільки об’єднав людей різних поколінь у Києві, Зміївці,
Херсоні, а й проклав місток живої історії довжиною у 70-років.
Напередодні Дня Перемоги у співпраці зі школами пройшла низька заходів, що нагадала молоді про страшну ціну, якою
здобувалася перемога над фашизмом:
• урок-реквієм «Ми йшли до тебе, Перемого» дав можливість дізнатись про історію написання пісень, що в часи війни
допомогли долати біль і смерть, дарували надію на майбутнє. Не залишив байдужими учнів і виступ фронтмена гурту
«НЕ феншуй» Сергія Безворотнього з авторською піснею «Я рядовий»;
• історичний екскурс «Велика Вітчизняна: битви й перемоги» зібрав шестикласників, аби згадати найважливіші події
війни і віддати шану ветеранам. Поколінню переможців присвятили книжкову виставку-вдячність, яка зацікавила
поєднанням в собі жанрового розмаїття видань: від документальної хроніки і спогадів до найвідоміших художніх творів про
війну.
• відеорепортаж «Той травень в пам’яті людській» був присвячений фільмам про війну, включав фрагменти картин, які
передавали реалії того часу.
Актуальним залишається засвоєння українською нацією, насамперед її
молодим поколінням, волелюбного духу наших предків, виховання у сучасних
українців гордості за славетні здобутки нашої історії.

•
•
•

До Дня Українського козацтва відбулися:
свято-гра «Лицарі українських степів», учасниками якої стали учні ЗНЗ №55 та гімназії №1. Школярі взяли участь у
конкурсах на спритність, дотепність та швидкість, дізнались із переглянутих відеосюжетів про історію свята, звичаї і
традиції українських козаків;
історичний квест «Маршрути українського козацтва» для учнів 8 класу ЗНЗ №51, які тільки-но почали вивчати період
козацької доби історії України. Такий захід підвищив рівень інформаційної культури школярів і посилив інтерес до науковопопулярної і довідкової літератури;
виставка-знайомство, за назву якої слугував відомий вислів Вольтера «Козаки – найдивовижніша нація в світі»,
привертала увагу широкого читачів, а особливо тих, хто цікавиться історією України.

25-річчю виводу військ із Афганістану присвячено вечір-вшанування «Пам'ять в Афган повертає не раз». На зустріч з
учнями ЗНЗ № 55 був запрошений учасник бойових дій Олександр Єлагін. Атмосферу вечора підтримали кадри документальної
хронічки, поезії з книжок «Афганец я и боль твою пойму», «Зачем пишу я о войне» у авторському виконанні, присвячені пам’яті
загиблих товаришів.
Напередодні святкування Дня міста відбулася зустріч-знайомство курсантів ХМК ХДМА з книгою видавництва
«Надніпряночка» «Херсонские истории, предания и были» та її автором – журналістом, карикатуристом Віктором Хмелем.
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Під егідою Центру соціально-психологічної і правової підтримки молоді
продовжував працювати клуб «Дай руку, підлітку».

-

-

-

Для дітей із асоціальних сімей, дітей із девіантною поведінкою та дітей-сиріт проводились:
моделювання проблемних ситуацій «Жорстокість. Агресія. Насилля» за участю оперуповноваженого Комсомольського
РВВС старшого лейтенанта І. П. Ведмідя;
драйв-урок «Вуличні види спорту проти наркотиків і тютюнопаління» у співпраці з активістами воркауту;
бесіди-спілкування «Що ти знаєш про мій біль» із використанням тренінг-вправ від психолога ЗНЗ №51;

стрес-тренінги «Пам’ятай про безпеку» з порадами і
досвідом від тренерів і вихованців спортклубів;
урок моралі «Книга-шок» за оповіданням В. Дегтева
«Аморальний наказ», де увагу молоді акцентували на
проблемі морального вибору: виконати злочинний наказ чи
діяти за велінням совісті і людяності;
гра-свято до Міжнародного дня захисту дітей була проведена
за підтримки сектору опіки та піклування служби у справах
дітей Комсомольської у місті Херсоні ради. У бібліотеці дітей
зустріли казкові герої з розважальною програмою: конкурсами,
вікторинами, загадками.

Сприяння формуванню здорового способу життя та екологічного мислення

Згідно з партнерською програмою «Одна на всіх планета» спільно з Херсонським
обласним товариством захисту тварин та рослин «Вірні друзі» відбулася низка заходів –
благодійні акції, виставки, фотозйомки, вистави та зустрічі з волонтерами, кінологами,
присвяченими тематиці гуманного та відповідального ставлення до тварин.
Розпочала цикл заходів фото-акція «Благодійність крізь призму об’єктиву: сфотографуйся та допоможи тваринам».
Справжніми «зірками» фотосесії стали чотирилапі пухнасті гості, з якими фотографувались учасники проекту. Саме для лікування,
утримання безпритульних тварин збирались ці кошти.
Калейдоскоп фактів «Знайомі незнайомці» до
Всесвітнього дня котів розпочався знайомством із колоритною і
яскравою виставкою-інсталяцією «Котячий світ». Привертали
погляди дітей зображення домашніх улюбленців у різному вигляді і
формі: це і вишиванка, і статуетки зі штучного хутра та кераміки,
іграшки, малюнки, світлини та декоративні вироби.
Продовжився захід бесідою про традиції святкування
свята котів, а волонтери, які прийшли на зустріч з тваринами, що
знаходяться під опікою «Вірних друзів», розповіли про будні своєї
благородної справи. Найяскравішою частиною заходу був виступ
театрального колективу Херсонського таврійського ліцею мистецтв
«Непосиди».

У рік Десятиріччя біорозмаїття активно діяв екологічний майданчик «Зелений кінотеатр», коло учасників якого значно
розширилось. Учні 5-6 класів ЗНЗ № 54, 55, 11, члени гуртків ЦДЮТ підвищували свою екологічну культуру, розглядаючи наступні
теми:
- «Вода в житті рослин і тварин»
- «Водно-болотні угіддя та їх користь»;
- «Забруднення повітря»;
- «Кислотний дощ»;
- «Пам’ятки природи»;
- «Заповідні зони України» та ін.
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У третє десятиріччя після Чорнобиля про страшну сторінку цієї трагедії учням ЗНЗ №54 повідомили під час екологічного
уроку «27 років віч-на-віч з Чорнобилем».
У рік проведення ХХІІ зимових Олімпійських ігор відбулася спортивна вечірка «Під оплески трибун», де йшлося про
історію спорту, розвиток фігурного катання і хокею на Херсонщині. Гостями бібліотеки були спортсмени – тренери спорт-школи
«Фаворит – Арена», майстри спорту з фігурного катання Т. Назарова та О. Ковтюк.
.
Продовжив свою роботу дівочий клуб «Камея» в рамках проекту «Моє здоров’я –
в моїх руках» за підтримки програми «Бібліоміст», головною метою якого було навчити
дівчат відповідально ставитися до свого здоров’я, ділитися набутими знаннями з
однолітками
Під час зустрічей дівчата спілкувалися з лікарями про секрети збереження жіночого здоров’я і краси, ризики раннього
статевого життя та вплив шкідливих звичок на репродуктивне здоров’я. На заняттях у «Недільній школі здоров’я» вони дізнались
більше про популярні практики здорового способу життя, навчались танцювати сальсу, застосовувати прийоми самооборони.
Ліцеїстки познайомились з херсонками, які займають
активну громадську позицію і ведуть здоровий спосіб життя,
відбулося і скайп-спілкування з відомою українською письменницею
Ірен Роздобудько.
Після завершення проекту «Моє здоров’я – в моїх руках»
дівочий клуб «Камея» продовжив свою діяльність, оновилась
аудиторія, були започатковані нові рубрики: «Про правильне
харчування», «Найвідоміші жінки в історії» тощо.
«Недільна школа здоров’я» перетворилась на «Недільні
посиденьки», де дівчата навчались виготовляти креативні прикраси
власноруч, разом з відомою майстринею Іриною Сергєєвою
створювали ангеликів у межах проекту «З Україною в серці творимо
дива».
Ліцеїстки спілкувались з письменницями Н. Чернишенко, Т. Щербою, отримували поради від Оксани Прилуцької, фахівця
жіночої консультації Херсонської міської клінічної лікарні ім. А. і О. Тропіних, переглядали цікаві кінострічки, обговорювали
екранізації улюблених книжок за горнятком гарячого чаю.

На допомогу освіті і самоосвіті молоді
Впродовж року бібліотека узгоджувала соціокультурну діяльність із
освітніми та виховними завданнями загальноосвітніх, професійно-технічних та
вищих навчальних закладів.
Традиційно проходив Тиждень першокурсника – низка заходів для юнаків і дівчат, що цього року стали студентами.
та виставка херсонської художниці Інни Гречаної. Студенти Херсонського училища культури, що вивчають декоративноприкладне мистецтво познайомились з творчістю молодої художниці, зацікавились технікою манга і отримали майстер-клас з
малювання елементів та героїв аніме.

-

До програми Тижня першокурсника увійшли:
літературна-зустріч «Фентезі – магічний квест», де студенти херсонського економіко-правового коледжу дізнались про
основні напрями та найкращі зразки літератури у стилі фентезі і виявили, що в цьому жанрі існує безліч творів живопису,
музики, кіно і комп’ютерних ігор;

-

бібліотечний квест «Книжкове місто», що дав можливість
студентам ХДАУ підвищити рівень інформаційної культури,
отримати користь для навчання і посилити інтерес до читання;

-

бліц-опитування «Найкраща книга сучасності», яке виявило,
що сучасна українська література не залишається поза увагою
молодого читача;
фан-паті «Нема проРОКА у власній Вітчизні», присвячена
музичним бунтарям радянського та пострадянського періоду,
організована для першокурсників Херсонського музичного
училища, ХУК факультету «Бібліотечна справа» та Херсонського
державного аграрного університету;

-

-
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-

-

комільфо-вечір «Гарні манери», присвячений правилам сучасного етикету, допоміг майбутнім морякам дізнатися про дрескод для відвідування театральної вистави та стати учасниками майстер-класу (від викладачів і студентів Херсонського
кооперативного економіко-правового коледжу) із зав’язування краваток;
творча зустріч «Лаври і терни молодих талантів», на студенти першого курсу Херсонського училища культури, що
вивчають декоративно-прикладне мистецтво, познайомилися з молодою художницею Інною Гречаною.
До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка
відділи бібліотеки підготували і провели низку заходів:
•

літературний портрет «Навіки з нами серце і слова
пророчі» зібрав старшокласників ліцею Херсонської обласної
ради. Своїми роздумами з молоддю про значення Кобзаря в
житті кожного українця, про актуальність творів Шевченка для
сучасної України поділилася поетеса, літературознавець – Т.
Щерба. У виконанні студентів Херсонського училища культури
прозвучала композиція за його твором «І мертвим, і
живим…»;

•

•

відбулося знайомство учнів ЗНЗ №1 з однім із розділів
озвученої книжкової виставки «Нам треба голосу Тараса».
Звучали рядки великого кобзаря із вуст вихованців школи
мистецтв «Ювента», яких навчає актриса театру Л. Люта, лунали пісні на слова Т. Шевченка. Факти з його життя ожили і стали
більш зрозумілими завдяки фрагментам з художніх та документальних фільмів;
одну із граней таланту – музичну, маловідому було відкрито для учнів 8-х класів ЗНЗ№55 на заході «Музика Кобзаревої
душі».
Надихнувшись ідеєю проекту УБА «Читай! Формат не має значення»,
впродовж року бібліотека провела чотири віртуальні флешмоби під девізом
«Кобзар єднає Україну!» до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

Ініціативу підтримали молоді бібліотекарі обласних юнацьких
бібліотек із Запоріжжя й Одеси, Львівської обласної дитячої
бібліотеки, Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.
І.П.Котляревського, бібліотеки села Грем’яче Острозького району
Рівненської області, бібліотеки-філії №23 ім. Івана Багряного (м.
Херсон), Скадовської центральної районної бібліотеки.
Щоразу в флешмобі брали участь школярі, студенти, молоді
поети, які декламували вірші Тараса Шевченка напам’ять, з книжок
друкованих і електронних, телефонів, планшетів тощо. Спілкуючись в
режимі онлайн, молодь також ділилась своїми думками і враженнями
від поезії Кобзаря, фактами з історії свого краю.
Іншим літературним ювілеям року присвячувались такі
заходи:
•

до 450-річчя від дня народження Вільяма Шекспіра
читачі відвідували виставку-персоналію «Трагічне крещендо Шекспірівської музи», на якій були представлені твори
Шекспіра, література, що показує хронічку його життя, статті, сценарії розробок масових заходів;
урок «від Лавренівки» «Найвідоміший з відомих: Шекспір та його епоха» із циклу «Замов бібліотекаря». На захід
запросили учнів обласного ліцею, щоб разом зануритись у світ епохи
відродження і спробувати знайти відповідь: «Бути чи не бути?»
• до 120-річчя від дня народження О. Довженка було
проведено вечір-кіносповідь «Син гармонії»;
• до 150-річчя від дня народження М. Коцюбинського було
організовано літературне побачення «Я весь серед своїх
героїв».
Вихованню у молоді поваги до рідної мови, підвищенню її
мовної культури слугували:
-

щеплення від неграмотності «Розмовляй українською, пиши
українською, співай українською». Захід складався з мовної
розминки, на якій відвідувачі проявили кмітливість, логіку та гумор.
Виконуючи другу складову «пиши українською», учні писали
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прикметники-компліменти українською мовою на кольорових листочках і квіточках, з яких складали віночок пошани та поваги до
рідної мови. А бажаючі співали українські пісні;
-

мовний тюнінг «Круто говоримо. Молодіжний сленг»
прийшовся до вподоби учням ліцею Херсонської обласної
ради. Відвідувачі заходу активно брали участь у
двосторонньому інтерактиві, перекладаючи сленгові слова і
вирази на літературну мову та навпаки, а також відкрили нові
найсучасніші сленгові форми та зажадали їх перекладу;

-

перегляд літератури «Там, де звучить рідна мова, живе
український народ» був підготовлений для учасників
районного етапу міського конкурсу майстрів художнього
читання «Мова моя калинова».

До ювілеїв українських письменників-земляків протягом року були оформлені виставки-вітання, вшанування та
бібліографічні огляди:
- «Літературні здобутки Миколи Василенка» (до 90-річчя від дня народження),
- «Поетеса, прозаїк, кінодраматург» (до 65-річчя від дня народження А. Тютюнник),
- огляд-презентація «Життя мені щось ще обіцяє» (до 80-річчя Л. Федоровської).
Діяльність молодіжної літературної кав’ярні «ЛітTERRA» набирала обертів,
залучаючи до кола своїх прихильників творчу молодь міста.
Кожна зустріч в «ЛітTERRA» мала свою назву і тематику: «Іменинна», «Весняна», «Романтична», «Неформат. Дубиль3»,
«Піжама - paty», «Осіння», «Історична» та «Вечір зустрічі літературних героїв».
За минулий рік літтерріанці познайомились з режисером Олександром Юдіним, фронтменом гурту «Янснен Кукансен»
Владом Лосем, дворазовим чемпіоном Європи, триразовим чемпіоном Світу, рекордсменом книги рекордів Гіннеса – Михайлом
Олійником.
«ЛітTERRA» опанувала інформаційні технології – рубрика «Спеціальний гість» двічі була віртуальною: спілкувалися за
допомогою програми Skype з молодим письменником, дипломантом літературного конкурсу «Коронація слова 2011» А. Кушніром (м.
Київ) та журналістом, письменником, поетом та рок-музикантом Валентином Терлецьким (Запоріжжя). Важливим моментом стало
створення цифрової історії «Жила – була бібліотека», присвяченої діяльності та розвитку «ЛітTERRA».
Нестандартним був і «Вечір зустрічі літературних
героїв» - гостям запропонували спробувати свої сили в рекламній
сфері і взяти участь у книжковому букмаркеті. У форматі «Піжама
- paty» відбулося відкриття нового шостого сезону.
Кожна зустріч молодіжної літературної кав’ярні не
обходиться без літературних конкурсів та ігор: літтерріанці
розгадували таємниці імен у астро-лінгвістичній грі «І’мя і доля»,
з окремих переплутаних рядків відновлювали поетичний уривок з
історичного роману Л. Костенко «Берестечко», дописували
пропущені слова у вірші В. Сосюри, вгадували книжки за
пантомімою, виявляючи креативність та винахідливість.

У межах профбутіка «Знайди своє покликання» для учнів 9-х класів відбулися тренінги, індивідуальні практикуми,
рольові ігри, консультативно-інформаційні уроки, об’єднані однією темою «Професії, які я обираю».
Учням ЗНЗ №54, 55 пропонували майстер-клас від економіко-правового коледжу «Успішна кар’єра у сфері торгівлі».
Цикл відеороликів «Є такі професії» познайомив з професіями соусьє, журналіста, автослюсаря.

До Міжнародного дня Інтернету проведено:
- відеодайджест «Зірки блогосфери»;
- WEB-подорож “Мешканці кібер-країни: блогери, твітеряни»;
- майстер-клас «Блогер: від хобі до професії» (для учнів 9-х класів ЗНЗ №55 за участю активного херсонського
блогера Андрія Жнивіна).
Естетичне виховання. Організація дозвілля
Комплексна цільова програма «Творчість + молодь = успіх» об єднала заходи,
спрямовані на розвиток у підростаючого покоління естетичного сприйняття
навколишнього світу, створення для них єдиного інтеграційного середовища, яке
сприятиме вихованню цілісної особистості, готової до самовизначення в культурному
соціумі.
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Популяризації творчості молодих митців Херсонщини серед читачів бібліотеки та громади міста сприяла АRТ-агенція
«Дивоквіт», яка вже другий рік працює у відділі мистецтв.
У рамках діяльності АRТ- агенції «Дивоквіт» відбулися ряд виставок творчих робіт аматорів у різних жанрах мистецтва:
• яскраві вишукані та професійно виконані чарівні дрібнички, картини, елегантні пляшки та казкові квіткові фото-рамки
закохали в себе і зачарували на виставці майстрині з Нової Каховки Анни Дрибушевської «Стильні штучки в техніці
декупаж»;
• різноманітними і оригінальними прикрасами в українському традиційному стилі, відродженням народної вишивки у
таких складних техніках, як бісерне станочне ткацтво та в’язання гачком з бісеру вразила виставка молодої
херсонської майстрині Ольги Шаліної «Розсип бісерних скарбів»;

•

•
•
•
•

подив і захоплення викликали своєю природною витонченістю
та увагою до найменших деталей неповторні інтер’єрні
ляльки художниці та лялькарки Юлії Герасимчук на виставці
«Дивовижний світ ляльок»;

притягували, дивували і дарували приємний настрій незвичайними сюжетами кумедними та смішними, а інші –
колоритними та глибоко філософськими, звичайні пляшки, розписані фарбами молодою художницею-аматоркою
Оленою Ламовою на виставці «Фантазії на склі»;
своїми уявними художніми фантазіями і переживаннями, втіленими у графічних імпровізаціях і ліричних пейзажах
поділились юні художниці Марія Цуренко та Вероніка Харінських на своїй першій виставці «Свіжий подих барв»;
любов і захоплення своєю справою, нестандартний підхід до звичайних речей, глибина філософських роздумів
відчувалася у картинах художниці Інни Гречаної на виставці «Графічні імпровізації»;
своєрідною спробою показати процес відродження національного духу, духу козацької вольності та прояв у наших
сучасників – молоді, дітей та їх батьків патріотичних настроїв і почуттів, стала виставка фоторобіт нашої колеги –
бібліотекаря Валентини Моісеєвої «Ми – Україна».

Колективні виставки продемонстрували творчу обдарованість і майстерність молоді:
•
•

•

у світ фантазій та мрій полинули відвідувачі бібліотеки, милуючись незвичайними роботами в техніці модульного
оригамі учнів Білозерського професійно-технічного училища №6 на виставці «Паперові віражі»;

весняною свіжістю, позитивом та розмаїттям ідей та технік,
різнобарв ям та майстерністю виконання, намагалися
достукатись до найпотаємніших куточків людської душі
вихованці гуртків та студій шкіл Комсомольського району на
виставці-експозиції «Веселка херсонських талантів»;
виставка юних умільців зразкової студії образотворчого
мистецтва Херсонського центру дитячої та юнацької творчості
«Творчість, натхнення, талант» вразила складними та
змістовними роботами, виконаними в різних, часто змішаних,
сучасних техніках декоративно – прикладного мистецтва.

70-річчю утворення Херсонської області присвячений цикл виставок митців нашого краю «Підсумки творчого довголіття:
херсонські художники – ювілею області»:
•
•

образні скульптурні композиції малих форм та життєрадісний живопис, які «дихають» доброзичливим, чуттєвим
ставленням до навколишнього світу у виконанні талановитої сім’ї митців Шапко на виставці «Родинний водограй»
спонукали уважно придивитися, замислитися, любити і цінувати світ, життя;
багатозначні, як людське життя «Птиці щастя» на картинах Інни Красновської, виконані в притаманній їй авторській
техніці, не залишили нікого байдужим, дарували тепло і радість буття.
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З багатогранним і надзвичайно захопливим світом образотворчого мистецтва продовжила знайомити юних читачів «Академія
казкового олівця»:
- цикл майстер-класів «Я малюю! Сходинка за сходинкою!» Інни Гречаної зацікавило і малечу, і підлітків ЗОШ № 54.
Натхненні творчістю художниці, діти старанно удосконалювали свої навички та вміння малювати. Учасники одного з
майстер-класів стали героями передачі «Дитячий світ» на ХОДТРК «Скіфія».
-

на майстер-класі «З Україною в серці творимо дива!» відома
херсонська майстриня, член благодійного фонду «Захист» Ірина
Сергєєва навчала учениць ЗОШ №54 виготовляти обереги–
ангелики, які будуть надійно захищати життя наших воїнів в зоні
АТО. Майстриня була приємно вражена творчою
винахідливістю і фантазією шестикласниць, які вклали в своїх
ангеликів не тільки майстерність дитячих рук, а й теплоту юних
сердець, додавши до оберегів щирі, зворушливі до сліз листи
нашим воїнам – захисникам.

Новим формам молодіжного дозвілля був присвячений цикл заходів
«Субкультура як спосіб знайти себе. Про захоплення з перших вуст»:
• популярну нині костюмовану гру, суть якої полягає у зображенні в реальному часі відомих героїв чи персонажів за
допомогою костюмів та аксесуарів відкрили для себе десятикласники ліцею Херсонської обласної Ради під час зустрічізнайомства «Косплей як стиль житя». Учасники херсонського клубу шанувальників аніме «Х.А.К.» розкрили суть свого
захоплення, яке стало не просто хобі, а справжнім зануренням у культуру манга та аніме, що потребує неабияких знань,
інтелектуального та фізичного розвитку, роботи над собою;

•

гравці команди «Херсонські акули» Максим Оліференко
та Максим Бороменський під час заходу
«Американський футбол: територія здорового способу
життя». не лише охоче та докладно познайомили з
особливостями гри, продемонстрували форму та м’яч,
а й на прохання старшокласників ЗОШ №55, провели
невеличкий майстер-клас;

•

після невимушено легкої та цікавої розповіді про особливості та відмінності готів – від вікторіанських до кібер- готів, їх
моду, музику, значення чорного одягу та ставлення до вампірської естетики, представника цієї неформальної
субкультури – студента 2 курсу ХНТУ Дмитра Максименка під час зустрічі «Готи: на хвилі похмурого гламуру»,
старшокласники ліцею Херсонської обласної ради дійшли висновку: не важливо, як ти виглядаєш та чим захоплюєшся,
головне щоб це не заважало спілкуванню, навчанню, не звужувало горизонти інтересів та мрій.
З метою організації корисного і цікавого дозвілля для дітей та юнацтва пройшла низка заходів:
• клуб із вивчення англійської мови «Альбіон» Херсонського центру дитячої та юнацької творчості провів одне із виїзних
засідань на базі відділу мистецтв: загадками, іграми, веселощами, як у давні часи по всій Україні, діти закликали
прихід зими та новорічно-різдвяних свят, а наприкінці із великим задоволенням та захопленням сплели на майстеркласі козу-мотанку – оберіг наступного року;
• чаклун-вечори «Пора чудес прийшла в твій дім» до Дня Святого Миколая для школярів ЗОШ № 55 і гуртківців
Центру дитячої та юнацької творчості з іграми, розмальовками, збиранням пазлів і, звичайно ж, подарунками
• монстр-fest «Вечірка в стилі Хеллоуїн» до дня усіх Святих зібрала найкумедніших, найвинахідливіших,
найактивніших маленьких «монстриків» – любителів солодощів та чудернацьких конкурсів, розваг, святкових пісень та
веселих танців
Програма «Літо, книга і я» об’єднала заходи для дітей, які відпочивали у
міських літніх таборах, і збагатила дозвілля розважальними і
пізнавальними заходами.
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•

•
•
•
•

Герої улюблених казок, весела музика, розважальна
програма перетворили святкування Міжнародного дня
захисту дітей у справжнє фантастичне дійство.
Феєричним завершенням якого стала весела іскрометна
вистава «Страсті по Насте» (за п’єсою М.Бартеньова та
А. Усачева) у виконанні талановитих юних акторів
театрального колективу «Веселята» спеціалізованої
школи № 57 з поглибленим вивченням іноземних мов під
керівництвом Олійникової О.О.;

• програма «Свято на ім’я дитинство» подарувала
розмаїттям розваг, пізнавальних та ігрових конкурсів, в яких діти проявили відмінні знання та кмітливість і одержали
гарний настрій та солодкі подарунки;
безліч захоплюючих історій та секретів про пригоди і поведінку чотирилапих друзів дізнались діти на урокахцікавинках із циклу «Енциклопедія домашніх улюбленців»;
справжнім випробуванням на уважність, кмітливість, акторську майстерність став книжковий Battle «БогиVS Герої»;
захоплююча подорож літературним глобусом «Казки зі всього світу», героїв якого неодмінно хочеться відгадати,
привабила малечу незвичайним форматом;
чарівна бібліотечна Баба-Яга створила веселу атмосферу та засипала дітлахів скоромовками і загадками, конкурсами
та вікторинами у пізнавально-розважальній програмі «Без 5 хвилин Всезнайки».

Для відпочиваючих у літніх таборах також проводились:
- «Подорож до країни Мультляндії»;
- музичний мікс «У ритмі часу»;
- літературна подорож «У світі билин і казок»;
- відеопригоди «Казкова галявина»;
- екологічна казка «Степова перлина – Асканія – Нова»;
- street-art урок «Школа графіті для початківців».
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