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Книги — это ноты, 
а беседа — пение. 

А.П. Чехов 

В січні 2015 року користувачі бібліо-

теки-філії № 1 мали змогу познайомитися з 

героями книг Всеволода Зіновійовича Не-

стайка, завдяки виставці-заклику 

«Нестайком балуйте дітей!».  

30 січня 2015 року виповнилося 85 

років від дня народження Всеволода Зінові-

йовича Нестайка (1930-2014), українського 

письменника, журналіста. 

  

Розділ виставки «Сонячний класик» 

познайомив з біографією письменника. Пер-

ші оповідання для дітей В. Нестайко почав 

друкувати ще в 1954 році. За свій шлях у 

дитячій літературі письменник написав бли-

зько тридцяти книжок – повістей, романів, 

збірок оповідань, які видавалися 136 разів 

двадцятьма мовами, накладом понад 2 млн. 

примірників. Зокрема, вже в незалежній 

Україні його твори видавалися 53 рази. Кни-

жки В. Нестайка є улюбленими для багатьох 

поколінь українських читачів. Його твори 

внесено до шкільних програм, а п'єси успіш-

но ставляться в дитячих театрах різних міст 

України.  

 Розділ-літературна гра “З якого твору 

цей уривок?” Для всіх бажаючих, а також 

для дітей, які вивчали творчість В. Нестайка, 

бібліотекарі філії № 1 протягом січня прово-

дили літературну гру “З якого твору цей 

уривок?” До розділу «Надійний товариш – 

це важливо» бібліотекарями були надрукова-

ні питання для обговорення книги 

В.Нестайка “Тореадори з Васюківки”. На-

приклад: Якої слави жадали Ява та Павлу-

ша?, Чим закінчилась спроба “вирити метро” 

та “бій тореадорів”?, В чому проявилася 

справжня дружба Павлуші та Яви? та ін. 

 

 

В січні в бібліотеці-філії № 1 для 

маленьких читачів була презентована ви-

ставка «Чарівні казки братів Грімм». 4 

січня 2015 року виповнилося 230 років від 

дня народження Якоба Грімма, німецького 

письменника-казкаря. Юні відвідувачі залю-

бки брали книги улюбленого автора бага-

тьох поколінь.  

В січні до 155-річчя від дня народження 

російського письменника А. П. Чехова (1860

-1904) завідуюча б-ф № 1 Сафонова Г.В. 

підготувала брошуру афоризмів «Лучшие 

афоризмы Антона Павловича Чехова».  

 Зима... 

Новий рік... Весе-

лі зимові каніку-

ли... Діти обож-

нюють Новий рік 

і це так природ-

но, адже Дід Мо-

роз приносить 

під ялинку най-

кращі подарунки, 

а святковий на-

стрій пронизує 

все навколо. Іно-

ді трапляються 

справжні дива... 

Такі дива відбулися 3 січня в бібліотеці-філії № 2. Бібліотекарі спіль-

но з керівником гуртка Білозерського ЦДЮТ «Затейники» Афоніче-

вою А.Л. провели з вихованцями центру гру-вікторину: «У замку 

Снігової королеви». Ведучі розпочали свято словами привітання і 

побажання щастя, здоров'я, радості всім присутнім. А потім до дітей у 

гості завітала Снігова Королева. Сніжна чарівниця підготувала для 

малечі загадки, конкурси, запальну музику, веселі пісні, які змінюва-

лись іграми та танцями. На закінчення свята діти одержали масу емо-

цій, багато позитивних вражень та гарного настрою.  

 

 5 січня 2015 р. 

бібліотекарі філії № 

2 спільно з керівника-

ми гуртків Білозерсь-

кого ЦДЮТ Афоніче-

вою А.Л. та Лєпілє-

ною Л.Ч. для гуртків-

ців та всіх бажаючих 

дітей шкіл міста Біло-

зерське провели ново-

річний калейдоскоп 

«Маски…Маски…

Маски…» Захід про-

ходив у два етапи: 1-й 

- в бібліотеці, де ведучі розповіли присутнім, що таке «маска», позна-

йомили з історією виникнення масок, які є маски та розповіли, як і де 

використовують різні маски. Вся розповідь супроводжувалась ціка-

вою, яскравою презентацією «Маски… Маски… Маски…», яку підго-

тувала Демчук Л.М. 2-й етап проходив в фойє ЦДЮТ, біля новорічної 

ялинки, де було проведено майстер-клас із виготовлення маскарадних 

та карнавальних масок. Бажаючих долучитися до роботи було багато. 

Проводила майстер-клас керівник дизайн-студії «Сувенір» Лєпілєна 

Л.Ч. Всі присутні із захопленням вирізували заздалегідь підготовлені 

лекала окулярів та масок, розкрашували їх аквареллю, наклеювали 

різні елементи. На завершення майстер-класу всі сфотографувалися із 

виготовленими масками. 
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На абонементі бібліотеки-філії № 3 2 січня була предста-

влена книжкова виставка-експозиція «Зимова казка», та поли-

чка «Різдвяні візерунки». На виставці бібліотекарі намагалися 

мандрувати з користувачем бібліотеки по різних країнах бо це, 

мабуть, єдина подія, яку протягом століть щорічно відзначають у 

всіх країнах і на всіх континентах, яку знають, люблять і яку з 

нетерпінням чекають люди, різні у своїх національних традиціях 

і релігійних переконаннях. Незважаючи на те, що Новий рік - 

одне з небагатьох свят, що об`єднує все людство, за всіх часів у 

різних народів існували й існують свої традиції зустрічі Нового 

року та своя святкова атрибутика Новий рік – одне з найдавніших 

і найпопулярніших календарних свят. В Україні традиція новорі-

чного святкування має особливо непросту та тривалу історію: 

наші прадіди у різний час святкували новий рік і в березні, і у 

вересні, і у січні – та й тепер двічі на рік. Бібліотекарі запрошува-

ли всіх шанувальників книги познайомитися з цікавою вистав-

кою. 

 

 

 23 січня в актовому залі Білицької 

музичної школи відбулася зустріч 

керівників міста, спеціалістів служб Доб-

ропільського виконкому, представників 

суспільних організацій з переселенцями із 

зони АТО, мешканців міста Білицьке та 

селища Водяне. На зустріч була запроше-

на завідуюча бібліотекою-філією № 4 

Краснопольська Т.В., яка розповіла про 

послуги, які надає бібліотека користува-

чам та запросила присутніх скористатися 

цими послугами. 

 

 

 22 січня до бібліотеки-філії № 4 

завітали учні групи продовженого дня 

ЗОШ № 10 з вихова-

телем Дмитрук І.М. 

на бібліотечну інфо-

рмину «Соборна та 

єдина моя Україна». 

 Бібліотекарі 

розповіли про одну зі 

сторінок нашого ми-

нулого – боротьбу 

українського народу 

за соборність своїх 

земель. Так уже сталось, що впродовж 

століть наш народ та землі України були 

розрізнені, належали 

до інших держав: 

Російської імперії, 

Польщі, Австро-

Угорщини. Тож спо-

конвічною мрією 

українців було об’єд-

нання розрізнених 

частин України в ме-

жах однієї держави. 

22 січня 1919 року в 

Києві на Софіївській площі, біля пам’ят-

ника гетьману Богдану Хмельницькому, у 

присутності десятків 

тисяч киян здійсни-

лась мрія українсь-

кого народу, лідери 

УНР і делегація 

ЗУНР заявили про 

свій намір збудувати 

єдину соборну Укра-

їнську державу. 

Бібліотекар познайо-

мила учнів з книга-

ми, які були представлені на тематичній 

викладці літератури «Соборна Україна: 

від ідеї до жит-

тя». Таким чином, 

учні познайомилися 

ще з однією сторін-

кою нашого славно-

го минулого. 

 

 

 У наше бурхливе століття, коли 

всі сфери життя постійно вдосконаляться 

й розвиваються, важко знайти будинок, 

офіс або підприємство, у яких не було б 

комп’ютера. Важко знайти й людини, 

навіть серед дітей дошкільного віку, що 

не мав би найпростіших навичок роботи 

із цією розумною машиною. Те, що ще 

кілька десятків років тому здавалося 

чимсь незрозумілим, невідомим, склад-

ним і майже фантастичним, тепер стало 

звичайній і доступним навіть дитині. Ба-

гато хто вже не представляють своєї ро-

боти, навчання й повсякденного життя 

без комп’ютера. Він є універсальним се-

редовищем для спілкування, розваг та 

навчання. 

 І тому, темою чергового засідання 

клубу «Ерудит» було: «Комп’ютерний 

світ — вікно у дивосвіт». Гра пройшла 23 

січня в читальній залі бібліотеки-філії № 

2, а учасниками були учні 3 - 4 кл. шкіл 

міста. Ведучі в ігровій формі (загадки, 

ребуси, відео, вікторина) нагадали грав-

цям, з яких складових частин складається 

комп’ютер, розповіли правила поводжен-

ня з комп’ютером. Діти із захопленням 

подивились презентації «Компьютерные 

игры» та «Компьютер – это класс». Грав-

ці показали почуття відповідальності та 

вміння працювати у команді, самостійно 

та наполегливо йти до перемоги. 

 У відділі обслуговування 

бібліотеки-філії № 5 було організовано 

виставку книг сучасних українських та 

світових письменників «Сучасна україн-

ська книга». Особливою популярністю 

користувалися розділи «Жінки для жінок 

та про жінок», 

а також 

«Майстри 

української 

прози». Розділ 

«Книга одного 

автору» – рек-

лама творів 

Сергія Жадана, 

поета, прозаї-

ка, організато-

ра літератур-

них фестивалів 

та актів грома-

дянської непо-

кори. 
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В читальному залі Центральної 

міської бібліотеки була організована 

тематична полиця під назвою «Той 

Великий день злуки». Для широкого кола 

читачів була представлена література, яка 

висвітлює ідеї та події періоду становлен-

ня самостійної, української держави. Істо-

ричні та політологічні дослідження роз-

витку державності і соборності України. 

З 6 січня в читальному залі 

Центральної міської бібліотеки експо-

нувалася виставка «Сяйво різдвяних 

свят». Виставка була підготована до 

низки зимових свят: 7 січня – Різдво Хри-

стове, 13 січня – Щедра кутя, 19 січня – 

Хрещення Господнє. Водохреща. 

Література, представлена на 

виставці в рубриці «Сяйво Різдвяної зір-

ки», знайомила користувачів з історією 

цих свят, зі звичаями святкування україн-

ського народу. Рубрика «Свята вечеря», 

що містила в собі книги та періодичні 

видання з рецептами святкових страв, 

була підготована для користувачів, яких 

більш цікавила кулінарна сторона святку-

вання. 

Література, представлена на 

виставці, була розрахована на різні чита-

цькі уподобання, тож користувалася по-

питом у читачів різних вікових категорій. 

Для школярів корекційного кла-

су ЗОШ № 10 звичайний урок фізкульту-

ри перетворився на урок здоров’я 

«Здоровим будь!». Його підготу-

вали і провели бібліотекар філії 

№ 4 Гук Л.П. та вчитель Гапон 

В.Д. Діти із задоволенням взяли 

участь у спортивних змаганнях 

«Хто найспритніший?», «Весела 

скакалочка», «Магічне коло», 

відповідали на питання психоло-

гічного тесту. Кожний подібний 

захід піднімає настрій, укріплює 

фізичне здоров’я, налаштовує на 

позитив. Тісна співпраця школи 

та бібліотеки дає свої позитивні 

результати: діти приходять до 

бібліотеки не тільки вибрати книги, але й 

за порадою, провести чудово вільний час, 

поспілкуватися. Для них бібліотека пере-

творилася в місце, де їх завжди вислуха-

ють і допоможуть. Слово та добре став-

лення лікує душу, відновлює емоційний 

стан дітей, додає впевненості у власних 

силах. У цьому дивовижна сила бібліоте-

рапії. 

В бібліотеці-філії № 3 на абоне-

менті з загального циклу «Джерело твор-

чості» була оформлена персональна лі-

тературна поличка з оглядом літера-

тури до дня народження У.О. Самчука. 

На поличці представлені твори, не тільки 

автора, але й літературознавчі видання 

про нього. Поличка розрахована на широ-

ке коло користувачів, і кожний відвідувач 

може знайти інформацію, цікаву саме 

йому. 

До 85-річчя від дня народження видатного дитячого 

письменника Всеволода Нестайка бібліотекарі філії № 2 ство-

рили тематичну полицю «Творець казкових країн».  

Всеволод Нестайко – улюбленець мільйонів дітей. Він 

завжди мріяв повертатися у дитинство і тому писав для дітей 

веселі і мудрі книги. У творах Всеволода Нестайка веселі, ро-

зумні, жваві, дотепні, сміливі маленькі герої в різних життєвих 

ситуаціях, іноді 

зовсім химерних, а 

часом і відверто 

драматичних вияв-

ляють неабияку 

кмітливість, почут-

тя гумору і людя-

ність. Тому книжки 

Всеволода Нестай-

ка дуже рідко зали-

шають читача бай-

дужим. А його тво-

ри: «Пригоди журавлика», «Тореадори з Васюківки», «П’ятірка 

з хвостиком», «Незвичайні пригоди в лісовій школі», 

«Слідство триває», 

«Чудеса в Гарбузянах» 

та багато інших, чита-

ють не тільки діти, але 

й дорослі.  

В січні в біблі-

отеці-філії № 1 для 

маленьких читачів була 

презентована виставка 

«Чарівні казки братів 

Грімм». 4 січня 2015 

року виповнилося 230 

років від дня народження Якоба Грімма, німецького письмен-

ника-казкаря. Юні відвідувачі залюбки брали книги улюблено-

го автора багатьох поколінь.  
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 11 січня – найввічливіший день у 

світі, бо за рішенням ООН і ЮНЕСКО 

саме в цей 

день відзна-

чається Все-

світній день 

«спасибі». 

Доброзичли-

вість і вихова-

ність – неод-

мінні складові 

повноцінного 

виховання, 

запорука адап-

тації дитини в 

суспільстві. 

Тому на захід 

під назвою 

«Дякую тобі…», організований у 

Центральній міській бібліотеці 16 січ-

ня, були запрошені найменші – першок-

ласники двох класів ЗОШ № 7 разом з 

класними керівниками В. П. Лейбою та Л. 

М. Арісмятовою. 

 Ведуча 

заходу, бібліоте-

кар відділу об-

слуговування В. 

В. Воронцова, 

спочатку розпо-

віла малечі про 

історію похо-

дження слова 

«спасибі», яке 

з`явилося на Русі 

наприкінці ХVI 

століття замість 

звичного на той 

час 

«благодарствую». Під час спеціально 

організованого конкурсу на знання таких 

чарівних слів виявилося, що діти добре їх 

знають і послуговуються у повсякденно-

му житті. Гідний приклад чемної поведін-

ки подали дітям персонажі улюблених 

мультиків – «Лунтик та його друзі» та 

«Крихітка Єнот». Під час перегляду 

останнього до веселої пісні про посміш-

ку, яку виконував малий Єнот, охоче при-

єдналися і наші малі гості. 

 20 січня до бібліотеки завітали 

учні другого класу сьомої школи, які теж 

дізналися багато цікавого про чарівні 

слова ввічливості. 

 2 січня бібліоте-

карі філії № 4 влаштува-

ли для школярів 3 класу 

ЗОШ № 10 (кл. керівник 

І.В.Науменко) театра-

лізоване свято 

«Новорічний вітер каз-

кових пригод». Завітав 

до дітвори чарівник із 

Хогвардсу Гаррі Поттер 

та начаклував лісове 

створіння Кікімору, яка 

хотіла робити всім дітям неприємності. Магія хлопчика і гарний 

настрій гостей змогли «перезавантажити» Кікімору і зробити її 

доброю.  

 Потім до бібліотеки завітав Голуб Миру і приніс усім 

українським дітям послання з найкращими побажаннями. Голов-

ними гостями свята були Дід Мороз та Снігуронька. Діти зазда-

легідь приготували для них малюнки, листи, вивчили вірші, піс-

ні, а дівчатка-сніжинки закружляли у чарівному танку.  

 Усіх школярів порадували солодкі та корисні подарунки 

– цукерки та блокнотики для запису своїх мрій і побажань. Веду-

ча казкового дійства Л.П. Гук вміло керувала святковим настро-

єм дітей і чарівних героїв та запро-

сила всіх на щоденні відвідини та-

кої необхідної в житті кожного жи-

теля та завжди привітної бібліотеки. 

 

 Під час зимових канікул для 

дітей молодшого шкільного віку на 

дитячому абонементі бібліотеки-

філії № 4 була оформлена книжко-

ва виставка «Зима - чарівниця». 

На полицях виставки були надані 

книги за розділами «Новорічні свя-

та», «Зимова круговерть», а на 

останньому - «Зима очима дітей», 

були розташовані дитячі малюнки 

та саморобки. Ця виставка розкривала не тільки книжковий фонд 

бібліотеки, а й стала в нагоді для дітей, їх батьків та вчителів. 

 Бібліотека-філія № 4 завжди радо вітає нових відвідувачів, які з ча-

сом стають її друзями. Бібліотеку відвідав Крістофер Нанн із Великобрита-

нії, м. Лідс. Крістофер працює вільним фотографом, декілька разів був в 

Україні, але українську бібліотеку відвідав вперше. Він багато читає у віль-

ний час, відвідує бібліотеки свого міста. Знайомий з багатьма світовими ав-

торами, чув про творчість Т.Г. Шевченка. Бібліотекарі влаштували Крістофе-

ру ознайомчу екскурсію, особливо його вразили краєзнавча виставка 

«Корінням давній мій Донбас», вільний і безкоштовний доступ до Wi-Fi та 

комп’ютерів . Спілкувалися за допомогою супроводжуючого гостя перекла-

дача. Бібліотека дуже сподобалась, враження залишились тільки позитивні. 

Крістофер побажав нашому закладу процвітання, тому що: «Наявність біблі-

отеки є показником високого культурного рівня місцевого населення: від 

маленької людини до найстаршої». 


