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Учитесь и читайте. 
Читайте книги серьё-
зные. Жизнь сделает 

остальное.                 
Ф.М. Достоевский  

Слово, моя ти єдиная зброє! 

20 лютого у читальному залі Добропіль-

ської Центральної 

міської бібліотеки 

пройшов ювілейний 

вечір «Слово, моя ти 

єдиная зброє!», при-

свячений 80-річному 

ювілею Добропільсь-

кої міськрайонної гро-

мадсько-політичної 

газети «Новий шлях». 

Захід було ор-

ганізовано у рамках роботи поетичного клу-

бу «Крила надії», адже переважна більшість 

членів клубу розпочинали свій творчий шлях 

у місцевій газеті. 

На вечорі були присутні керуючий спра-

вами виконавчого комітету Добропільської 

міської ради Н. М. Старостенко, начальник 

відділу культури міськради Л. М. Білоус, 

колектив редакції газети «Новий шлях» на 

чолі з Заслуженим журналістом України А. 

С. Мостовою, ветерани газети М. Г. Прин-

цевський, Л. М. Леонова, Л. І. Альохіна, 

працівники редакції різних років, друзі і 

шанувальники «Нового 

шляху». Колектив ЦМБ 

підготував історичний 

екскурс сторінками га-

зети, ілюстрований пре-

зентацією. Увазі при-

сутніх також була 

представлена ви-

ставка фотографій 

з архіву «Нового 

шляху», а також 

підшивки видання 

різних історичних періодів: від 1952 

до 2012 року.  

Голова поетичного клубу «Крила 

надії» І. І. Калініна, колишній заступ-

ник редактора «Нового шляху», 

розповіла про міцний зв`язок газети і 

клубу, адже зародження «Крил» 

відбулося саме на сторінках «Шляху пере-

моги» на початку 80-х років минулого 

століття.  

З дружніми побажаннями виступили 

голова районного відділення Асоціації жінок 

регіону Л. В. Наровілова, Почесний громадя-

нин м. Добропілля В. В. Подолян, методист з 

організації дитячих та юнацьких ЗМІ Т. О. 

Лисенко. 

У музичній формі ювілярів привітали 

члени клубу поетів Г. І. Заварзін та С. В. 

Каширська, свої вірші, присвячені газеті, 

прочитав голова пое-

тичного об`єднання м. 

Білицьке «Пишущая 

братия» А. Д. Коцов.  

Учасники заходу були 

задоволені підготовле-

ним святом, отримали 

багато позитивних 

емоцій, помолоділи 

душею і завершили 

вечір приємним 

спілкуванням за ча-

шечкою чаю. 

Супрядкіна О.Г., бібліотекар ВО ЦМБ 

В пам’яті навіки збережемо  

 25 лютого в читальній залі бібліотеки-філії № 2 м. Білозерсь-

ке відбувся захід — година мужності «В пам’яті навіки збереже-

мо», присвячений Дню вшанування воїнів-афганців. Учасниками за-

ходу стали учні 7-го класу ЗОШ № 14. 

 Ведучі розповіли про ту страшну і непотрібну війну і нагадали, 

що всі повинні пам’ятати про тих, хто став свідком і учасником війсь-

кових подій. А далі учні побачили невелику частину того, що пережи-

ли воїни-афганці в презентації «Пришел приказ…» З авторським вір-

шем «Афганістан» виступила бібліотекар Виниченко Є. В.  

 Бібліотекарі розповіли про солдат, які жили на Добропільщині, 

а більш детально зупинилися лише на одному: Анатолії Михайловичі 

Нимико, який народився і 

жив в м. Білозерському. 

Ведучі познайомили дітей з 

біографією Анатолія, зачи-

тали його листи до рідних. 

А школярі продекламували 

вірш, який не має автора, 

але був написаний тоді… в 

1980 році. Він має назву 

«Посвящение Анатолию 

Нимыко». Потім діти перег-

лянули презентацію 

«Почтим их память принесёнными цветами», яка розповідає про па-

м’ятники афганцям в різних країнах.  

 На закінчення завідуюча бібліотекою Демчук Л.М. представи-

ла до уваги учнів перегляд літератури «Афганское эхо», який склався 

з історичних, документальних та художніх матеріалів бібліотеки. 

 

Афганські сторінки хвилюють моє серце 

До 26-ї річниці виводу радянських військ із Афганістану 

бібліотекарі бібліотеки-філії № 4 для своїх користувачів оформили 

тематичний перегляд літератури «Афганські сторінки хвилюють 

моє серце». Затамува-

вши подих, учні стар-

ших класів слухали 

про події, які відбува-

лися 26 років тому. 

 

Краснопольська Т.В.,  

завідуюча б-ф № 4 
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Наша мова барвінкова 

З нагоди 15-річчя з дня заснування 

свята Міжнародного дня рідної мови бібліо-

текар філії № 4 Гук Л. П. разом із дітьми 

групи продовженого дня ЗОШ № 10 

(вихователь Дмитрук І. М.) провела мовлен-

нєву стежину «Наша мова барвінкова». На 

заході діти не тільки познайомилися з істо-

рією створення свята, але й взяли участь у 

різноманітних мовних конкурсах: «Що? Де? 

Коли?», «Редактор», «Бліц-турнір», «Бюро 

знахідок». Перемогла команда дівчаток 

«Калина», проявивши міцні знання і вміння 

з української мови. Винахідливими та обіз-

наними виявилися і хлопці команди 

«Барвінок». Захід дав можливість дітям 

зрозуміти, що престижність мови залежить 

не від неї самої, а від її носіїв, тобто україн-

ців. Тож кожна дитина має усвідомлювати 

цю істину і розмовляти рідною мовою. До 

цього свята в читальному залі бібліотеки 

була оформлена книжкова виставка «О, 

мово моя, душа голосна України». 

 

Бринить, співає, наша мова, ча-

рує, тішить і п’янить 

Щороку 21 лютого народи нашої 

планети святкують Міжнародний День 

рідної мови. Це незвичайне свято і відзна-

чають його по-особливому. В цей день 

люди нагадають одне одному про те, як 

важливо берегти рідну мову. Адже мова - 

це великий скарб. Мову не вигадаєш, не 

витвориш за рік чи два. Вона твориться 

віками, тисячоліттями. І творить її весь 

народ. Мудро чинить той народ, який 

вчиться рідної мови у дідів-прадідів, роз-

мовляє нею, пише, співає, думає. І, зви-

чайно ж, передає її своїм дітям і онукам. 

26 лютого в читальній залі бібліо-

теки-філії № 2 на мовознавчий гравікон 

«Бринить, співає, наша мова, чарує, 

тішить і п’янить» зібралися справжні 

українці, шанувальники мови, знавці рід-

ного слова. Учасники заходу - члени інте-

лектуального клубу «Ерудит», учні 5-7 

кл. шкіл м. Білозерське. Гра складалася з 

п’яти конкурсних завдань, і діти продемо-

нстрували власні знання та вміння. Члени 

гуртка «Затейники» продекламували вір-

ші про мову.  

Всім сподобалося 3 конкурсне 

завдання - питання від комп’ютерних 

друзів: треба було по мелодії пізнати піс-

ню. Цей конкурс був, як цікавий, так і 

дуже важкий, не всі пісні діти змогли 

відгадати. На закінчення ведуча підсуму-

вала, що кожний з нас і всі ми гуртом 

ма-

ємо плекати й берегти найкращу квітку 

рідної землі – українську мову. Доповнен-

ням до заходу стала тематична полиця 

«Українська мова квітне, розквітає». 

11 лютого на абонементі бібліоте-

ки-філії № 3 експонувалась книжкова 

виставка, для широкого кола користу-

вачів, «Кохання буває різне...» до Дня 

Закоханих. До уваги користувачів були 

представлені книги українських та зарубі-

жних письменників. Цитатою до виставки 

стали слова Вільяма Мейкпіса Теккерея 

«Книги освячують душу, піднімають і 

зміцнюють людину, пробуджують в ній 

кращі прагнення, гострять її розум і по-

м'якшують серце». 

 В читальному залі бібліотеки-

філії № 4 для користувачів-дітей бібліоте-

карями була оформлена книжкова ви-

ставка «Немає кращої землі, ніж наша 

Україна». Перший розділ називався 

"Могутня ріка нашої історії". З книг, що 

були представлені в цьому розділі, читачі 

дізналися про найяскравіші сторінки на-

шої історії. Другий розділ називався 

«Свята моєї батьківщини». Кожне свято - 

це радість, це спілкування. Усі вони по-

в'язані з давніми традиціями та визначни-

ми історичними подіями. Третій розділ 

"Краса і загадковість рідної землі". В 

книжках, які були розміщені в цьому 

розділі, користувачі знайшли твори про 

природу України, про рідний край. Четве-

ртий розділ називався "Звучи, моя мово 

чарівна". В розділі були представлені 

книги, які відкрили двері в цікавий світ 

рідної мови. Книжкова виставка була 

оформлена з метою розширити знання 

дітей про рідну Україну, її історію, при-

роду, мову та свята та виховання почуття 

любові до рідної землі. 

 В лютому бібліотекарі бібліотеки

-філії № 5 оформили виставку-свято 

«Здрастуй, люба зимонько». З’ясувало-

ся, що холодна зима дуже багата на різні 

свята. На кожній полиці було презентова-

но книги до свят зими: «Свято Миколая», 

«Новий Рік», «Різдво», «Масляна». Ви-

ставка розкривала народні традиції, обря-

ди та звичаї з 

якими наші 

предки від-

значали кож-

не свято.  
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Мова – духо-

вний скарб нації. Це 

не просто засіб 

людського спілку-

вання, це те, що 

живе в наших сер-

цях. Змалечку вихо-

вуючи справжню 

людину, кожен із 

нас повинен переду-

сім створити в своїй 

душі світлицю, в 

якій зберігається найцінніший скарб – 

мова. Працівниками бібліотеки-філії № 3 

та шкільного бібліотекаря Довгої Т.С. в 

ЗОШ № 17 було проведено 21 лютого 

день читання для учнів молодших класів. 

Школярам розповіли про свято дня рідної 

мови, коли і чому його почали відзначати. 

Учні читали вірші та ставили запитання по 

темі. Метою проведення дня читання бу-

ло: сформувати розуміння того, що украї-

нська мова - наш скарб, без якого не може 

існувати ні народ, ні Україна як держава; 

розширити знання про 

красу і багатство україн-

ської мови; пробудити 

почуття національної 

гідності; виховувати лю-

бов до рідної мови, рідно-

го краю, його традицій, 

почуття поваги до всього 

свого, українського, ба-

жання розмовляти рідною 

мовою. 

Свято люблячих сердець 

У читальному залі Добропільської 

Центральної міської бібліотеки до Дня 

святого Валентина підготовлено книжко-

ву виставку-натхнення під назвою 

«Свято люблячих сердець». Метою ви-

ставки було привернути увагу всіх катего-

рій читачів до художніх творів романтич-

ного спрямування, в тому числі таких 

непересічних шедеврів, як «Ромео і Джу-

льєтта» Шекспіра, любовної лірики Петра-

рки, творів пізнішого часу - «Джен Ейр» 

Шарлотти Бронте, «Грозовий перевал» 

Емілі Бронте, відомого всім «Віднесені 

вітром» М. Мітчел, визначного містично-

любовного роману М. Булгакова 

«Майстер і Маргарита». Своє, особливе 

місце на виставці посіли нестаріючий 

«Декамерон» Джованні Бокаччо, роман 

«Коханець леді Чаттерлей» Д. Лоренса, 

добірка творів про кохання сучасних авто-

рів. Прочитати представлені книги буде 

корисно читачам різного віку. 

3 лютого 2015 року в бібліотеці-

філії № 1 відбулася літературна-

історична подорож 

«Не помнящий про-

шлого, да не имеет 

будущего».  

830 років 

тому, а саме 1185 

року відбулася одна 

з битв новгородсько-

го князя Ігоря Свято-

славича з половцями 

біля селища Гола 

Долина Слов’янсь-

кого району, незаба-

ром оспівана у 

«Слові о полку Іго-

ревім». У подорожі приймали участь всі, 

хто мав бажання ознайомитися з історією 

Київської Русі, подивитися, намалювати 

воїна не тільки Київської Русі, а й всіх 

епох. Малюнки воїнів з покроковою ін-

струкцією та майстрування тур чи ладі 

дуже сподобалися дітям. Вони з уважніс-

тю розглядали озброєння та одяг воїнів 

всіх епох, навіть не здогаду-

ючись, що це була лише 

приманка до самого голов-

ного, головне - це книга. 

Книга «Слово о полку Іго-

ревім» надрукована ще в 

1986 році. То чи треба сьо-

годні говорити про наше 

минуле? Озиратися у мину-

ле треба кожному. Людина 

не живе в одному часі, а у 

трьох часових вимірах: у 

минулому, сьогоденні та 

майбутньому. Дорога у 

майбутнє пролягає через 

минуле. Треба осмислити 

власне минуле, зрозуміти його, бо історія 

повторюється.  

Українські страви – магія господині 

Цього року бібліотека-філія № 4 почала співпрацю з 

Білицьким професійно-технічним ліцеєм № 83 за програмою 

«Бібліотека молоді ХХІ сторіччя». І першим заходом стали 

застільні посиденьки «Українські страви – магія господині». 

Посиденьки відбулися при повному актовому залі. Бібліотекар 

Булатова О.Г. зустрічала гостей, навчала гарним манерам пані 

Солоху (Піщенко Н.В.) – персонажа твору М.В.Гоголя «Вечори 

поблизу Диканьки». Дівчата-господині розповідали вірші, з 

майстром виробничого навчання кухарів Горобченко Л.В. ака-

пельно виконали народну пісню «Ой, мій милий вареничків 

хоче». Вікторина «Професійна» виявила найбільш обізнаних у 

кулінарній справі студентів. Бібліографічний огляд «Готуємо 

разом – готуємо смачно» ознайомив присутніх з книгами про 

народні традиції кулінарного мистецтва України. Майбутні 

кухарі частували гостей щойно звареним борщем і варениками 

з картоплею, чим довели, що добре володіють не тільки теорі-

єю, а й практикою приготування страв. 
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Все починається з тебе  

Доброта – це щедрість людського серця, 

розуміння, співчуття, любов до всього 

живого. Потреба в ній – повсякчасна. 

Милосердя і доброта – як два крила, на 

яких тримається  людство.  

 Саме про це йшла мова в  

бібліотеці-філії № 4 на уроках доброти. 

Бібліотекар дитячого абонементу Гук 

Л.П. провела уроки доброти «Все почи-

нається з тебе» з корекційним класом 

ЗОШ № 10 (кл. керівник Гапон В.Д.) та 

учнями кімнати школяра «Фак-

ел» (педагог організатор Колпак О.М.).  

 З увагою діти слухали притчу 

«Добро і зло», оповідання В. Сухо-

млинського «Зла мати і добра тітонька», 

брали участь у ігровому конкурсі «Добро 

чи зло?».  

 На пам’ять про зустріч школярі 

залишили бібліотеці намальовані сердеч-

ка, як символ доброти та любові. Завер-

шився захід переглядом мультфільму 

«Планета добрих справ». Такі заходи 

мотивують дітей до гуманних вчинків, 

виховують віру в добро і вміння аналізу-

вати свої дії. Боротьба добра і зла – одвіч-

на тема казок та творів дитячих письмен-

ників, які завжди пропонують на дитячо-

му абонементі нашої бібліотеки. 

   

 

 

 

Віртуальний захід 
 «Во всем мне хочется дойти до 

самой сути...» - таку назву мала інфор-

маційна панорама віршів, присвячена 

святкуванню 125-ої річниці з дня наро-

дження Бориса Пастернака. Віртуальний 

захід відбувся на бібліотечній сторінці 

бібліотеки-філії № 1 в мережі Facebook.  

https://www.facebook.com/profile.php?

id=100004928385169  

 Події 2014 року - 

це героїчна сторінка істо-

рії українського народу, 

яка викарбувала імена 

сотні синів із різних куто-

чків України за їх патріо-

тичний порив. Вони вибо-

рювали право на гідність і 

свободу. 

  В бібліотеках Доб-

ропілля були оформлені 

тематичні полиці  «Не 

зрадьмо  «Небесної  сот-

ні» (ЦМБ),  «Слава геро-

ям Небесної сотні» (б-ф № 4), «Небесна сотня на варті» (б-ф 

№ 2). Користувачі  бібліотек можуть познайомитися зі спис-

ком героїв, у якому пліч-о-пліч з  українцями - євреї, росія-

ни, вірмени, грузини і білоруси. Всі вони віддали  свої життя 

заради оновлення країни. 

 В бібліотеці-філії № 4 історичні матеріали зібрано в 

тематичну теку 

«Революція гідності». 

Також бібліотекарі м. 

Білицьке  підготували 

і провели бібліотечну 

інформину «Герої не 

вмирають», присвяче-

ну одному із чотирьох 

жителів Донецької 

області, занесених до 

списку Небесної Сот-

ні, нашому земляку 

Наумову Володимиру 

Григоровичу. Указом 

Президента країни № 

890/2014 «Про присвоєння звання героя України» за громадянсь-

ку мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних 

засад демократів, прав і свобод людини, самовіддане служіння 

українському народу, виявлені під час Революції гіднос-

ті Наумову Володимиру Григоровичу було присвоєно 

звання Героя України і удостоєно ордена «Золота Зір-

ка» (посмертно). Сьогодні загиблі в Небесній Сотні - 

герої. Про це повинні знати наші земляки.   

 20 лютого вся країна схиляє голову перед героя-

ми України, які загинули на Майдані під час кривавих 

сутичок у Києві. Вони поклали своє життя на вівтар 

справедливості і свободи, виборюючи гідне майбутнє 

для українського народу. У читальному залі нашої біблі-

отеки для широкого кола користувачам була представле-

на прес-

викладка пам’яті 

загиблих учас-

ників Євромай-

дану «Могутні 

масиви народно-

го духу і сил». 

Метою викладки 

було вшанувати 

пам’ять героїв 

Небесної сотні, 

прищеплювати 

любов до Батькі-

вщини, вихову-

вати патріотичну 

свідомість, роз-

вивати бажання стати гідними громадянами України. 

Висновки які зробили користувачі та, ми, робітники біб-

ліотеки, що шляхетні воїни давнини переродилися в про-

стих наших сусідів та друзів. Перше, про що маємо па-

м’ятати і що зберегти в наших серцях, – вічну пам'ять, 

пам'ять про їхній геройський чин, про їхню жертву. Герої 

Майдану зупинили зло найбільш цінним – ціною власно-

го життя. Не маємо права забути про це. Маємо пам’ята-

ти про них не тільки в дні скорботи й жалоби, а постійно.   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004928385169
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004928385169

