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Чтение есть создание 
собственных мыслей 
при помощи мыслей 

других людей. 

Рубакин Н. А. 

"Знов починається Весна! Знов по-

чинаються дива! - під такою назвою в бе-

резні дитяча бібліотека-філія № 5 пропо-

нувала здійснити захоплюючу літературно

-музичну мандрівку своїм читачам. Розділи 

"Весняна феєрія", "Квітуча симфонія", 

"Свято всіх жінок" розкривали літературу 

про весняні  свята, вірші та прозу, присвяче-

ні весні. Один із розділів виставки був прис-

вячений улюбленому святу всіх жінок. До 

уваги читачів бібліотекарі підібрали музич-

ні композиції з весняною тематикою. Все 

задля того, щоб відвідувачі зарядилися ба-

дьорістю, позитивом та весняним настроєм! 

 

І великі таємниці відкриваються 

нам..." – так називалась виставка-добірка 

книжок з довідкового фонду, яка розверну-

лася в Інтернет-центрі бібліотеки-філії № 5. 

Книжковий фуршет був призначений для 

допитливих гурманів середнього шкільного 

віку. Виставка пропонувала ознайомитися з 

довідниками із серій: "Все обо всем", "1000", 

"Что такое? Кто такой?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжна виставка одного автора 

"Хроніки Нарнії"   була представлена на або-

нементі бібліотеки-філії № 5. Вже з назви 

зрозуміло, що виставка присвячена Клайву 

Стейплзу Льюісу - видатному англійському 

та ірландському письменнику, вченому і 

богослову. Автор відомий своїми роботами 

по середньовічній літературі та християнсь-

кій апологетиці, а також художніми творами 

в жанрі фантастики. Льюіс - один з видних 

представників Оксфордської літературної 

групи «Інклінгів».   

Хроніки Нарнії "- дивна і прекрасна 

історія чарівної країни, в якій правлять лю-

бов і доброта, де тварини і птахи говорять і 

мислять подібно людям, а в лісах живуть 

гноми і велетні, фавни і кентаври. Поряд з" 

Володарем кілець "Дж. Р. Р. Толкіна, 

"Хроніки 

Нарнії" стали 

світовою кла-

сикою фен-

тезі, однаково 

улюбленою 

багатьма по-

коліннями 

дітей і дорос-

лих. 

Березень – перший місяць весни – за 

старих часів вважався священним місяцем у 

багатьох народів. Серед весняних свят, які 

відзначають в Україні, є свято Обретіння. У 

цей час усі птахи у вирії повертали голови 

до рідного краю. Про  це дізналися відвіду-

вачі бібліотеки-філії № 4. Для них бібліоте-

кар дитячого абонементу Гук Л.П. провела 

тематичний огляд літератури «Ой, весе-

ла в нас весна». Зацікавила дітей і добірка 

запропонованої літератури, і справжня шпа-

ківня. Діти пообіцяли зробити з татами та 

дідусями шпаківні, щоб розвісити їх у місь-

кому парку. А найкращим результатом 

огляду стали книги, взяті з виставки школя-

рами. 

У Всесвітній день поезії — 21 березня 

— бібліотека-філія № 4 запропонувала  

своїм читачам поринути у світ поезії завдя-

ки книжковій виставці «Лунає поезія в про-

зорім повітрі». Розділ «Величне українське 

слово» подарував спілкування з найкращи-

ми зразками поезії рідної України, як відо-

мими, так і невідомими. Нікого не залиши-

ли байдужими вірші Миколи Хвильового, 

Василя Стуса, Ліни Костенко, Івана Франка 

та багатьох інших поетів. Розділ «Краса 

світової поезії» ознайомив читачів з вірша-

ми поетів різних країн світу. Кожен знай-

шов свій улюблений вірш, який  відповідав 

стану його душі! Розділ «Білицьке: зупинка 

«Поетична» нагадав читачам про те, що 

наше місто може пишатися своїми поетами, 

що творять історію краю і власних хвилю-

вань пером та римою. Збірники поезій 

«Крылья надежды», «На крыльях надеж-

ды», «Чувства вслух», «Обретение крыль-

ев», авторські збірники віршів В. Брика 

«Гармония бытия», Є. Бахтіна «От иронии к 

сарказму», С. Васильєва «Рифмы сердца», 

«Улица Соцтруда», А. Копцова «Мой край», 

«Про комплекс «Белицкое» наше, что есть в 

округе кра-

ше?» зачару-

вали своїми 

зрозумілими, 

легкими, 

близькими 

серцю слова-

ми. 
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До 200-річчя від дня народження 

М.М. Вербицького і 150-річчя з ча-

су першого публічного виконання 

гімну України. 

 Кожна держава має свої розпізна-

вальні символи - це Герб, Прапор і Гімн.  

Як Герб та Прапор, Гімн також належить 

до найбільших святинь будь-якого наро-

ду. Це ті слова й музика, які торкаються 

найпотаємніших струн душі, які змушу-

ють вставати при перших  акордах і з 

трепетом у серці відчувати велику гор-

дість за свій народ, свою Батьківщину.  

 З нагоди 200-річчя від дня наро-

дження українського композитора, свяще-

ника, громадського діяча, автора музики 

Державного Гімну України Михайла Вер-

бицького та 150-ї річниці з часу першого 

публічного виконання національного 

гімну "Ще не вмерла України, ні слава, ні 

воля ... " з 4 березня протягом місяця в 

читальному залі бібліотеки-філії № 1 

була презентована аудіо-книжкова ви-

кладка "Стою струнко й урочисто, коли 

звучить Гімн України". 

 Відвідувачі бібліотеки-філії № 1 

мали змогу дізнатися багато фактів з істо-

рії створення та становлення Гімну Украї-

ни, біографії М. Вербицького, П. Чубин-

ського. Бібліотекарі Сафонова Г.В. та 

Бруцька І.В. запрошували всіх відвідува-

чів бібліотеки ознайомитися з  музичною 

символікою нашого народу, яка сягає ще 

часів Київської Русі. Розповідали, що тоді 

роль державного гімну виконували бойові 

заклики та пісні, які створювали піднесе-

ний  настрій перед битвами. Музичну 

редакцію національного гімну "Ще не 

вмерла України, ні слава, ні воля ... " було 

затверджено 15 січня 1992 року Указом 

Президії Верховної Ради України. А 6 

березня 2003 року Указом Президента 

України Державним Гімном України за-

тверджено національний гімн на музику 

М. Вербицького зі словами першого куп-

лету та приспіву твору П. Чубинського.  

 Працівники бібліотеки-філії № 2 

м. Білозерське підготували тематичну 

полицю «Автор найславетнішої пісні». 

Користувачі бібліотеки мали можливість 

ознайомитися з історією життєвого та 

творчого шляху композитора, його робо-

тою над створенням музики до Гімну 

України. 

  До 150-ї річниці першого публіч-

ного виконання національного гімну 

України в читальній залі була оформлена 

виставка - перегляд літератури 

«Головна пісня  українського народу».

 21 березня в читальній залі бібліо-

теки-філії № 2 з вихованцями вокального 

гуртка  Білозерського ЦДЮТ бібліотекарі 

провели інформаційну годину 

«Державний символ  України». Ведучі 

познайомили дітей з символами України, 

з історією написання Державного Гімну 

України, з життєвим шляхом автора пісні. 

На закінчення гуртківці урочисто викона-

ли  Гімн України.  

 Бібліотекарі філії № 3 смт. Ново-

донецьке провели 4 березня в шкільній 

бібліотеці ЗОШ № 16 для учнів 6 – 8 кла-

сів хвилину інформації «Співець україн-

ського народу», присвячену 200-річчю від 

дня народження М. Вербицького - автора 

музики до гімну України, який також 

відзначив ювілей - 150 років з першого 

дня його виконання. Наприкінці подібних 

хвилин завжди хочеться сподіватись, що 

їх проведення допоможе привити підліт-

кам любов до Батьківщини. 

 Бібліотека-філія № 4 м. Білицьке 

присвятила 200-річчю від дня народження 

Михайла Вербицького виставку-

перегляд «М. Вербицький – співець волі 

та свободи» для широкого кола відвіду-

вачів бібліотеки та провела бібліотечну 

інформину «Творець українського гімну – 

М. Вербицький» для групи продовженого 

дня ЗОШ № 10 (кл. керівник Дмитрук 

І.М.) На заході школярі дізналися про 

нелегку долю створення слів та мелодії 

державного гімну України, звучання яких 

започаткувало нову сторінку української 

історії. Вікторина «Моя країна – Україна» 

закріпила отримані знання, а метод інтер-

в’ю дав дітям можливість виразити свої 

думки щодо значення гімну для держави 

та зробити висновок, що немає величні-

шої пісні, ніж наш безсмертний українсь-

кий славень! 

 З нагоди 200-річчя від дня наро-

дження Вербицького М.М. в дитячій  

бібліотеці-філії № 5 м. Добропілля до 

уваги широкого кола читачів був предста-

влений  бібліоплакат "Творець українсь-

кого гімну - М.М. Вербицький". Багато 

цікавих відомостей вдалося розмістити 

бібліотекарям про життя Михайла Верби-

цького, а також про історію написання 

гімну України. 

 Бібліотекарі Центральної міської 

бібліотеки м. Добропілля підготували 

для відвідувачів інформаційні буклети 

«200 років від дня 

народження Михайла 

Михайловича Верби-

цького» та «Держав-

ному гімну України 

виповнилось 150 ро-

ків». Для віртуальних 

користувачів ці букле-

ти були розміщені на 

сторінці бібліотеки 

«ВКонтакте»  
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ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ 

Щороку в березні  вся Україна 

вшановує пам'ять геніального українсько-

го поета Т. Г. Шевченка. В історії кожно-

го народу є імена, які він свято береже у 

своїй пам'яті і з великою любов'ю та по-

вагою передає з покоління в покоління. Є 

таке ім'я і у нашого народу — Тарас Шев-

ченко.  

Бібліотека-філія № 4 запропону-

вала своїм відвідувачам книжково-

журнальну виставку «Постає твій об-

раз, наче промінь», присвячену життю і 

творчості великої людини – Тарасу Гри-

горовичу  Шевченко. На виставці кожен 

читач знайшов цікаву інформацію, озна-

йомився зі спогадами близьких людей 

про Шевченка, дізнався про невідомі сто-

рінки його життя. Виставка була розрахо-

вана на широке коло читачів. 

Для учнів групи продовженого дня 

ЗОШ № 10 (вихователь Дмитрук І. М.) 

бібліотекарі філії № 4 підготували і про-

вели літературну вікторину «Тарасової 

душі криниця». Для широкого кола кори-

стувачів бібліотеки була проведена літе-

ратурно-музична вітальня «Співець краси 

рідного краю». Вірші Т. Г. Шевченка 

сповнені великої любові до рідного наро-

ду, до всіх людей. Красиво та виразно 

декламували вірші Кобзаря: Науменко 

Руслан, Бабич Катерина, Вахтуров Анд-

рій та інші. На заході прозвучали уривки 

з віршів Т. Г. Шевченка «Тополя»,»Зоре 

моя вечірняя», «Тече вода з - під явора», 

«Світає» та ін. Бібліотекарям вдалося 

розкрити невідомі сторінки життя і твор-

чості геніального сина України, пробуди-

ти любов та шану до народного поета. 

  Світова велич Тараса Шевченка 

Березень 2015 року для бібліотеки

-філії № 1 розпочався вшануванням па-

м’яті та творчості славетного українсько-

го письменника та художника Т. Г. Шев-

ченка. На абонементі бібліотеки – філії № 

1 була створена книжкова виставка 

«Світова велич Тараса Шевченка», де 

були представлені матеріали про його 

життя та творчість. Окремою полицею 

стояли різноманітні видання «Кобзаря». 

Виставка була доповнена печатною пре-

зентацією «Пером уславлений Кобзар», 

яка розповідала про різні цікаві факти з 

життя письменника. Виставка була розра-

хована на широке коло користувачів 

бібліотеки, і вона дійсно була саме такою, 

бо наймолодший користувач, який взяв 

«Кобзар» був учень 2-го класу, а найстар-

шим - мешканець нашого міста 87- 

річний дідусь. Отож, творчість Шевченка 

цікава, актуальна і неймовірно популярна 

вже на протязі навіть не років, а віків. 

Творіння великого генія українсь-

кого народу Тараса Григоровича Шевчен-

ка належать до скарбів світового значен-

ня. Тарас Шевченко – наша душа, наша 

мудрість. Його творчість – це заповіт для 

всіх у справі збереження рідної мови. 

12 березня бібліотекарі бібліотеки

-філії № 2 з вихованцями дизайн-студії 

«Сувенір» Білозерського ЦДЮТ провели 

урок мистецтва «Живопис у творчості 

Тараса Шевченка». 

Бібліотекар Виниченко Є.В. розпо-

віла дітям про обдарованого від природи 

хлопчину, який  рано відчув тягу до ма-

лювання; що талант художника проявив-

ся в Тараса Шевченка значно раніше, ніж 

талант поета; як розпочалась творчість 

видатного художника.  

Далі розповідь продовжила керів-

ник дизайн-студії «Сувенір» Лєпілєна 

Л.Ч.  Вона розповіла, що Тарас Шевчен-

ко, як художник, займає одне з найпочес-

ніших місць в українському образотвор-

чому мистецтві. Що він прекрасно воло-

дів всіма відомими тоді засобами графіч-

ного зображення і зупинилась на роботах 

в техніці: акварель, олія, олівець, офорт, 

сепія, туш, гравюра. Весь матеріал краще 

сприймався дітьми завдяки презентації 

«Живопис у творчості Тараса Шевченка». 

Потім вихованці гуртка прочитали 

вірші Великого Кобзаря, а також вірші 

присвячені поету, які самостійно підготу-

вали. До заходу була підготовлена викла-

дка репродукцій Кобзаря «Шевченко – 

художник». 

Шевченківські читання 

Кожного року, 9 березня, наша 

країна відзначає день народження Т.Г. 

Шевченка. Він і до теперішнього часу 

являється головною постаттю українсько-

го письменництва. Цій події були присвя-

чені шевченківські читання, які відбу-

лись 4 березня в шкільній бібліотеці ЗОШ 

№ 16 смт. Новодонецьке. Захід провели 

бібліотекар ЗОШ № 16 та працівники 

селищної бібліотеки-філії № 3. Ведучі 

мали за мету довести актуальність твор-

чої спадщини Тараса Шевченка, сприяти 

розвитку значимості вивчання його 

творів, навичок усного зв'язного мовлен-

ня у підлітків. В читаннях приймали 

участь учні, які мають високі досягнення 

у вивченні української літератури 

(вчитель Седлецька І.А.). Це шкільні ак-

тивісти та постійні учасники позашкіль-

них заходів: Борисевич К., Деркач А., 

Перешивайло О., Тупіленко О., Федотов 

Д. Треба відмітити, що учасники до по-

ставленої задачі віднеслись з дорослою 

відповідальністю. Вірші читали на-

пам'ять,  виразно та хвилююче, що було 

дуже приємно. Після виступу кожного 

читця зі сторони вболівальників лунали 

гучні оплески. Креативно, в сучасному 

молодіжному стилі подав вірш Федотов 

Д. Також була проведена літературна 

вікторина, в якій прийняли участь учні 6 

– 8 класів. За підсумками конкурсу перше 

місце посіла Піддубна К. з 6-го класу, 

друге місце – Нижник Наталя з 8-го кла-

су, третє місце – Камак І. з 7-го класу. Це 

постійні читачі шкільної та селищної 
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Університет третього віку 

набирає нових студентів 

В бібліотеці-філії № 1 розпо-

чалися уроки з комп’ютерної грамот-

ності для студентів факультету  ком-

п'ютерних технологій. Початок нового 

навчального року планувався  з верес-

ня по грудень 2015 року, але кількість 

бажаючих навчитися працювати за 

комп’ютером почала формуватися вже 

з початку року. Тож, на даний час 

бібліотека-філія № 1 має 6 студентів 

(2 групи по 3 студента) у кожній,  за-

няття проводяться по вівторкам та 

п’ятницям. І вже формується 3 група 

бажаючих пізнати ази комп’ютерних 

технологій, бо з кожним днем кіль-

кість бажаючих навчитися працювати 

за комп’ютером  збільшується. Сього-

днішні студенти вже знають основи 

основ: що таке комп’ютерна миша,  

Windows, що таке файли, папки та 

програми. Вже освоїли клавіатуру та 

працюють у програмі Word. В кінці 

уроку учні факультету обов’язково 

отримують домашнє завдання. Ці уро-

ки дуже цінні для користувачів, бо 

дають можливість учням комфортно 

почуватися у сучасному світі. 

Котовасія в бібліотеці 

1 березня в читальному залі 

бібліотеки-філії № 3 пройшла цікава 

виставка-привітання до Всесвітньо-

го дня кішок, для дітей та підлітків 

«Котовасія». Метою виставки було: 

привернути увагу до тварин, які що-

дня приносять тепло, затишок і задо-

волення від спілкування з ними. І го-

ловне у відносинах людини і кішки - 

це взаємна повага і довіра. Кішки над-

звичайно розумні і дуже тонко відчу-

вають настрій господаря. На виставці 

була представлена різноманітна літе-

ратура з фонду бібліотеки: книги, жу-

рнали «Зоодруг», «Юний натураліст», 

видання для дітей з малюнками котів. 

бібліотек. Переможці були нагород-

жені грамотами, які урочисто вру-

чали шевченківські читці.  

5 березня на абонементі 

бібліотеки-філії № 3 була пред-

ставлена довготривала книжкова 

виставка «Велич Шевченківського 

слова». Зважаючи на те, що вистав-

ка розрахована на широке коло 

користувачів, бібліотекарі намага-

лись висвітлити різні сторони твор-

чості Шевченка. Виставка містила 2 

розділи. Для тих, кого цікавила 

поезія, привернув розділ з творами 

поета. Читачам, які хотіли відкрити 

для себе Шевченка як художника, 

знайшли цікаву літературу в розділі 

«Виставка одного портрета». Тож, 

читачі бібліотеки ще раз відкрити 

для себе великого Кобзаря. 

Вічний як народ 

З нагоди проведення в ЦМБ 

"“Шевченківського тижня» 3 берез-

ня в читальному залі була оформле-

на виставка-шанування «Вічний 

як народ», присвячена творчості Т. 

Г. Шевченка. На виставці були 

представлені твори Т. Г. Шевченка, 

різні видання «Кобзаря», а також  

багатотомні твори, присвячені його 

життю та творчості, які відобража-

ють живий і неповторний образ 

поета, письменника, його чуйну, 

зворушливу душу. Користувачі не 

тільки познайомилися з матеріала-

ми, поданими на виставці, а й брали 

з собою для домашнього читання 

збірки віршів  великого поета. На-

віть через багато років його вірші 

актуальні і затребувані сьогодні. 

На струнах слова 

Сьогодні абсолютно неможливо уяви-

ти наше життя без високого мистецтва поезії. 

Нас хвилюють, торкаються душ і сердець 

поетичні рядки, починаючи від Шекспіра, 

Пушкіна, Бьорнса, Шевченка, Ахматової, 

Єсеніна, Блока та численної плеяди інших 

поетів, і закінчуючи творами сучасних авто-

рів, особливо – якщо вони наші земляки. 

В усьому світі за рішенням ЮНЕСКО 

19 березня відзначається Всесвітній день 

поезії. До цієї знаменної дати у читальному 

залі Добропільської Центральної міської 

бібліотеки підготовлено книжкову вистав-

ку поезій членів поетичного клубу «Крила 

надії» - "На струнах слова". Для експозиції 

підібрано вірші весняної тематики, адже 

розквіт і пробудження природи після зимово-

го сну завжди надихали поетів на творчість. 

Яскравим обрамленням виставки ста-

ли квіткові роботи у стилі канзаші добропі-

льчанки Крістіни Короговник. Віночки, об-

ручи, шпильки стануть у нагоді нашим дівча-

там, адже вже зовсім скоро настане тепло і 

маленькі модниці зможуть похизуватися 

чудовими зачісками. Так у стінах бібліотеки 

весна органічно поєднала поетичну творчість 

і художню майстерність. 

До Всесвітнього дня прав жінок і 

миру, який відзначається 8 березня, на абоне-

менті Центральної міської бібліотеки була 

оформлена виставка-привітання «Її Велич-

ність Жінка», адресована, переважно, жіно-

чій аудиторії. Для експозиції були обрані 

періодичні видання, що користуються підви-

щеним попитом у жінок. Це, зокрема, «Един-

ственная», «Лиза», «Добрые советы» та інші. 

Яскраві і цікаві сторінки журналів приверну-

ли увагу жіноцтва та збільшили попит на 

подібні журнали. 
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Доля жіночої творчості 

4 березня в читальному залі 

бібліотеки-філії № 3 була презентована 

книжкова виставка «Жіноча доля жі-

ночої творчості в Україні» до Дня пись-

менника. Історія залишила нам не так 

багато жіночих імен у мистецтві слова: А. 

Ахматова, Л. Українка… У цей ряд ми з 

повним правом можемо поставити і Ліну 

Костенко. Їх поетичний світ – різноманіт-

ний і багатоликий. Усе хвилює душу пи-

сьменниць – історичне минуле народу, 

його сьогодення, людина з її почуттями, 

роздумами, духовними цінностями, ко-

хання. 

18 березня на абонементі бібліоте-

ки-філії № 3 була оформлена персональ-

на поличка з циклу «Джерело творчос-

ті». Вона була присвячена творчості Лі-

ни Костенко, якій виповнилося 85 років. 

Поезія Л. Костенко – це приклад обереж-

ного, трепетного ставлення до слова, ро-

зуміння його значення. Така поезія вима-

гає співпраці з розумним співбесідником 

– читачем, який має добре серце і відкри-

ту душу. Поетичне мистецтво письменни-

ці вражає щирістю вислову, емоційністю 

слова, що відображає найтонші порухи 

людської душі. 

Донеччина письменна 

19 березня в читальному залі біб-

ліотеки-філії № 3 пройшла літературна 

година присвячена тому, якою складовою 

частиною української художньої літера-

тури є здобутки майстрів художнього 

слова Донеччини. Відомими для читачів і 

дослідників української літератури є тво-

ри письменників ХІХ ст. М. Петренка, М. 

Чернявського, та ін., твори митців ХХ ст. 

В. Сосюри, П. Байдебури, Г. Бойка, І. 

Дзюби, І. Білого, В. Павловського, 

С.Жуковського, та ін. Бібліотекарі розпо-

відали користувачам про творчі здобутки 

письменників Донеччини. 

 

 

 

 

 

 

 

“Квіткова симфонія” 

21 березня на абонементі бібліоте-

ки-філії № 3 презентувалася книжкова 

виставка «Квіткова симфонія», присвя-

чена самому прекрасному творінню при-

роди – квітам, вона була розрахована на 

підлітків і молодь, а також стала цікавою 

початківцям квітникарям і професіона-

лам, аматорам кімнатного і садового квіт-

ництва. 

22 березня в усьому світі відзнача-

ється Всесвітній день водних ресурсів 

(День води). До цієї дати бібліотека-

філія № 3 підготувала спеціальну книж-

кову виставку «Блакитні очі Землі», 

розраховану на широке коло користува-

чів. Бібліотекарі виставкою намагалися 

довести до читачів, що День води - це 

нагадування всім нам, що звичайна вода - 

це безцінний дар. Без прісної води не 

обійтися ні людині, ні тваринам, ні росли-

нам, а з кожним роком запаси її на плане-

ті стають все менше. У солоній воді меш-

кають дивовижні рослини і тварини, бага-

то з яких знаходяться під загрозою зни-

щення. На виставці можна було дізнатися 

багато цікавого про водних мешканців і 

про все, що пов'язано з водою з книг та 

журналів,  які находяться у фонді бібліо-

теки. 

28 березня в читальному залі біб-

ліотеки - філії № 3 презентувалась кни-

жкова виставка «Мої улюблені книж-

ки», присвячена найулюбленішим книгам 

наших маленьких користувачів. Метою 

виставки було: прищепити юним читачам 

любові до книги, бережливе ставлення до 

неї. Також бібліотекарі популяризували 

професію бібліотекаря та вчили дітлахів 

користуватися бібліотечним фондом.  

29 березня в кімнаті школяра 

«Орлик» була представлена виставка-гра 

«Вгадай, з яких ми книг?», яка буквально 

приковувала погляд маленьких читачів 1-

3кл. Також  для них пройшла казкова 

вікторина «Вгадай, з якої ми книжки?». 

Метою вікторини було: в ігровій формі 

перевірити знання дітлахів зі змістом 

прочитаних книжок. Виставка та віктори-

на були організовані спеціально для дітей 

робітниками бібліотеки-філії № 3 та 

вихователем кімнати школяра Коротенко 

О.Л. Яскраве, барвисте оформлення з 

використанням м'яких іграшок улюбле-

них казкових героїв: сірого вовка, рудої 

лисиці, ведмедя і щеняти, атрибутами 

казок: молодильними яблуками, червоне-

нькою квіткою, телефоном, рушником і 

гребінцем, градусником. Увага дітей пе-

ремикалася на чудові, барвисті книжки - 

все це робило виставку живою, і цікавою. 

Виставка допомагала дитині відпочити, а 

також й сприяти вихованню культури 

читання.  
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ТИЖДЕНЬ ДИТЯЧОЇ ТА  ЮНАЦЬ-

КОЇ КНИГИ 

 Традиційно всі бібліотеки України 

в березні місяці проводять Всеукраїнсь-

кий тиждень дитячої  та юнацької книги. 

Своєю історією ця традиція сягає далеко-

го 1944 року. Серед завдань Тижня – зао-

хочення дітей до систематичного читання, 

популяризація найкращих надбань україн-

ської та світової літератури. 

 Цьогорічний Тиждень дитячої та 

юнацької книги в бібліотеці-філії № 4 

був, як завжди, насичений і цікавий. Його 

відкрила виставка «Книжковий круїз»,  

яка була призначена  для дітей середнього 

та старшого шкільного віку. Для учнів 3 

класу ЗОШ № 10 (кл. керівник Науменко 

І.В.) бібліотекар Гук Л.П. провела книж-

кове асорті «Книжки в сумці, а  розвага на 

думці». Із задоволенням діти брали участь 

у вікторинах «Герої казок», «З народної 

скарбнички», у ігровому конкурсі 

«Чарівні слова з веселої скриньки». Особ-

ливо сподобався дітям літературний кон-

курс «Сам собі автор», в якому школярі 

відчули себе письменниками. 

 Гра-мандрівка «Книжкове коро-

лівство» з елементами бібліотечного 

уроку допомогла дітям групи продовже-

ного дня ( вихователь Дьоміна К.С.) озна-

йомитися зі структурою книги, новими 

книжковими новинками дитячого абоне-

менту. Правила користування книгою 

були закріплені переглядом мультфільму 

«Гришчини книжки».  

 Традиційний Тиждень дитячої та 

юнацької книги, який відзначають кожен 

рік у дні весняних канікул, в дитячій 

бібліотеці-філії № 5 розпочався екскурсі-

єю. 24 березня до бібліотеки у гості заві-

тали треті класи ЗОШ № 7.  Діти ознайо-

милися зі структурними підрозділами 

бібліотеки, дізналися як записатися, за 

яким принципом розставлені книжки в 

бібліотеці та багато інших цікавостей. В 

інтернет-центрі маленькі гості перегляну-

ли відео-ролик про те, яка небезпека може 

підстерігати маленьких користувачів Інте-

рнету, дізналися, як уникнути неприємно-

стей і захистити себе. 

 Наприкінці зустрічі, бібліотекарі 

все-таки наголосили, що Інтернет - це 

дуже добре, але стара добра книга - то 

наш найкращий друг. Інтернет не завжди 

можна взяти з собою всюди, а книгу мож-

на. В Інтернеті багато зайвої реклами та 

непотрібної інформації, а з улюбленою 

книжкою і життя яскравіше та цікавіше. 

Як не крути, а книга краще! З цим висло-

вом погодилися і наші маленькі друзі!  

25 березня до бібліотеки-філії № 

5 завітали учні 4-Б класу ЗОШ № 19. 

"Подорож у казковий світ Астрід Ліндг-

рен" - в  таку віртуальну медіа-

подорож  бібліотекарі відправилися ра-

зом зі своїми гостями. Саме в 2015 році 

виповнюється 60 років з моменту напи-

сання Астрід Лідгрен повісті "Малюк і 

Карлсон". Завідуюча дитячою бібліоте-

кою-філією № 5 - Оксана Іванівна - розпо-

віла дітям про автора цікавих дитячих 

книжок -чудову шведську письменницю. 

Познайомила учнів з виставленням кни-

жок Астрід Ліндгрен, які має бібліотека. 

На екрані діти побачили і Швецію, і Сток-

гольм, і маленьку домівку, де жила пись-

менниця, і відомий казковий музей Юні-

кабен, створений на її честь.  

  Цікаво було дітям дивитися фраг-

менти з російського фільму "Тот самий 

Карлсон", "Пеппі Довга Панчоха" та з 

радянського мультфільму "Малюк і  Кар-

лсон". Треба відзначити, що дітки були у 

нас в гостях  чемні, виховані, активні і 

дуже розумні. 

Зустріч завершилась відео-

вікториною за повістями Астрід Ліндгрен. 

Не було таких питань, на які б не знайшли 

відповідь наші гості. Вдячні та в гарному 

настрої покидали стіни бібліотеки відві-

дувачі і  обіцяли повернутися. 

Перший раз завжди найвідповіда-

льніший. Саме перший раз запам'ятову-

ється на все життя. 26 березня учні других 

класів школи № 7 вперше знайомилися з 

бібліотекою-філією № 5, з її особливим 

чарівним світом, світом, де живуть книж-

ки, де панує особлива атмосфера і де пра-

цюють особливі люди - бібліотекарі, які і 

в сучасному часі, де книги замінюють 

інноваційними цифровими прилада-

ми,  люблять книжки і намагаються пере-

дати цю любов маленьким відвідувачам 

бібліотеки. 

 

 

  

 Щорічно в кінці березня, приуро-

чений до весняних канікул, стартує Тиж-

день дитячої та юнацької книги. У 

Центральній міській бібліотеці в рамках 

Тижня 26 березня пройшло свято 

«Дитинство з казками». На свято були 

запрошені постійні маленькі відвідувачі 

бібліотеки - учні молодших класів ЗОШ 

№ 7 (кл. Керівники Лейба В.П., Арісмято-

ва Л.Л.). Свято було проведено у формі 

літературного години і презентації. Біблі-

отекар відділу обслуговування Гловяк 

Л.А. розповіла маленьким читачам, від 

чого походить слово «казка», про те, що 

казки бувають народні й авторські, і що 

казки в далекій давнині люди називали 

«байками». Познайомилися діти й з пись-

менниками-казкарями, що відзначають в 

2015 році свій ювілей - Всеволодом Не-

стайко, Петром Єршовим, Гансом Хрис-

тияном Андерсеном. Закінчилося свято 

переглядом мультиплікаційного фільму за 

казкою Г.Х. Андерсена «Золотий скарб».

 До свята-подорожі «Библиоте-

ка, книжка, я – вместе верные друзья!» 

в Добропільській Центральній міській 

бібліотеці готувалися особливо, бо чека-

ли до себе в гості найменших читачів – 

вихованців середньої і старшої груп НВК 

№ 7 - ДНЗ «Вербиченька» разом з вихова-

телями Л. В. Лугиною та Г. Ю. Фенер. 

Маленькі гості, як ніхто інший, потребу-

ють тепла, уваги і доброти, адже стали 

добропільцями зовсім недавно, бо з рід-

них домівок їх виселила війна. 

 Хотілося, щоб малеча відчула тур-

боту про себе і щиру приязнь бібліотечно-

го колективу. Тому, 27 березня головним 

персонажем свята-подорожі «Библиотека, 

книжка, я – вместе верные друзья» була 

найсправжнісінька казкова Баба Яга, але 

весела, добра і кумедна. Спочатку діти 

зацікавлено оглянули зал абонементу, 

швиденько і енергійно погортали сторін-

ки книжок і журналів, а потім разом з 

Бабою Ягою у читальному залі вчилися 

правилам поводження у бібліотеці, дізна-

лися, як бережливо ставитися до книжок, 

пограли в ігри, відгадали казки і подиви-

лися мультик про бібліотеку. І які діти не 

люблять солодкого! На прощання кожен 

наш майбутній читач отримав цукерку і 

запрошен-

ня прихо-

дити знову 

в гості до 

бібліотеч-

ної Бабусі 

Ягусі. 
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16 березня в бібліотеці-філії № 1 

для учнів НВК № 4, 3-Б класу, в рамках 

Всеукраїнського тижня дитячого читання 

відбулася екскурсія «Есть мудрые кни-

жные полки». Гості бібліотеки дізналися 

про основні завдання і функції бібліотеки, 

отримали відомості про головне багатст-

во і гордість бібліотеки - її книжковий 

фонд, довідково-бібліографічний апарат, 

набули навичок роботи з каталогами і 

картотеками, познайомились з цікавими і 

яскравими книгами на виставках, з новин-

ками книжкового фонду. Екскурсія залу-

чила юних гостей бібліотеки до книги - 

джерела знань і вражень, всесвітнього 

досвіду і вселенської мудрості. Закінчи-

лась екскурсія записом нових читачів до 

бібліотеки та активним знайомством усіх 

присутніх із новими книгами, яскравими 

журналами, які були  представлені в  біб-

ліотеці. 

17 березня 2015 року в читальному 

залі бібліотеки-філії № 1 відбувся бібліо-

течний урок «В кожнім домі, в кожній 

хаті, у містах і на селі, хто навчився 

вже читати, має книжку на столі». 

Бібліотекарі Сафонова Г.В. та Бруцька 

І.В. показали презентацію «Книжкин дом 

– библиотека» і розповіли, які бувають 

книги на світі, розказали про різноманітні 

пам'ятники книгам, про пам'ятники літе-

ратурним героям. Багато історичних фак-

тів дізналися діти про ті часи, як давно-

давно колись на світі не було книжок, бо 

люди ще не вміли їх робити, коли 

«сторінками» найперших книжок були 

сокири, вояцькі щити, стіни печер,  поки 

з’явилися друковані книжки. 

18 березня 2015 року в бібліотеці-

філії № 1 в рамках Всеукраїнського тиж-

ня дитячої та юнацької книги, для учнів 

НВК № 4  відбувся екологічний кінолек-

торій «Вода чиста біля джерела».  

 

 

 

 

 

А з нагоди Всесвітнього дня вод-

них ресурсів, з метою привернення уваги 

суспільства до існуючих проблем, бібліо-

текарями філії № 1 проведено конкурс 

дитячого малюнка «Вода – источник 

жизни на земле» серед школярів молод-

ших класів школі НВК № 4. Активну 

роботу з організації  та  проведення кон-

курсу провели бібліотечні працівники у 

співпраці  з  партнерами з НВК № 4. 

Представлені конкурсні роботи дітей 

виконані за тематикою охорони води.  

Тиждень дитячої та юнацької кни-

ги в бібліотеці-філії № 1 завершився 

святкуванням дня народження славетного 

казкаря, поета, драматурга, Ганса Крістіа-

на Андерсена. В цьому році йому випов-

нилося б 210 років (1805-1875). Для са-

мих маленьких користувачів пройшов 

захід  - казкова зустріч «Славетний 

датський казкар – Ганс Крістіан Андер-

сен». Протягом Тижня бібліотекарі при-

вертали увагу дітей до книги, читання та 

бібліотеки, але є надія, що більшість із 

них в подальшому стануть постійними 

користувачами бібліотек міста.   

19 березня в читальній залі бібліо-

теки-філії № 2 з учнями 3-4 кл. шкіл м. 

Білозерське бібліотекарі провели пізнава-

льно-розважальну гру «Книга – гарна 

чарівниця, відкриває таємниці». На за-

ході ведучі розповіли історію Тижня ди-

тячого читання, звернули увагу, що 2 

квітня - Міжнародний день дитячої кни-

ги, а королем цього дня всі вважають Г.-

Х. Андерсена, який народився 2 квітня і в 

цьому році ми святкуємо 210-річчя від 

дня  його народження. В ході гри діти 

подорожували казками видатного казка-

ря, відгадували героїв книг. А в конкурсі 

«Народ скаже, як зав’яже» треба було 

розшифрувати прислів’я про книгу. По  

закінченню заходу ведуча (Афонічева 

А.Л. - культорганізатор Білозерського 

ЦДЮТ) сказала: «Книжка завжди веде за 

собою. Герої улюблених книг надихають 

жити, вчать бути мудрими, добрими, 

справедливими. Читайте, читайте й чи-

тайте! Хай не буде у вас жодного дня, 

щоб ви не прочитали бодай однієї сторін-

ки з нової книги.» І на останок, усі із за-

доволенням переглянули презентацію 

«Тот, кто любит читать…», яка складала-

ся з фотографій читачів бібліотеки. 

24 березня бібліотекарі філії № 2 

відвідали учнів 3 класу ЗОШ № 14 і про-

вели еко-подорож «Птахи – наші дру-

зі». На заході ведучі нагадали дітям, що 

пташки – наші найменші друзі і невід'єм-

на частина природи, а 1 квітня – Міжна-

родний день птахів. Потім познайомили 

дітей з легендами про птахів, з прикмета-

ми пов’язаними з пташками; провели 

конкурси: «Знавці птахів» (загадки), «Чий 

голос?» (по фонограмі діти взнавали го-

лоси різних птахів). Деяким птахам збу-

довано пам’ятники, які діти змогли поди-

витися в презентації «Памятники пти-

цям». А найбільше малята були в захваті 

від презентації «Что я за птица?» і від 

подарунків (дитячі журнали), які отрима-

ли за перемогу у конкурсах. 

 

 

 

 

У весняний день 19 березня украї-

нська література збагатилася одразу дво-

ма значущими іменами: Максим Рильсь-

кий та Ліна Костенко. 19 березня 2015 

року виповнилось 120 років від дня наро-

дження Максима Рильського, а Ліна Кос-

тенко 19 березня святкувала своє 85-

річчя. І до цього подвійного ювілею 25 

березня бібліотекарі бібліотеки-філії № 2 

підготували та провели з учнями 11 кл. 

ЗОШ № 18 літературний альманах «Їх 

імена на ювілейній планеті». Шкільний 

бібліотекар ЗОШ № 18 Філіппенко О.Б. 

провела огляд літератури творів поетів-

ювілярів. 

 

 

 

 

Всеукраїнський тиждень дитячої 

та юнацької книги 2015 року показав, що 

бібліотека завжди була і надалі залишить-

ся інтелектуальним та інформаційним 

центром. Навіть взяті усі разом найновіт-

ніші інформаційні технології не замінять 

живого спілкування людини з книгою. 
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Міський конкурс «Найкращий 

читач - 2015»  
 

 Перед книгою вiками схиляло в 

пошані голову людство, вважаючи її свя-

тинею. Книга - справжнiй маг. Читаючи, 

уявляємо себе чарiвниками, здатними 

розумiти мову речей, рослин i тварин. 

Книга – одне з найбільших чудес, створе-

них людиною. Вона відкриває нам світ, 

допомагає уявити минуле, заглянути в 

майбутнє. Тому головним завданням біб-

ліотек є зробити книгу супутником життя, 

а не тільки навчальних знань. 

         Цікавою та важливою подією в ди-

тячій бібліотеці-філії № 5 став міський 

конкурс «Найкращий читач - 2015», 

який підготували і провели Оксана Іванів-

на Рябовол - завідуюча бібліотекою та 

бібліотекарі: Ольга Володимирівна Шу-

ман, Наталя Олександрівна Нечаєва-

Боєва. 

 В бібліотеці відбувся другий етап 

конкурсу, а перший пройшов в школах 

міста серед учнів 6, 7, 8 кл. Учасниками 

стали кращі читачі серед своїх однолітків 

– Кісельова Еліна, Борисова Юлія, Скля-

ренко Аліса, Кириченко Ольга, Петрова 

Дар’я, Гиржа Ольга, Каплунова Катерина, 

Вакарєва Поліна, Черкас Анастасія, Мель-

ник Дарина, Якименко Альбіна, Лисенко 

Аліна, Мосягіна Анастасія та Ярков Воло-

димир. Конкурсні завдання складалися із 

трьох раундів «Мозковий штурм», 

«Літературний іспит», «Інтеллект-дуель». 

Всі учасники дружньо змагалися у літера-

турному поєдинку, показували свої знан-

ня зі світової літератури, свій розум та 

інтелект. Журі конкурсу: Ірина Олександ-

рівна Козачук - заступник директора Доб-

ропільської міської ЦБС, Тетяна Олексан-

дрівна Лисенко - методист з організації 

дитячих та юнацьких ЗМІ, Лілія Романів-

на Цецхладзе - культорганізатор Палацу 

шахти «Добропільська» уважно перегля-

нули конкурсні роботи дітей та справед-

ливо обрали переможців, які набрали 

найбільшу кількість балів. 

 Найкращими читачами нашого 

Добропілля в 2015 році стали: Черкас 

Анастасія, учениця 6-го класу Добропіль-

ского НВК № 4; Кириченко Ольга, учени-

ця 7-го класу Добропільського НВК № 1; 

Ярков Володимир, учень 8-го класу Доб-

ропільского НВК № 4. 

 2-й етап конкурсу дитячого читан-

ня "Найкращий читач міста 2015 року″ 

відбувся також і в бібліотеці-філії № 4. 

До програми конкурсу були залучені пе-

реможці першого етапу конкурсу серед 

учнів  6-8 класів ЗОШ № 8, № 9, № 10, № 

11. До складу журі входили: Краснополь-

ська Т.В. - завідуюча Білицькою міською 

бібліотекою, Гук Л.П. - бібліотекар дитя-

чого відділу обслуговування міської біб-

ліотеки, Петрова Т.О. - бібліотекар ЗОШ 

№ 10, Міськова Н.В. - бібліотекар ЗОШ 

№ 8, Трач Ганна Геннадіївна - ЗОШ № 9, 

Климко Любов Іванівна - ЗОШ № 11. 

 Учасники відбіркового туру відпо-

відали на запитання вікторини, розповіда-

ли про свої книжкові уподобання, аналізу-

вали прочитані книги. Усі діти продемон-

стрували свою начитаність, ерудицію та 

артистичність. Переможцями конкурсу 

дитячого читання «Найкращий читач міс-

та - 2015» стали: Пащенко Микита - учень 

6 класу ЗОШ № 9, Мирошниченко Олена 

- учениця 7 класу ЗОШ № 11, Харченко  

Діна - учениця 8 класу ЗОШ № 10, Прося-

нік Вадим - учень 8 класу ЗОШ № 11. 

 

 27 березня переможці 1 туру місь-

кого конкурсу «Найкращий читач Добро-

пілля 2015», учні 6-8 класів шкіл м. Біло-

зерське, зібралися в міській бібліотеці-

філії № 2, щоб вибороти звання «Кращий 

читач Добропілля 2015».  

 Для того, щоб знання були об’єк-

тивно оцінені на конкурс запросили журі: 

Казанчук Ольга Василівна – зав. проф. 

бібліотекою ш/ти «Новодонецька»; Ки-

риллова Марина Миколаївна – зав. проф. 

бібліотекою ш/ти «Білозерська»; Лєпілєна 

Лілія Чеславівна - керівник  Білозерського 

ЦДЮТ. 

 Конкурс складався з 3-х завдань 

(для всіх учасників):  

1 - народознавство, фольклор; 

2 - українська література; 

3- світова література. 

 В ході конкурсу учасники демон-

стрували свою ерудицію, відгадуючи літе-

ратурні тести. При проведенні заходу 

бібліотекарям допомагали постійні поміч-

ники: гурток театральної майстерності 

«Затейники». Вони не давали сумувати 

своїми виступами як конкурсантам, так і 

вболівальникам.  

 Переможцями Всеукраїнського 

конкурсу «Найкращий читач Добропілля - 

2015»  в м. Білозерське стали: 

- учениця 6 класу ЗОШ № 18 - Мот-

рич Анна, 

- учень 7 класу  ЗОШ  № 18 - Сви-

рид  Ярослав, 

- учениця 8 класу ЗОШ № 15-  

Шмицька Юлія.  


