Калейдоскоп цікавих фактів
Інформаційний

бюлетень з питань юнацького читання
вип.1(39)

Департамент культури і туризму Полтавської
обласної державної адміністрації
Полтавська обласна бібліотека для юнацтва
ім. Олеся Гончара

Калейдоскоп цікавих фактів
Інформаційний

бюлетень з питань юнацького читання
вип.1(39)

Полтава - 2018

021(477.53)
К 17

Матеріал узагальнила

В. В. Потуремець

Калейдоскоп цікавих фактів : інформаційний бюлетень з питань юнацького
читання / В. В. Потуремець ; Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. О.
Гончара – Полтава, 2018. – Вип. 1 (39). – 8 с.
В даному випуску інформаційного бюлетеня з питань юнацького читання
"Калейдоскоп цікавих фактів" подається досвід роботи Полтавської обласної
бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара по відзначенню 100-літнього ювілею
від дня народження Олеся Гончара та молодіжного клубу цікавих зустрічей
"Сучасник", що функціонує в Миргородській ЦРБ.
Видання адресується бібліотечним працівникам.

Обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара, 2018

Даний випуск інформаційного бюлетеня з питань юнацького читання
"Калейдоскоп цікавих фактів" висвітлює досвід роботи Полтавської обласної
бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара по відзначенню 100-літнього ювілею
від дня народження письменника Олеся Гончара та молодіжного клубу цікавих
зустрічей "Сучасник", що функціонує в Миргородській ЦРБ.
Золотокриле слово Олеся Гончара
(святкування ювілею Олеся Гончара в обласній бібліотеці для юнацтва імені
Олеся Гончара)
"Олесь Гончар, як письменник, має далекоглядне око,
непомильний слух і високопатріотичне серце"
П. Тичина
Олесь Гончар – феномен української культури. Він – воістину національний
письменник. "Талант виростає з нації, як та квітка зі стебла, тому відірвати свою
долю від долі нації – означає загинути", – ділився роздумами письменник. Він умів
в океані рідної мови знаходити слова, які несуть в собі код нації. Олесь Гончар був
поборником суверенної України, захисником рідної мови і культури, людиною, яка
повернула нас до історичного коріння і свято шанувала свої. За десять днів до
відходу у вічність – 4 липня 1995 року, він залишив запис у своєму щоденнику:
"Дякую богові, що дав мені народитися українцем". …Бережіть Україну" –
заповітно прошептав він на останнім путі у Вічність.
3 квітня виповнилося 100 років від дня народження письменника,
громадського діяча і патріота України Олеся Гончара. Ювілейні заходи, присвячені
цій даті, в Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара були
об'єднані в бібліотечні акценти під назвою "Непроминальний Олесь Гончар".
Інформація про заходи була розміщена на сайті бібліотеки, в ЗМІ, а також
висвітлена директором бібліотеки М. Г. Максименко в програмі "Полтавська
паралель" на обласному радіо "Лтава". До циклу заходів були включені:
інформаційний дайджест "Сторінками творчості Олеся Гончара";
мистецька панорама "Архітектура в романі Олеся Гончара "Собор";
інформ-досьє "Олесь Гончар: "Дякую Богові, що дав мені народитися
українцем";
дежавю "Олесь Гончар: "… краще не жити, ніж жити фальшиво" (невідоме
про відомого);
літературно-краєзнавча година "Світ почуттів у житті і творчості Олеся
Гончара";
флешмоб "Читаємо разом Олеся Гончара".
Ювілейні заходи в бібліотеці розпочалися 2 квітня з квесту "Олесь Гончар
очима юних полтавців", на який завітали старшокласники шкіл Машівського
району. Метою заходу було знайомство школярів із постаттю визначного
українського письменника та зацікавлення маловідомими сторінками його
життєвого і творчого шляху. Особливе захоплення викликали креативні завдання,
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спрямовані на вміння орієнтуватися та співпрацювати в команді. Юні відвідувачі
бібліотеки здійснили подорож усіма відділами, познайомилися з найцікавішою
літературою, зазирнули у потаємний куточок – книгосховище. Здобуті ними знання
допомогли швидко і вправно виконати всі завдання квесту. Юнаки і дівчата із
задоволенням виявляли свої творчі здібності та спробували себе у командній грі. А
головне – відкрили для себе нові цікаві факти, які можуть стати у пригоді при здачі
ЗНО.
Святкування продовжилось в бібліотеці в день народження Олеся Гончара, 3
квітня, флешмобом "Читаємо разом Олеся Гончара", який об'єднав і читачів, і
бібліотекарів навколо О. Гончара.
У відділі читальних залів в цей день для учнів 11-А класу Полтавської ЗОШ
№19 пройшов захід – дежавю "Олесь Гончар: "…краще не жити, ніж жити
фальшиво" (невідоме про відомого). Захід базувався на дослідженні його
щоденників. Ювілей Олеся Терентійовича дав нагоду ще раз згадати найкривавішу
епоху в історії людства – ХХ сторіччя – тоталітарний період, в якому жив і творив
письменник. Його щоденникові записи вражають документами того часу і
водночас розкривають перед читачами масштаб особистості митця. Олесь Гончар
постав перед учнями не тільки як український письменник, а й як громадський
діяч, патріот України, борець за духовні підвалини нації, щирою й принциповою
людиною.
Чільне місце в щоденниках, листах та публіцистиці Гончара належить
українській мові, культурі та національній ідентичності. Діти з цікавістю слухали
живий голос земляка (відеозаписи виступів), знайомилися з думками письменника і
життєвими фактами, занотованими в записниках.
4 квітня 2018 в секторі мистецької літератури та медіа ресурсів з нагоди
відзначення ювілею Олеся Терентійовича була представлена мистецька панорама
"Архітектура в романі Олеся Гончара "Собор". Що ж таке, власне кажучи,
собор у цьому романі? Олесь Гончар розкриває духовну красу людей,
використовуючи образ собору – архітектурної пам'ятки козацьких часів. Особлива
увага була приділена версіям щодо храму, який став прототипом роману.
Захід супроводжувався слайдами та відеоматеріалом з цікавими фактами з
біографії письменника та історією написання роману.
Цього ж дня у читальному залі відбулася зустріч зі студентами факультету
філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету
ім. В.Г. Короленка за темою "Журналістська діяльність та публіцистична
спадщина Олеся Гончара". Присутні говорили про виклики професії журналіста,
її важливість та відповідальність перед суспільством, порівнювали можливості
сучасних журналістів і тих, що жили й творили, як Гончар, у тоталітарній державі.
Прослідкували шлях становлення нашого краянина від полтавського сільського
дитинства, навчання у Харкові й Дніпрі, кореспондентської та редакторської
роботи на Полтавщині до військового журналіста, відомого письменника й
столичного громадського діяча. Переглянули кіно-фотодокументи і фрагменти
програм, створених полтавськими та київськими тележурналістами. Творча
спадщина видатного земляка актуальна і понині, а він сам залишається моральним
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орієнтиром
для нових поколінь молоді. Все, що створив Олесь Гончар,
залишилося для майбутнього.
Працівники
відділу періодики та документів іноземними мовами для
студентів
Полтавського національного педагогічного
університету імені
В. Г. Короленка провели інформаційний дайджест "Сторінками творчості Олеся
Гончара".
Молодь прослухала цікаву інформацію про найвідоміші твори письменника,
переглянули відео та буктрейлери, уривки з кінофільму "Смужка нескошених
диких квітів" за повістю "Бригантина".
Творчість Олеся Гончара – непересічне явище в духовному бутті нації. Його
герої ваблять до себе душевністю, благородністю, моральною відповідальністю за
себе і за тих, хто поруч, любов'ю до рідної землі.
Земне життя Олеся Гончара тривало 77 років, і це були роки творчого горіння
й неспокою. Письменницьке його життя триватиме доти, доки існуватиме
українська література.
6 квітня працівниками сектору краєзнавчої літератури та бібліографії до 100річчя Олеся Гончара було проведено літературно-краєзнавчу годину "Світ
почуттів у житті і творчості Олеся Гончара". На захід завітали учні 10-х класів
Полтавської ЗОШ
№16. Романтиком, літописцем чистих, щирих почуттів
Олесь Гончар вважається давно і заслужено. Однією із найулюбленіших тем Олеся
Гончара є тема кохання. Як говорив сам письменник: "З любові — творчість, з
любові — щастя людське". Це та таїна, що давала йому поштовх до творчості, силу
й живлющу наснагу творити справжні шедеври. Присутні із задоволенням
слухали розповідь про коханих жінок – Люсю Грапчеву, Юлічку, Валентину
Данилівну Гончар; переглянули відео, уривок з кінофільму "За мить щастя".
До ювілею письменника-земляка бібліотекою підготовлений ретроспективний
збірник бібліографічних видань "З вінка шани Олесеві Гончару", в який
ввійшли коментований бібліографічний покажчик "Високих літ високий лет", три
бібліографічні розвідки "Ви Україні душу залишили", "З вогню приніс натхненне
слово і образи живі, освячені вогнем", "Адже життя – це найперше любов…: світ
почуттів у житті і творчості О. Гончара", біобібліографічний дайджест-покажчик
молодих полтавців–лауреатів Міжнародної українсько-німецької літературної
премії імені Олеся Гончара "І сам [Гончар] продовжується в майбуття".
Цей збірник був презентований на Міжнародній науково-практичній
конференції "Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства"
заступником директора з науково-бібліотечної роботи С. В. Сичовою.
Схвальні відгуки у бібліотечних працівників області отримали інформаційнометодичні матеріали "Олесь Гончар – сумління України, любов пречиста,
пісня і зоря…", підготовлені до цієї дати науково-методичним відділом нашої
бібліотеки.
Працівниками відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів
були підготовлені та розміщені на відеохостингу YouTubе, сторінках бібліотеки в
соціальних мережах та власному сайті відеоролики: 10-й випуск проекту "Мовні
пелюстки" – "Олесь Гончар про силу рідного слова", "Гордість землі Полтавської",
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"Бібліотекарі читають Олеся Гончара" та віртуальний флешмоб "Українці читають
Олеся Гончара".
Ювілейні заходи до 100-річчя Олеся Гончара будуть продовжуватись цілий
рік. Планується також презентація проекту "Творчий всесвіт Олеся Гончара" за
участю онуки письменника Лесі Гончар.
Читаймо Олеся Гончара – він жив і творив для нас, для України, для її
майбутнього. У його творах так багато суголосного часові теперішньому.

Не будь байдужим
з досвіду роботи молодіжного клубу за інтересами "Сучасник"
Миргородської ЦРБ
Людина досягає висот лише в тому,
що їй до серця.
Грецьке прислів'я
Участь молоді в об'єднаннях, клубах за інтересами необхідна перш за все
самій молодій людині, оскільки задовольняє її потреби у відпочинку, всебічному
розвитку, спілкуванні, самореалізації, самостійності, творчості і прагненні
позитивних емоцій. На 01.01.2018 року в книгозбірнях області діяли 153 клуби для
юнацтва та молоді різноманітного спрямування. Найбільшого поширення ця форма
спілкування набула в бібліотеках Гадяцької (18 клубів), Великобагачанської (12),
Машівської, Миргородської та Семенівської ЦБС (по 8). Особливо змістовно
працюють юнацькі об'єднання у Миргородській ЦБС.
Досвід одного з них,
"Природолюб-краєзнавець", який створений в 2006 році, був вивчений та
узагальнений обласною бібліотекою для юнацтва в 2014 р. А в цьому випуску
інформаційного бюлетеня з питань юнацького читання пропонується досвід роботи
клубу цікавих зустрічей "Сучасник", до складу якого входять 28 користувачів
бібліотеки від 15 до 30 років. Це люди талановиті, творчі, їх об'єднує любов до
поетичного слова.
В рамках діяльності клубу проводяться різноманітні масові заходи –
поетичні та літературно-мистецькі вечори, художні вернісажі, інформаційнокраєзнавчі свята, зустрічі з цікавими людьми, а також до кожного засідання
готуються книжкові виставки по тематиці засідань, розробляються літературні
дайджести, презентуються нові літературні збірки авторів, які є членами клубу.
Головний девіз клубу "Не будь байдужим", бо поезія і байдужість дві несумісні
речі.
Головним завданням клубу є сприяння відродженню й популяризації
духовної та культурної спадщини українського народу, кращих українських та
зарубіжних літературних, мистецьких творів.
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Невід'ємною частиною діяльності клубу є краєзнавча робота, яка відіграє
важливу роль у формуванні патріотичних почуттів молодих людей. Так, одним з
перших засідань клубу, яке відбулося в 2017 році став виїзний масовий захід –
краєзнавче свято з нагоди 240-річчя від дня народження "Василь Ломиківський –
миргородський гуманіст". Складовими заходу став бібліомікс, що містив
інформацію про твори, що висвітлюють життєвий і творчий шлях В.
Ломиківського. Члени клубу та учні місцевої школи показали свою обізнаність та
ерудицію, відповідаючи на запитання вікторини "Василь Ломиківський – знаний і
загадковий".
Інше засідання було присвячене святу 8 Березня. Воно пройшло у формі
поетичного зорепаду "Уклін тобі, кохана жінко" і включало різні конкурси, пісні,
привітання. Залишилось в пам'яті членів клубу інше свято "Я перед нею
помолюсь, як перед образом святим", проведене в День матері.
Миргородська ЦРБ зробила дарунок членам клубу – випустила збірки віршів
Н. Филончик-Письменної "Повертайтесь дороги до дому" та Т. Васильченко
"Минають дні, пливуть роки…". Під такими назвами пройшли вечори-вшанування
цих поетес.
Засіданням клубу стало свято гумору, присвячене 95-річниці від дня
народження П. Глазового. Його вірші додали присутнім настрою, допомогли
побачити в житті більше світлого, радісного, стати добрішими.
105-й річниці від дня народження А. Малишка був присвячений вечір пісні
"І на тім рушничкові… Історія однієї пісні". "Пісня про рушник" – це пісня про
матір. Адже образ матері – один із центральних в творчості А. Малишка. І
присвятив він ці поетичні слова конкретній людині – своїй матері, яка сама знала
безліч українських пісень і чудово їх виконувала. Присутні на засіданні дізналися
про історію створення пісні, читали вірші А. Малишка. Пізнавальною для багатьох
членів клубу стала розповідь про життя і творчість поета.
Клуб цікавих зустрічей "Сучасник" згуртовує однодумців, дає їм розраду,
дарує незабутні хвилини
гарного настрою і спілкування.
В планах учасників клубу відвідати літературні місця Миргородщини – села
Великі Сорочинці, Кибинці, Хомутець, Велика Обухівка.

7

Калейдоскоп цікавих фактів
Інформаційний бюлетень з питань юнацького читання
вип.1(39)

Автор-укладач: Варвара Василівна Потуремець

Редактор

С. В. Сичова

Комп'ютерна верстка

О. Є. Пугачов

Відповідальна за випуск

М. Г. Максименко

Підписано до друку 20.06.2018. 8 стор. Тираж 3 прим.
Обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара
36039, м.Полтава, вул. Гончара, 25а
http://libgonchar.org
E-mail: pobugonchara@ukr.net

8

