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Бібіліодайджест містить перелік та опис цікавих і успішних практик з 

юнацтвом та молоддю публічних бібліотек Полтавської області у 2020 році. 

Матеріал згрупований у розділи за 6-ма тематичними напрямками роботи 

бібліотек: «Національно-патріотичне виховання молоді», «Формування 

правосвідомості молодих користувачів», «Мовно-літературна панорама роботи з 

молоддю», «Здоровий спосіб життя та еколого-природничі знання – молодим», 

«Краєзнавство і народознавство – для молодих користувачів», «Молодіжні 

бібліотечні клуби за інтересами». Останній, сьомий розділ «Бібліоцікавинки для 

молоді – звідусюди» містить інформацію, яка тематично не охопилася 

попередніми розділами. 

У бібліодайджесті представлена практика як публічних бібліотек 

новостворених територіальних громад області, так і окремих бібліотек районів, 

що у 2020 році ще не ввійшли до громад, а також районних та міських 

централізованих бібліотечних систем, які ще існували у 2020 році і не пройшли 

реорганізацію. 

Бібліодайждест адресується працівникам бібліотек та спеціалістам, що 

працюють з юнацтвом і молоддю. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

 
Пріоритетним напрямком діяльності публічних бібліотек у роботі з 

молоддю є їх національно-патріотичне виховання. Тому книгозбірні області 

проводять різнопланові активності, які допомагають популяризувати літературу, 

що сприяє вихованню любові до України, причетності до її історичної долі, 

особливо періоду козацтва, висвітлюють події, які зараз відбуваються на Сході 

країни, вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні, УПА та Крут, описують життя 

держави під час Української революції 1917-1921 рр. 

 

  Великобагачанська районна ЦБС. До Дня Соборності у бібліотеках 

ЦБС був проведений ряд тематичних заходів: акцент єдності «Соборність рідної 

землі – основа нації й держави», година патріотичного виховання 

«Об’єднаймо руки і серця», година історичної слави «Україна соборна – моя 

гордість і слава».  

Вшануванню світлої пам’яті Героїв Небесної Сотні були присвячені 

бібліотечні заходи в книгозбірнях системи: година-реквієм «Сотня відлетіла в 

небеса», патріотичний альманах «Небесна Сотня: їм у віках судилося 

безсмертя», книжкова виставка «Безсмертя Ангелів Небесної Сотні». 

До Дня Незалежності України бібліотеки ЦБС підготували і провели 

інформаційну годину «Симфонія незалежності держави», відеоекскурс 

«Україна унікальна – Україна надзвичайна», історико-патріотичний 

калейдоскоп «Шляхами української державності». 

 

 Гадяцька районна ЦБС. 16 січня в Україні   відзначають День пам’яті 

захисників Донецького аеропорту.   В пам'ять про подвиг «кіборгів» працівники 

бібліотеки ім. Лесі Українки організували патріотичний перегляд «Аеропорт… 

Пекельна смуга». Щороку 27 січня відзначається Міжнародний день пам’яті 

жертв Голокосту. Цим трагічним подіям присвятили інформаційну сторінку 

«Голокост – трагедія Всесвіту» (Рашівська СБ), облаштували виставку-квілт 

«Свіча Голокосту не згасне» (Біленченківська СБ). 

До Дня захисників України ЦРБ ім. Лесі Українки провела історичне досьє 

«Від козаків – до кіборгів», а до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні - годину 

патріотизму «Небесна Сотня у вирій полетіла». 

«Українці – нація героїв» – під такою назвою працівники бібліотеки імені 

Лесі Українки підготували патріотично-інформаційний перегляд літератури до 

Дня Національної гвардії, що відзначають 26 березня. Виставка була присвячена 

воїнам-нацгвардійцям за вірність присязі, військовому та громадянському 

обов’язку, відданість народу України. 

Працівники інтернет-центру бібліотеки ім. Лесі Українки до Дня 

українського добровольця для студентів Гадяцького ДНЗ «Гадяцьке ВПАУ» 

провели патріотичну бесіду «Герої добровольці поряд з нами», на яку 
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запростили земляка-добровольця, що розповів про свої нелегкі дні перебування в 

зоні ООС, про героїзм та патріотизм українських добровольців на сході України. 

Респект-зустріч з учасником ООС «З доброї волі за Україну» відбулася у 

Веприцькій СБ, а також у бібліотеках-філіях облаштовані: викладка літератури 

«Український доброволець – взірець патріотизму» (Броварківська СБ), 

виставка-заклик «Немає більшої сили, ніж стійкість духу добровольця» 
(Вельбівська СБ). 

 

 Горішньоплавнівська міська ЦБС. Бібліотеки міста з метою 

національно-патріотичного виховання молодого покоління здійснили ряд 

активностей, присвячених різним пам’ятним та скорботним датам. Серед них: 

година державності «Україна неповторна, єдина, свята» до Дня Соборності, 

вечір історичної пам’яті «День пам’яті героїв Крут» до річниці битви під 

Крутами, інформаційну годину «Небесна Сотня – на варті» до Дня Героїв 

Небесної Сотні, героїчна хроніка «Гідності революцію герої творили, волю 

свою й незалежність вони боронили» до Дня українського добровольця, 

історична година «Нащадки славних козаків» до Дня українського козацтва, 

годину-реквієм «Чорна тінь Голодомору» до Дня пам’яті жертв Голодомору, 

віртуальний урок патріотизму «Уклін всім, хто край свій боронить» до Дня 

Збройних Сил України, інтерактивна вікторина «Чи знаєш ти Україну?» до 

Дня Незалежності України. 

 

 Гребінківський район. Бібліотеки району до Дня пам’яті Героїв Крут 

оформили книжкові виставки «Залишились вічно молоді» (Сотницька СБ), 

«Сповідь розстріляних душ» (Тополівська СБ), провели патріотичний діалог 

«Крути: трагедія і подвиг» (Покровщинська СБ), організували перегляд 

кінофільму «Крути 1918» (Тополівська СБ), усний журнал «Наші нескорені – 

героям Крут присвячується…» (Стукалівська СБ). 

 

  Зіньківська районна ЦБС. До Дня пам’яті Героїв Крут бібліотеками 

ЦБС були організовані та проведені для юнацької аудиторії: історична година 

для юнацтва «Крути – приклад для живих» (ЦРБ), патріотичний екскурс «За 

мирний світ під Крутами стояла молодь» (Артелярщинська СБФ), історичний 

спогад «Їх перший бій – останній бій» (Попівська СБФ), виставка-нагадування 

«Постріляні, порубані, але незборимі, зостались лежати під Крутами сини 
України» (Бобрівницька СБФ). 

 

 Кременчуцька міська ЦБС. 22 січня у бібліотеці-філії № 3 

Кременчуцької міської ЦБС розгорнули інформаційну бібліовітрину «День 

Соборності: мовою фактів і документів». 23 січня в читальній залі ЦМБ 

провели патріотичний усний журнал «Під покровом Тризуба», а в бібліотеці-

філії № 2 міської ЦБС провели історичну годину «Єдність через віки».  

Бібліотека-філія № 8 міської ЦБС запропонувала молодим користувачам 

переглянути книжкову виставку «Поезія, народжена Майданом», а в 
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бібліотеці-філії № 2 міської ЦБС з нагоди трагічної річниці розстрілу людей на 

Майдані та вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні розгорнута патріотична 

книжкова виставка «Їм небо стало рідним домом». 

До Дня Українського козацтва  бібліотека-філія № 2 міської ЦБС 

підготувала вуличну книжкову виставку «Доля козацтва на сторінках книг».  

 
 Лубенська районна ЦБС. Лубенська ЦРБ ім. Володимира Малика 

долучилася до заходів, які були проведені 22 січня в опорному закладі 

Калайдинцівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. генерал-майора Ф. Д. Рубцова до Дня 

Соборності України. Для учнів 8-10 класів бібліотека провела інтегрований 

урок-вікторину «Любіть Україну!». Три команди «Соборна», «Незалежна» та 

«Вільна» подолали п’ять етапів: «історичний», «географічний», «літературний», 

«народознавчий» та «асоціативний» інформативно насиченої гри. Усі завдання 

ретельно перевіряли та справедливо оцінювало журі, які й визначили переможця – 

команду «Незалежна». 

А Ісковецька сільська бібліотека-філія зібрала учнів на урок мужності 

«Перші кіборги і Крути», присвячений битві-трагедії під Крутами 100 років 

тому. Розповідь бібліотекаря захопила юні серця, здавалося, що учні, на деякий 

час, поринули у вир тих далеких подій, що були рівносильні безумству, але 

довели, що боротьба за свободу і незалежність України ніколи не припиниться. 

З нагоди відзначення Дня українського добровольця Березотіцька сільська 

бібліотека-філія запросила юнацьку аудиторію на відеоурок «Український 

доброволець – взірець патріотизму». Його метою було зміцнення патріотичного 

духу молоді, популяризація подвигу захисників України та престижу військової 

служби в країні. 

 

 Машівська районна ЦБС.  З метою вшанування пам’яті молодих 

борців за волю України, що полягли під залізничною станцією Крути в 

бібліотеках Машівської ЦБС провели: бесіду для юнацтва з переглядом 

слайдпрезентації «300 спартанців України» (Сахнівщинська СБФ), урок 

історичної пам’яті «Крути і українські ферміони» (Кошманівська СБФ), 

відеодосьє «Крути: бій за незалежність» (Сонячна СБФ), відеоогляд «А їм було 

лише 17…» (Базилівщинська СБФ).  

У Базилівщинській СБФ до Дня Соборності України провели історичну 

годину «Нам берегти тебе, Соборну і єдину». Бібліотекар на заході зробила 

екскурс в історію України та передісторію виникнення свята. Доповненням 

розповіді стала слайдпрезентація «Україна Соборна». Звучали записи пісень 

«Україно, Україно», «Боже Великий, Єдиний» (Молитва за Україну), «Україна – 

це ти».     

Тема козаччини – у центрі уваги роботи з підростаючим поколінням в 

Кошманівській СБФ, де було провели історичну мандрівку «Хай живе козацька 

доля, хай живе козацький дух!», метою якої було висвітлення героїчного 

минулого нашого народу, його віковічне прагнення до свободи. Учні 7-9 класів 

ретельно підготували матеріали до чотирьох уявних зупинок цієї мандрівки: 1) 
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перші згадки про козаків та перші козацькі поселення; 2) за волю, за свободу, за 

мир хрещений…; 3) козацькі старожитності Полтавщини; 4) Хортиця – сива 

давнина і нова сучасність. Насамкінець бібліотекар провела бібліграфічний 

огляд літератури  «Володарі гетьманської булави».  

 

 Миргородська міська бібліотека ім. Д. Гурамішвілі. До Дня пам'яті 

Героїв Крут ця бібліотека провела годину пам'яті борців за волю України 

«Пам’ятай про Крути». На захід завітали учні 6, 8 та 10-х класів НВК «Гелікон», 

МСШ № 9, гімназії ім. Т. Шевченка. Під час години пам’яті присутні переглянули 

документальний фільм «Бій під Крутами», запалили свічу пам’яті та вшанували 

загиблих хвилиною мовчання.  

Бібліотека до Дня скорботи та вшанування пам′яті жертв війни, що 

відзначається щорічно 22 червня у день початку німецько-радянської війни, яка 

забрала життя кожного п’ятого українця, оформила календарну виставку 

«Червень 1941: над пам’яттю роки не владні».  

 
 Миргородська районна ЦБС. З нагоди відзначення 155-річчя від дня 

народження митрополита Андрія Шептицького відвідувачі юнацького віку ЦРБ 

прослухали  інформаційне повідомлення «Андрій Шептицький – апостол 

українського державотворення». Патріотичному вихованню молоді на 

прикладах захисників, які віддали життя за Україну сприяла й патріотична 

година «Честь і слава українським захисникам». Юнаки й дівчата прослухали 

історичну довідку; переглянули відеоматеріал про Іловайську операцію; 

хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України; 

виготовили символ «Сонях пам’яті».  

Свою шану та повагу до захисників України юнацтво продемонструвало 

також в ході години мужності «Сьогодні славить вся країна синів, батьків, 

братів». На захід запросили учасників-краян бойових дій у зоні ООС. Вони 

поспілкувалися з підлітками, розповіли про бойовий досвід, про своє бачення 

ситуації на сході України та ті процеси, які відбуваються в державі та закликали 

молодь бути справжніми патріотами, активізувати свою громадську позицію для 

розбудови нової, квітучої України. 

 
 Оржицька районна ЦБС. До Дня Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні ЦРБ цієї мережі спільно з учнями старших класів опорного закладу 

Оржицька ЗОШ I-III ст. організували запис радіогазети «Пам’ять війни – 

пам’ять серця», трансляція якої відбулася системою оповіщення селища.  

 

 Полтавська міська ЦБС. ЦМБ цієї ЦБС організувала і провела 

історичну годину-факт «Майдан. Герої Небесної Сотні» для старшокласників 

шкіл мікрорайону. Своїми спогадами поділилася з молоддю учасниця 

Євромайдану і свідок тих жахливих подій – волонтерка, громадська діячка, 

керівниця центру правозахисту і контролю за дотриманням законності в 
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Полтавській області Зоя Коваленко. Присутні переглянули відео «Хронологія 

подій, що призвели до кривавої бійні» та презентацію «Небесна Сотня 

поіменно. Пам’яті героїв Небесної Сотні». 

На виконання Розпорядження Голови Полтавської ОДА «Про вшанування 

пам’яті С. Петлюри» з користувачами бібліотек ЦБС проводилась довідково-

інформаційна і просвітницька робота з використанням методичних рекомендацій 

до відзначення 140-річчя від дня народження Симона Петлюри «Фронт-man 

УНР» Українського інституту національної пам’яті. У роботі були використані 

матеріали петлюрівських читань «Полтавська Петлюріана», туристичний 

довідник «Симон Петлюра і Полтава». Бібліотеки системи оформили перегляд 

літератури «Симон Петлюра: злети та падіння головного отамана військ 
УНР» (філія № 9), книжкову виставку «С. Петлюра – великий державник 

України» (філія № 1),  книжкові виставки-історичний портрет «Пам’яті 

Симона Петлюри» (філія № 2), «Наші земляки – ювіляри: з нагоди 140-річчя 

від дня народження С. Петлюри» (філія № 5). У філії № 11 організували 

інформаційний куточок «Що ви знаєте про С. Петлюру» та у філії № 6 – 

виставку однієї книги «Симон Петлюра: шлях у легенду». 

 

 Хорольська районна ЦБС. ЦРБ для юнацтва міста провела: 

історичний екскурс до Дня пам’яті Героїв Крут «Під Крутами від крові 

червоний ранок млів», тематичний вечір до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав та до річниці виведення радянських військ 

з Афганістану «Пам’ять єднає», вечір-реквієм до Дня пам’яті Героїв Небесної 

Сотні «Боротьба заради майбутнього», онлайн акцію в межах вечора без 

війни до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні «Ще ранок 

спав в обіймах ночі, а в двері стукала війна», історичні варіації до Дня 

українського козацтва «Україно моя! Ти – колиска козацького роду», 

історичний епос до Дня Гідності та Свободи «Я все пам’ятаю. Я не забуду». 

 

 Білоцерківська сільська ТГ. КЗ «Бібліотека Білоцерківської ОГ» для 

старшокласників оформила перегляд літератури патріотичного спрямування 

«Мій край клекоче у пожежі! Чи ж можу буть спокійним я?» та провела 

історичну вікторину «Хай пісня твоя, Україно, злітає як птах у блакить!». 

 

 Засульська сільська ТГ. Бібліотеки цієї громади пропонували своїм 

користувачам юнацького віку кінопоказ «Квіти, посічені у січні» (Новаківська 

сільська бібліотека), годину історичної дати «Пам'ятай про Крути» 

(Михнівська сільська бібліотека), відеоесе «Перемога, свята Перемога! Слово 

миру, свободи й весни» (Засульська сільська бібліотека), патріотичну годину 

«Майдан болю і печалі» (Войнихівська сільська бібліотека), зустріч з 

учасниками АТО «Навіки слава Україні, героям слава навіки!» (Оріхівська 

сільська бібліотека). 
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 Коломацька сільська ТГ. Степанівська сільська бібліотека цієї 

громади провела для юнацтва годину цікавих повідомлень «Чубинський – 

творець державного гімну», розповівши про історію створення Павлом 

Чубинським пісні, якій судилося стати державним гімном України. Василівська 

сільська бібліотека оформила книжкові виставки «Зима, що нас змінила», 

«Три колоски, закуті дротом», «Святині Київської Русі», провела годину 

цікавих повідомлень «Хай козацька мудрість воскреса щоднини» та 

історичний хронограф «Крути: відомі й невідомі сторінки» та склала для 

юнацтва рекомендаційний список літератури «Таємниці історії України». 

Коломацька сільська бібліотека провела для користувачів юнацького віку вечір 

«Відродження країни» та вікторину «Символи України». 

 
 Малоперещепинська сільська ТГ. Пологівська сільська бібліотека 

цієї громади для старшокласників Пологівської гімназії організувала 

бібліопростір на свіжому повітрі «Слава захисникам України», присвячений 

Дню українського козацтва, де підлітки грали в козацькі ігри, варили козацьку 

кашу та смажили картоплю. А Старосанжарівська сільська бібліотека провела для 

юнацтва акцію пам'яті «Хоробрі серця» (про лютневі події на Майдані) та 

організувала для підлітків караван історій «Злука. Соборність. Воля». 

 

 Мачухівська сільська ТГ. Мачухівська центральна бібліотека для 

юних користувачів провела годину історичної пам'яті «Понад Крутами 

вічність у сурми сурмить» про бій під Крутами 1918 року, годину вшанування 

«Я за тебе молюся, український солдате» про воєнні події на Сході України та 

оформила книжкову виставку «Війна у книгах, фільмах і в пам'яті народній». 

Книжкові виставки з цікавими назвами оформлялися для юнацтва й іншими 

бібліотеками громади: Судіївською сільською бібліотекою – «Блакить і золото у 

прапорі злились» та «Майдан. Україна. Шлях до свободи»; Калашниківською 

сільською бібліотекою – виставка-експозиція «Україна від козацтва до 

кіборгів». 

 

 Омельницька сільська ТГ. Рокитненська сільська бібліотека цієї 

територіальної громади для своїх молодих користувачів провела історичну 

годину «Запорізька Січ – козацька сторона» до Дня українського козацтва, 

годину пам'яті «По світу розноситься слово про хлопців, що в Крутах 

зостались навічно» (присвячена пам'яті героїв Крут) та оформила книжкову 

виставку до цієї ж дати «Промов не буде на могилах...». Запсільська сільська 

бібліотека підготувала для юнацької аудиторії історичну годину «Майбутня 

доля мислилась соборно». 

 
 Петрівсько-Роменська сільська ТГ. Середняківська сільська 

бібліотека цієї громади провела для юнацтва цілий ряд активностей патріотичного 

спрямування: літературно-музичну композицію «Ми показали – сила не у 

зброї, а у прекрасній єдності народу» (про події Майдану), літературний 
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відеофактаж «Пливуть в човнах розтерзані сини» (пам'яті Героїв Небесної 

Сотні), book-скрипт «І...зазвучало на всіх мовах: – Ілловайськ» (про трагедію 

Ілловайського «котла»), оформила виставку-подію «Свідомих Київський 

майдан зібрав, щоб вільний вибір відстояти і «так» майбутньому сказати». 

 

 Пирятинська міська ТГ. Пирятинська публічна бібліотека для 

десятикласників Пирятинського ліцею провела вечір пам’яті «Життя, 

закарбоване у вічності», що був присвячений Героям Небесної Сотні. Молодь 

слухала розповідь запрошеного на захід учасника Майдану та переглянула 

літературу з книжкової виставки «Палаюча зима: боротьба України за 

свободу». Олександрівська сільська бібліотека цієї громади для користувачів 

юнацького віку провела годину державності «Вона – наш витвір, наша мрія, 

Соборна, вільна Україна».  

 
 Решетилівська міська ТГ. Решетилівська міська публічна бібліотека 

для учнів Решетилівського аграрного професійного ліцею провела героїко-

патріотичні читання «Реквієм Небесної Сотні», а для учнів Решетилівського 

художнього професійного ліцею організувала історичний екскурс «Крути – бій 

за майбутнє» з оформленою книжковою виставкою «Крути: подвиг і 

трагедія». 

 

 Рокитянська сільська ТГ. До Дня Героїв Небесної Сотні Попівська 

сільська бібліотека для юнацтва цієї громади організувала документальну 

хроніку «Небесна Сотня – герої нашого часу». Також цією бібліотекою була 

оформлена книжкова виставка «В книжковій пам'яті миттєвості війни» з 

літературою про події воєнного часу. 

 

 Сенчанська сільська ТГ. Сенчанська сільська бібліотека організувала 

і провела для користувачів юнацького віку годину-спомин «З дороги далекої ти 

не повернешся до мене, сину», присвячену Максиму Хітайлову, родом із села 

Вирішальне, який у 22 роки пішов на війну і загинув на Сході України. А 

Шеківська сільська бібліотека цієї громади для юнацтва провела урок мужності 

«Сповідь солдатських сердець». 

 
 Терешківська сільська ТГ. Для користувачів юнацького віку біблітеки 

громади провели: урок мужності «За чисті душі, що злетіли в небо», 

присвячений пам'яті героїв Крут (Зінцівська сільська бібліотека), інформаційну 

хвилину «Дякуємо вам, добровольці», приурочену до Дня добровольця 

(Копилівська сільська бібліотека), годину цікавих повідомлень «Життя і 

діяльність Самійла Величка», висвітлюючи життя видатного козацького 

літописця часів Богдана Хмельницького (Терешківська сільська бібліотека). 

 

 Чорнухинська селищна ТГ. Героям Майдану та АТО, мирним 

жителям, які полягли в неоголошеній війні на Сході України присвячена година 
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мужності «У нашій пам’яті вони назавжди залишились», яка пройшла у 

Гілецькій сільській бібліотеці цієї громади. Ведучі розповіли про героїв Майдану, 

які загинули за волю і кращу долю України, у розквіті сил віддали свою молодість 

і найдорожче – життя. Учні Чорнухинського ліцею прочитали вірші про героїв 

Майдану. Учасники заходу переглянули відео «Нігоян декламує вірш Шевченка», 

«На варті неба», «Мамо, не плач», «Небесна сотня поіменно». У виконанні 

вчителя ліцею і учня 11 класу підліткам показали інсценізацію «Героям Небесної 

Сотні». Під мелодію гімну Небесної Сотні «Пливе кача» запалили свічку і всі учні 

передавали її по залу з рук в руки. 

Для користувачів юнацького віку провели годину мужності «Шляхами 

подвигу і слави наших земляків» у Білоусівській сільській бібліотеці, диспут 

«Війна і міф. Друга Світова» у Публічній бібліотеці ім. Г.С. Сковороди, 

бібліографічні огляди: «І пам'ять про війну нам книга оживляє» у 

Вороньківській, Галявській, Кізлівській сільських бібліотеках. 

 
ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ МОЛОДИХ КОРИСТУВАЧІВ 

 
Необхідною складовою успішного розвитку нашої держави є знання прав та 

обов'язків громадян України, розуміння необхідності дотримання норм і 

принципів чинного законодавства, поваги до прав та свобод інших людей. 

Бібліотеками області постійно здійснюються активності з молоддю, направлені на 

підвищення рівня їхньої правової культури, набуття молодими громадянами 

сталих правових знань та формування у них чіткої громадянської позиції. Ми 

виокремили серед них такі: 

 

 Гадяцька районна ЦБС. Протягом 2020 року ЦМБ провела декілька 

засідань правового кінозалу «Закон і молодь», в межах яких запропонувала 

експрес інформацію «Подорож сторінками історії» (до Дня Конституції), що 

супроводжувалось вікторинами та конкурсами. З метою популяризації правових 

знань в бібліотеках Гадяцької ЦБС організовали правовий лабіринт «Чи я знаю 

свої права і обов’язки» (Плішивецька СБ); правовий бумеранг «Права та 

обов’язки громадян»(Мартинівська СБ). 

 

 Горішньоплавнівська міська ЦБС. У бібліотеках міста відбувся 

перегляд фільмів «Хвилі світла» і «Карта та Нордал» XIV Мандрівного 

міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays та 

обговорення «Можна інклюзивніше?» щодо стану інклюзивності бібліотек в 

Україні та інших країнах.  
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 Диканська районна ЦБС. Для старшокласників Диканської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Диканська ЦРБ провела правовий інструктаж «Правила толерантного 

спілкування», на якому розкривалися поняття толерантності (терпимості), 

з’ясовані основні риси толерантності та поняття «толерантна та інтолерантна 

особистість». Учні аналізували певні ситуації на визначення терпимості до інших. 

Кожен з присутніх мав змогу пройти тест «Наскільки ви толерантні» та 

виконати вправу «П'ять добрих слів». А на закінчення заходу прослухали притчу 

«Про цвяхи», яка допомогла зрозуміти, що словесні рани завдають такого ж болю, 

як і фізичні. 

 

 Зіньківська районна ЦБС. Юнацька аудиторія Зіньківської ЦРБ вже 

котрий рік поспіль є активними членами правового клубу «Феміда». У 2020 році 

заняття клубу «Феміда» розпочалося з правового квесту «Система безоплатної 

правової допомоги на захисті прав дитини». Цей  захід став ідеальним 

простором  для спілкування, відчуття комфорту, коли тебе розуміють і є 

можливість показати свої знання, отримати консультацію від  фахівців. Учні  

познайомилися з послугами, які надає відділ  «Зіньківське бюро правової 

допомоги» Другого Полтавського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, переглянули рекламні  відеоролики про аналогічні 

служби в Полтавській області, спробували себе в ролі юриста та, скориставшись 

комп’ютером,  ознайомились із правилами ведення обліку запитів  жителів міста 

та району з правових питань. Учасники правового клубу також ознайомилися з 

інформаційним онлайн дайджестом «Рабство ХХІ століття», який до 

Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми інформував про одну з 

найбільших проблем сучасності.  

У Великопавлівській СБФ цієї ЦБС до Дня Конституції для молоді 

організували патріотичний айстопер «Конституція – основний закон для 

влади і громади», а в онлайн просторі ця сільська бібліотека провела правове 

рандеву «Правопорушення підлітків та юридична відповідальність». 

 

 Миргородська районна ЦБС. Працівники ЦРБ провели з юнацтвом 

правовий квест «Права знаєш – себе захищаєш!». У ході підготовки та 

проведення заходу користувачі юнацького віку отримали цілий комплекс 

корисної та цікавої інформації про свої права, більшість з яких для них були 

раніше невідомі. Завдяки квесту старшокласники навчилися правильно виходити 

зі складних правових і життєвих ситуацій, дізналися, як себе поводити в соціумі.  

 
  Оржицька районна ЦБС. Один з напрямків роботи бібліотек ЦБС – 

це популяризація правових знань, ознайомлення з правовідносинами, у які молодь 

вступає на початку свого життя, виховання у молодих користувачів поваги до 

закону, формування у них необхідності жити за правовими нормами. Цьому 

сприяли такі форми роботи як турнір правознавців «На подіумі знавці права», 

правова гра «Жити по закону, жити по совісті», тренінг «Сімейне право для 

старшокласників». 
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 Полтавська міська ЦБС. Молодим користувачам ЦМБ бібліотекарі 

запропонували віртуальну виставку однієї книги «Брати Капранови 

«Конституція у коміксах». 

 
 Коломацька сільська ТГ. Василівська сільська бібліотека цієї 

територіальної громади провела для юнацтва правовий турнір «Юридична 

академія» та запропоновувала ознайомитися з книжковою виставкою «Сімейне 

виховання». А Степанівська сільська бібліотека провела урок права «Права 

дитини – найвища цінність» та оформила книжкову виставку «Родина і 

школа». 

 

 Мачухівська сільська ТГ. Для своїх користувачів юнацького віку 

Калашниківська сільська бібліотека цієї громади підготувала і провела годину 

цікавих повідомлень «Юридичні терміни та їх значення», а також 

запропонувала їм історичний колаж «Як Україна отримала Конституцію?». 

 

 Петрівсько-Роменська сільська ТГ. Молоді користувачі 

Березоволуцької сільської бібліотеки стали учасниками інтелектуальної гри для 

старшокласників «Правові перегони» та правової інформхвилинки для 

молоді «Вчимося бути громадянами». 

 

 Решетилівська міська ТГ. Решетилівська центральна міська 

бібліотека для учнів Решетилівського аграрного професійного ліцею організувала 

каскад інформаційних повідомлень «Закон – путівник по життю», де 

розглядалися різні життєві ситуації, в які потрапляє молодь, і які призводять до 

настання юридичної відповідальності, а також запропонувала увазі молодих 

користувачів книжкову виставку «Юридичний компас для молоді». 

 

 Сенчанська сільська ТГ. Сенчанська сільська бібліотека організувала 

правовий всеобуч для юнацтва «Ти маєш право захищати свої права». 

 

 Терешківська сільська ТГ. Для користувачів юнацького віку 

Терешківська сільська бібліотека організувала і провела Zoom-конференцію 

«Права свої ти добре знай, та про правила і обов'язки не забувай». 
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МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ПАНОРАМА РОБОТИ З МОЛОДДЮ 

 

Публічні бібліотеки області ведуть активну роботу серед молоді із 

популяризації української мови в їхньому середовищі та поширенні знань про 

видатних письменників та поетів минулого та сучасності, як українських, так і 

зарубіжних. У 2020 році, зокрема, відбулися такі бібліотечні мовно-літературні 

активності: 

 

 Великобагачанська районна ЦБС. У зв’язку з переходом бібліотек на 

дистанційну роботу  зі своїми користувачами центральна районна бібліотека 

започаткувала мистецький журнал онлайн «Поезія для душі», присвячений 

поетам-ювілярам 2020 року. 

 

 Гадяцька районна ЦБС. Працівники бібліотеки імені Лесі Українки 

запросили своїх активних молодих користувачів на діалог-шоу «Книга мого 

смаку». Підлітки обговорювали переваги читання, брали участь в конкурсі 

«Впізнай книгу», де за фрагментами обкладинок впізнавали популярні видання. 

Цікавим виявилось завдання «Супер питання», в якому обмінювались 

враженнями про прочитані книги; відгадували своїх улюблених персонажів в 

конкурсі «Хто я?», відповідаючи на навідні питання. За кожну правильну 

відповідь підлітки отримували призи-сувеніри. А на завершення кожен учасник 

мав змогу записати «Книгу своєї мрії» в «Зошит незадоволеного попиту 

користувача». 

З нагоди відзначення дня народження нашої славетної землячки Лесі 

Українки, працівники  бібліотеки імені Лесі Українки спільно з учнями 

Гадяцького ліцею I-III ступенів № 4 імені Лесі Українки  провели музично-

літературний етюд «Крізь біль розлук у радість сторіч». Старшокласники 

розповідали про життя поетеси, переглянули презентацію «Кохання у житті 

Лесі Українки», слухали аудіозаписи поезій, декламували вірші. Приємно 

вразила виставка-інсталяція «Ніжне, сокровенне…». 

 

 Гребінківський район. Увагу сільських бібліотек району привернула 

творчість і життєвий шлях земляка Євгена Гребінки, якому в 2020 році 

відзначалося 208  років з дня народження. З цією метою бібліотеки організували 

театральні хвилинки «Співець невмирущих байок» (Тополівська СБ), 

оформили книжково-ілюстративна виставка «Не меркне слава байкаря» 

(Почаївська СБ), провели літературний вечір «Між нас тобі, поете, жити!» 

(Рудківська СБ).                                                  

 

 Диканська районна ЦБС. Вшановуючи рідну мову, рідне слово, 

книгу, бібліотекарі ЦРБ організували до Міжнародного Дня рідної мови 

бібліомікс «Єдиний скарб у тебе – рідна мова». Увазі присутніх була 

запропонована інформаційна година «Мова – життя основа», відеоролики «До 

Дня української мови», «21 лютого – день рідної мови», «П. Глазовий «Кухлик». 
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У ході заходу бібліотекарі визначили тих, хто краще знає рідну мову та шанує 

традиції свого народу. Біблограф підібрала та провела з учнями цікаві конкурси 

«Мовний всезнайко» – конкурс на знання антонімів, фразеологізмів та 

скоромовок. 

Існує пряма залежність між начитаністю людини і рівнем її 

інтелектуального й духовного розвитку. Тож бібліотекарі Диканської ЦРБ 

провели для старшокласників діалог-огляд «Культура мови як ознака 

духовності, вихованості, інтелектуального розвитку особистості». У 

вступному слові учням розповіли про красу рідної мови. Цікавою та багатою 

фактами була для старшокласників слайд-бесіда «Як подолати лихослів’я». А 

на завершення зустрічі був проведений бібліографічний огляд літератури 

«Цікаве мовознавство: книги на допомогу культурі мови». 

 

 Зіньківська районна ЦБС. Для молодих користувачів Зіньківська ЦРБ 

оформила книжкова виставка нових надходжень літератури «Увага! На горизонті 

Нові Літературні Об’єкти!». А Лютенсько-Будищанська СБФ цієї ЦБС провела для 

молоді інформ-досьє «Народжена, щоб дивувати світ» (до 130-річчя від дня 

народження Агати Крісті), літературну мандрівку у «Світ Марка Твена» (до 

185-річчя від дня народження письменника), поетичний вернісаж «І сила духу, і 

наснага в його поезії натхненної рядках» (до 85-річчя від дня народження 

Василя Симоненка), літературний меседж «Ювілейна дата зобов’язує… або 

Андрій Кокотюха в українській літературі».       

 

 Кременчуцька міська ЦБС. Кременчуцька міська бібліотека для 

дорослих цієї ЦБС організувала вуличну виставку-записничОК на щоДень 

«Мова сили й простоти». Відвідувачі-перехожі мали змогу переглянути добірку 

сучасних словників та книжок, завдяки яким можна відкрити безліч нюансів 

української мови й нарешті перестати вагатися, як правильно спілкуватися. Під 

час гри «Ок»  містяни перевірили  свої знання з української мови. Молоді 

кременчужани були більш активними в опитуванні. Вони з легкістю відповідали 

на запитання. Виставка мала продовження у віконній вітрині читальної зали.  

 

 Лубенська районна ЦБС. Березотіцька СБФ цієї ЦБС запросила учнів 

8 та 9 класів на мовознавчий квест «Барви українського слова». Дві команди 

знавців української мови впевнено крокували зазначеним маршрутом, вправно 

виконували завдання. Кінцева зупинка називалася «Бібліобар», на ній молодих 

мандрівників чекали книги-новинки, в яких було зашифроване фінальне завдання. 

Новітня форма роботи спонукала старшокласників до творчості, креативності та 

здорової конкуренції, запропоновані завдання виявили високий рівень знань та 

ерудованості. 

 

 Миргородська міська бібліотека ім. Д. Гурамішвілі. Оформлена 

бібліотекою книжкова виставка-інсталяція до 130-річчя від Дня народження 

Агати Крісті «Некоронована королева детективного жанру» продемонструвала 



15 
 

захоплюючі подробиці її життя. А в читальній залі цієї книгозбірні бібліотекарі 

оформили книжкову виставку-калейдоскоп до Дня українського кіно 

«Фільми, які можна прочитати», яка дала змогу молоді поєднати свої 

захоплення читанням та переглядом фільмів. Бібліотека організувала для юнацтва 

онлайн знайомство з творчістю Остапа Вишні «Зарядись «вишневими» 

усмішками!» та відеоогляд літератури воєнної тематики «Література про 

війну для дітей і підлітків».   

 
 Засульська сільська ТГ. Для юнацької аудиторії Засульська сільська 

бібліотека провела поетичну годину «На тиху розмову, на добре слово 

Шевченко нас кликав й запрошує знову», а Войнихівська сільська бібліотека 

запропонувала підліткам годину спогадів «Василь Симоненко – світлий 

талант, трагічна доля». Для популяризації мовознавчої літератури серед молоді 

Оріхівська сільська бібліотека оформила книжково-ілюстративну виставку 

«Процвітай же калинове, українське, рідне слово». 

 
 Коломацька сільська ТГ. Василівська сільська бібліотека цієї громади 

провела для юнацтва літературну вітрину «Грані таланту Володимира 

Винниченка» та створила бібліотрансформер «Літературний подіум Юрія 

Смолича». А Коломацька сільська бібліотека провела поетичну годину «Поезії 

немеркнучі перлини». 

 
 Малоперещепинська сільська ТГ. Малоперещепинська сільська 

бібліотека до ювілею Бориса Олійника провела для молодих користувачів 

поетичну симфонію «Співець духовної сили народу». У святковій атмосфері 

звучали його вірші та пісні на його слова. Твори Б. Олійника читали як 

бібліотекарі, так і старшокласники. Цікаві факти біографії поета, гарно оформлена 

книжкова виставка додали заходу інформативності та сприяли глибшому 

зацікавленню читачів творчістю видатного сучасника. 

 

 Машівська селищна ТГ. Машівська центральна публічна бібліотека 

для своїх молодих користувачів підготувала і провела мовну ігротеку «Перлина 

України». 

 

 Петрівсько-Роменська сільська ТГ. Березоволуцька сільська 

бібліотека громади оформила для молодих користувачів книжкову виставку-

знайомство «Драйвуй з новою книгою». А Середняківська сільська бібліотека 

до 50-річчя від дня народження письменника Андрія Кокотюхи організувала 

літературний фотоспалах «Я не граюся в слова, я розповідаю історії», а також 

провела мовознавчу рефлексію «Єдиний скарб у тебе – рідна мова». 

 

 Пирятинська міська ТГ. Олександрівська сільська бібліотека цієї 

територіальної громади для користувачів юнацького віку підготувала і провела 

літературно-музичний салон «І зачарує серце пісенно-українська мова». 
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 Рокитянська сільська ТГ. До Всеукраїнського дня бібліотек 

Попівська сільська бібліотека організувала історичний хроноскоп «Від стін 

печер – до друкованого слова». 

 
 Чорнухинська селищна ТГ. У Міжнародний день рідної мови 

Гілецька сільська бібліотека провела мовознавчу вікторину «Україна – це ми». 

Підлітки змагалися у конкурсах: «Народ скаже, як зав’яже», «Мовне асорті», 

«Найрозумніший», «Знавці фразеологізмів», «Всезнайко» та «Загадки-жарти». 

У книгозбірнях територіальної громади проведено загальносистемні заходи: 

літературний вечір-портрет «Є тисячі ланів, але один лиш мій» до 85-річчя 

від дня народження В. Симоненка та літературно-мистецький вечір до 85 річчя 

від дня народження В. Мирного «О, магія жіночого лиця». 

 
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ТА 

 ЕКОЛОГО-ПРИРОДНИЧІ ЗНАННЯ – МОЛОДИМ 
 

Бібліотеки області проводять значну роботу з популяризації серед молоді 

літератури, тематично позв'язаної із природознавством, здоровим способом 

життя, охороною довкілля та екологічною безпекою життєдіяльності людини. 

Поміж таких заходів можна виділити наступні. 

 

 Великобагачанська районна ЦБС. З метою популяризації серел 

підростаючого покоління здорового способу життя бібліотеки цієї мережі провели 

бесіди біля книжкових виставок «Здоровий спосіб жіття – хворобам нема 

вороття», «Життя заради майбутнього», «Україна – без тютюну і без 

наркотиків». 

 
 Гадяцька районна ЦБС. До Міжнародного дня лісів працівники 

Веприцької сільської  бібліотеки спільно з  працівники Будинку культури та 

місцевими жителями взяли активну участь в акції «Посади мільйон дерев за 24 

год», а у самій бібліотеці проведено екологічний інспектор «Територіальна 

громада + екологія = життя». А завідувачка Книшівської  СБ долучилася до 

марафону висаджених дерев разом із членами клубу «Суботня світлиця»: 

висаджували сосни та берези на території села.   

Щороку 22 травня увесь світ відзначає Міжнародний день біорізноманіття. 

До цієї дати працівники Гадяцької центральної бібліотеки ім. Лесі Українки 

запропонували молодим користувачам завітати під віртуальне екологічне шатро 

«Озирнись! Зупинись! Поміркуй!».  
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 Гребінківський район. Бібліотеки району провели заходи з 

популяризації здорового способу життя: круглий стіл «Здоровим бути модно, 

стильно і красиво», годину цікавих повідомлень «Спортивні перемоги – 

перемоги здорового способу життя», екологічний екскурс «Земля у нас одна» 

(Стукалівська СБ), урок здоров’я «Крокуємо до здоров’я», бесіда «СНІД – 

безповоротно змінює життя» (Почаївська СБ). 

 

 Диканська районна ЦБС. У Великобудищанській СБФ цієї ЦБС 

провели екологічну годину «Збережемо нашу планету зеленою і квітучою», 

яку доповняла однойменна виставка-подорож. Напередодні заходу провели 

екологічну акцію «Одна пальчикова батарейка забруднює екологію на 

півстоліття», під час якої збиралися батарейки для наступної утилізації. 

Бібліотечну бесіду «Шумлять дерева мого краю» провела вчитель біології 

місцевої школи. Присутнім запропонували переглянути відеоролики екологічної 

тематики. Кульмінацією заходу став короткий екологічний брейн-ринг. 

 

 Зіньківська районна ЦБС. Заклики до здорового способу життя 

лунали з виставки-застереження «Обережно, наркотик» (Зіньківська ЦРБ), 

виставки-попередження «Найбільше багатство – це здоров’я» (РДБ), газетно-

журнальної розкладки «СНІД – слово ціною в життя» (Власівська СБФ), а 

також в інформаційному калейдоскопі «Життя таке чудове – не марнуй його», 

онлайн огляді «Небезпека під назвою «коронавірус», айстопері «СНІД не 

диво і не казка, тож послухайте, будь ласка», організованих 

Лютенськобудищанською СБФ. 

 

 Лубенська районна ЦБС. Лубенська ЦРБ започаткувала акцію 

«Молодь проти COVID-19», учасником якої став волонтерський загін 

«Милосердя» Лубенського медичного фахового коледжу. Юні волонтери-медики 

доносили до користувачів компетентну інформацію щодо розповсюдження 

вірусу, засобів захисту та за допомогою мобільного приладу пульсоксиметру 

вимірювали сатурацію, тобто рівень кисню в крові. Корисними також були 

посильні фізичні вправи, які запропонували для виконання користувачам. 

Волонтери наголошували, що фізкультура, інформаційна дієта та гігієна рук – 

«золоті» правила під час карантину. Усі охочі отримали також лайфхаки від 

студентів з техніки проведення дихальної вправи, яка допомагає впоратися зі 

стресом та тривожністю, а ще із задоволенням виконували інтерактивні вправи на 

емоційне розвантаження, які завзято проводили волонтери.  

 

 Полтавська міська ЦБС. Однією із складових роботи бібліотек ЦБС 

є популяризація здорового способу життя, особливо серед молоді. Для молодіжної 

аудиторії бібліотеки-філіалу № 11 бібліотекарями оформлена книжкова 

виставка «Складний і чудовий цей світ підлітковий», тематичні полички 

«Зупинись, доки не пізно!», «Дзвін СНІДУ… По кому?», проведені зустрічі з 
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лікарями з клінічної міської лікарні (філія № 3) та лікарями-інтернами УМСА 

(філії № 2, 12) про серцево-судині захворювання та їх профілактику.         

 

 Коломацька сільська ТГ. Коломацька сільська бібліотека розробила і 

провела для підлітків природничу вікторину «Репортаж з глибини океану». А 

Василівська сільська бібліотека запропонувала своїм молодим користувачам 

взяти участь у бібліопікніку «Вода – безцінний скарб Землі», а також до уваги 

молоді були виставка-огляд «Я – частина світу» та виставка-експозиція 

«Наші друзі – вітаміни», бібліографічний огляд «Раціональне харчування – 

шлях до довголіття». 

 

 Мачухівська сільська ТГ. Калашниківська сільська бібліотека 

громади запропонувала юнацтву взяти участь у бібліотечному диспуті «Екологія 

довкілля і нові вимоги, тенденції, пріоритети», де говорили про сучасні 

проблеми екології в країні та можливі шляхи їх вирішення. 

 

 Омельницька сільська ТГ. Кобелячківська сільська бібліотека цієї 

громади до Дня Дніпра провела для молодих користувачів годину цікавих 

повідомлень «Реве та стогне Дніпр широкий», розповідаючи про великі 

екологічні проблеми найбільшої річки України. Цій же темі була присвячена 

екологічна година «Дбаймо про чисті джерела Дніпра», що провела для молоді 

Омельницька сільська публічна бібліотека. 

 

 Петрівсько-Роменська сільська ТГ. До Всесвітнього дня боротьби з 

тютюнопалінням Середняківська сільська бібліотека цієї громади підготувала для 

молоді відеохвилинку «Сигарета і вино – поведуть тебе на дно». А 

Венеславівська сільська бібліотека запропонувала молоді взяти участь в уроці-

застереженні «Скажи шкідливим звичкам – НІ!» та в екологічній акції 

«Збережем природу». Організувала екологічну акцію «Чистий світ навколо 

нас – це для вас» й Ручківська сільська бібліотека, на яку жваво відгукнулося 

місцево юнацтво. 

Молоді користувачі Коновалівської сільської бібліотеки були вдячні 

працівникам книгозбірні за організовану для них бліц-пораду «Як правильно 

поводитися з побутовими відходами», а користувачі Петрівсько-Роменської 

сільської бібліотеки – за проведений інформаційний мікс «Будьте здоровими, 

сильними, дужими». 

 

 Рокитянська сільська ТГ. До Міжнародного дня боротьби зі 

зловживанням наркотичних засобів та їх незаконним обігом Попівська сільська 

бібліотека цієї громади для юнацької категорії користувачів провела 

інформаційний огляд «Наркотики – не для тебе!». 

 

 Сенчанська сільська ТГ. Шеківська сільська бібліотека цієї 

територіальної громади організувала для юнацтва інформаційну хвилю 
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«Скажемо наркоманії – НІ!», а Сенчанська сільська бібліотека оформила для 

цієї категорії користувачів виставку-пораду «Коли тебе атакують погані 

звички». 

 
 Сергіївська сільська ТГ. Бібліотеки цієї громади проводять активності 

для юнацтва щодо популяризації здорового способу життя: так, Качанівська 

сільська бібліотека провела годину застереження «СНІД – загроза людства. 

Зупинимо його!», Сергіївська сільська бібліотека стала ініціатором уроку-

застереження «Гіркі плоли солодкого життя», а Розбишівська сільська 

бібліотека оформила виставку-застереження «Молодь проти СНІДу». 

 

 Терешківська сільська ТГ. Микільська сільська бібліотека цієї 

територіальної громади для юнацтва, яке відвідує книгозбірню, організувала і 

провела природничу вікторину «Цікаве про гриби», а Кашубівська сільська 

бібліотека – природничу вікторину «Володарі неба». 

 

 Чорнухинська селищна ТГ.  Вороньківська сільська бібліотека цієї 

громади для учнів 10-11 класів Вороньківського ліцею провела годину здоров'я 

«Здоровий спосіб життя та здорове харчування» за участі доктора біологічних 

наук, професора Л. І. Жаліло. Старшокласники мали змогу ознайомитися з 

книгами про здорове харчування, публікаціями в періодичних виданнях, 

рецептами корисних страв. 

 
КРАЄЗНАВСТВО І НАРОДОЗНАВСТВО –  

ДЛЯ МОЛОДИХ КОРИСТУВАЧІВ 

 

Краєзнавство і народознавство є одними із ключових напрямків роботи 

публічних бібліотек області, особливо серед молоді. Під постійною увагою 

бібліотекарів є питання популяризації духовної спадщини рідного краю, його 

традицій, звичаїв, обрядів, свят, краєзнавчої літератури, місцевої архітектури та 

інших туристичних цікавинок. І це відобразилося в організації таких бібліотечних 

активностей з молоддю і для молоді: 

 Великобагачанська районна ЦБС. У межах відзначення Дня 

вишиванки Великобагачанська ЦРБ підготувала виставку-інсталяцію «Бережи 

українське – носи вишиванку», яка демонструвалася у холі поряд з читальною 

залою. На виставці-інсталяції були представлені вишиті сорочки, рушники та 

тематична література. 
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До 145-річчя від дня народження народного кобзаря Ф. Д. Кушнерика, 

знаменитого земляка, бібліотеки Великобагачанської ЦБС провели 

загальносистемний захід «Федір Кушнерик – співець народної долі». Присутні 

мали змогу почути розповіді бібліотекарів про життєвий шлях Кушнерика, 

доторкнутись душею до незабутньої творчості справжнього Гомера українського 

народу, переглянути тематичні полички, що містили матеріал про життя й 

творчість народного митця з Великої Багачки. 

Для популяризації літератури про рідний край бібліотеки ЦБС  провели 

літературно-музичні вечори «Маленька крапелька великої держави – моє 
село» (ЦРБ), «Немовби рай – наш рідний край» (РДБ), краєзнавчі години 

«Село моє – моя колиска» (Кротівщинська СБФ), «Сторінки історії мого села» 

(Михайлівська СБФ).  

 Горішньоплавнівська міська ЦБС. Бібліотеки міста організували 

етновечір «Різдво у різних країнах світу» та фольклорні посиденьки «Гей на 

Масляну!»,  провели годину цікавих повідомлень «Срібна купальська роса» 

та етновіраж «По всій Україні, від хати до хати, колядка й щедрівка ідуть 

всіх вітати», запросили своїх користувачів молодого віку до участі у 

віртуальних етнопосиденьках «Кутя Свята багата і на Різдво щаслива хата» 
та в етнографічному святі «На Івана Купайла – я до річеньки піду».  

 

 Гребінківськимй район. До Дня вишиванки в сільських бібліотеках 

району організували флешмоби «Код єдності», «Мистецтво єднає!», а також 

оформили книжкову виставку-інсталяцію «Вишиванко, моя вишиванко» 

(Тополівська СБ). Сільські книгозбірні провели уроки народознавства 

«Андріївські вечорниці» (Короваївська СБ), «Різдвяна хата добром багата» 

(Овсюківська СБ), «Ой на Івана, та й на Купала» (Кулажинська СБ). 

 

 Зіньківська районна ЦБС. Сільські бібліотеки цієї ЦБС організували 

цікаві заходи для молоді до Дня вишиванки: флешмоб «А українська вишивка – 

диво» організувала на власному блозі Проценківська СБФ, челендж «Селфі у 

вишиванці» – Комсомольська СБФ, етнодайджест «Роде мій красний, роде мій 

прекрасний» та народознавчу онлайн мандрівку «Мала дівчина сорочок 

надбати» – Лютенськобудищанська СБФ. 

 

 Лубенська районна ЦБС. Уже вдруге в Україні було проведено 

флешмоб «Зроби фото з хусткою». Ця подія покликана об’єднати  українське 

жіноцтво спільною метою аби відновити українську традицію одягати хустку та 

популяризувати цей давній жіночий атрибут серед молоді. Лубенські книгозбірні 

долучилися до челенжу #Українська Хустка. Працівники бібліотек ЦБС та їхні 

молоді користувачки віднайшли у прабабусиних скринях яскраві хустки та 

зробили чудові фото. 
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 Миргородська міська бібліотека ім. Д. Гурамішвілі. Бібліотека в 

режимі онлайн організувала віртуальну картинну галерею «Чарівна краса 

української вишиванки» та майстер-клас онлайн «Пасхальний декор». 

 
 Засульська сільська ТГ. Михнівська сільська бібліотека цієї громади 

організувала фольклорну мозаїку «Купальські чари», у якій взяли участь 

молоді користувачі книгозбірні. 

 
 Коломацька сільська ТГ. Василівська сільська бібліотека цієї 

територіальної громади для своїх молодих користувачів напередодні Різдва 

організувала народознавчий вечір «Колядки із старої шухлядки» та оформила 

книжкову виставку «Різдвяні свята у культурі українського народу». Крім 

того, ця ж бібліотека оформила й іншу виставку-пораду «Традиційні ремесла 

українців». Активність Василівської СБ виявилася і в підготовці та проведенні 

краєзнавчого уроку «Літопис, що лікує гідність (Самійло Величко)» та уроку 

краєзнавства «Перлини архітектурної спадщини Полтавщини». 

Степанівська сільська бібліотека громади підготувала для юнацтва, що 

відвідує цю бібліотеку, краєзнавчу вікторину «Мій край Полтавський», а 

Коломацька сільська бібліотека – інформаційне досьє «Мій рідний край 

(туристичними стежками)». 

 

 Мачухівська сільська ТГ. Мачухівська центральна бібліотека до 

Всесвітнього дня української хустки організувала для молодих користувачів 

літературні онлайн читання «Ганна Чубач «Хустка тернова». Крім того ця 

бібліотека оформила книжкову виставку-портрет «Мачуські корені Юрія 

Липи». 

 

 Омельницька сільська ТГ. Бібліотеки громади активно долучилися до 

відзначення Дня вишиванки: Пришибська сільська бібліотека провела для 

юнацтва онлайн урок народознавства «Моя сорочка – вишиванка», а 

Кобелячківська сільська бібліотека оформила у бібліотеці фотовиставку 

«Українська вишиванка наче райдуга». 

 

 Петрівсько-Роменська сільська ТГ. Середняківська сільська 

бібліотека територіальної громади запросила місцеве юнацтво до краєзнавчого 

бібліотаксі «Найкращі місця Полтавщини». 

 

 Пирятинська міська ТГ. До Дня вишиванки в Олександрівській 

сільській бібліотеці для молодих користувачів провели майстер-клас «Виготови 

вишиванку з кольорового паперу». 

 

 Решетилівська міська ТГ. У народознавчій вітальні Решетилівської 

центральної міської бібліотеки організували й провели літературно-

народознавчий квест «Народний геній і пророк, будитель України» для учнів 
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Решетилівського аграрного професійного ліцею. У процесі проходження 

маршруту квесту, учасники ознайомилися з побутом українського народу, адже 

саме в автентичних предметах із народознавчої бібліотечної вітальні були 

заховані підказки до питань квесту. Молодь пригадала й біографію Т. Шевченка, 

читала його вірші, переглядала мистецьку спадщину українського генія. 

 

 Сенчанська сільська ТГ. Сенчанська сільська бібліотека організувала 

і провела День юного краєзнавця «Сенча моя – квітучий дивокрай, душі моєї 

тиха пристань». 

 

 Терешківська сільська ТГ. Зінцівська сільська бібліотека 

запропонувала своїм користувачам юнацького віку онлайн кросворд «Мандри 

Полтавським краєм» та провела для них годину цікавих повідомлень 

«Екологія Полтавщини». 

 Чорнухинська селищна ТГ. Чорнухинська публічна бібліотека ім. 

Г.С. Сковороди організувала для підлітків етногодину «Українська вишиванка 

– етнічий бренд, перевірений часом», а Білоусівська сільська бібліотека цієї 

територіальної громади провела урок народознавства «Традиційне харчування 

українців». 

 
МОЛОДІЖНІ БІБЛІОТЕЧНІ КЛУБИ ЗА ІНТЕРЕСАМИ 

 

Клуби за інтерсами для юнацтва і молоді, що створюються на базі 

публічних бібліотек, це реальна і доступна можливість цій категорії користувачів 

розвивати свої таланти та здібності, підвищувати інтелект, реалізовуватися як 

особистості, спілкуватися з однолітками і популяризувати бібліотеку як місце 

корисного та приємного дозвілля. У 2020 році у бібліотеках області 

функціонувало 124 юнацькі клуби та об’єднання за інтересами. Цікавою і 

різноплановою була діяльність таких молодіжних бібліоклубів.  

 

 Гадяцька районна ЦБС. Вже 28 років поспіль у ЦРБ в 

народознавчому клубі «Берегиня» збирається молодь, яка шанує українські 

звичаї і традиції, прагне поглибити свої знання з історії України та історії рідного 

краю. Клуб «Берегиня» протягом року активно співпрацював з Гадяцьким ліцеєм 

І-ІІІ ст. ім. Лесі Українки.  

У межах відзначення Міжнародного дня рідної мови у клубі відбувся матч 
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мовного футболу «Від рідного слова ти сил набирайся, ніколи й ніде ти його 

не цурайся». Участь взяли дві команди – «Розумахи» і «Всезнайки». Школярі, 

обираючи відповідний номер завдання, забивали суперникам «голи»: редагували 

текст, розставляючи розділові знаки і розділяючи суцільний текст, у завданні 

«Нове слово» із запропонованого слова утворювали нові; в конкурсі 

«Розсипаночка» оцінювали свої старання, складавши фрази-компліменти, 

записували слова-паліндроми. У другому таймі картина на полі кардинально 

змінилася з перевагою команди «Всезнайок». Підсумок – результативна нічия – не 

влаштовував ні тих, ні інших. Завершився матч визначенням переможця в 

вікторині-пенальті «Мовне асорті». У перерві між таймами, розважаючись, 

розгадували загадки-жарти.  

З нагоди відзначення 206-ої річниці від дня народження Тараса Григоровича 

Шевченка, в юнацькому народознавчому клубі «Берегиня» відбулася літературна 

гра-бінго «Кобзаре любий, поміж нас і голос твій, і пензель твій, і слово». 

Школярі перевіряли свої  знання про життєвий та творчий шлях великого 

Кобзаря, розв’язуючи завдання в конкурсах: декламували улюблені вірші поета, 

розгадуючи по одному слову фразу, називали вірш, розгадували ребуси. В 

конкурсі «Ланцюжок» розставляли список з датами у хронологічній 

послідовності, в конкурсі капітанів за одну хвилину записували якнайбільше назв 

творів Т.Г. Шевченка. 

   

 Горішньоплавнівська міська ЦБС. У бібліотеках міста функціонують 

два юнацьких клуби за інтересами: клуб фотомистецтва «Фото-Кухня» (2 

засіданя за 2020 рік) та клуб орігамі «Мрія» (7 засідань за 2020 рік). 

 

 Гребінківський район. Для юнацтва на базі сільських бібліотек 

району працюють гуртки та клуби за інтересами – краєзнавчий клуб «Моє рідне 

село» в Рудківській СБ, народознавчий гурток «Оберіг» в Олексіївській СБ, 

гурток народознавства «Народна світлиця» в Кулажинській СБ. 

 

 Карлівська районна ЦБС. У біблітеках системи діють два молодіжні 

клуби за інтересами: «Джерело» літературознавчого напрямку і «Діалог» 

юридичного спрямування. 

 

 Кобеляцька районна ЦБС. В ЦРБ цієї ЦБС діє молодіжний клуб 

«Дивосвіт», що має літературно-мистецьке спрямування діяльності, та 

правознавчий клуб за інтересами «Феміда». 

 

 Лубенська районна ЦБС. Тарандинцівська СБФ цієї ЦБС для 

молодих учасників читацького клубу «Краєзнавець» організувала презентацію 

роману О. Міщенка «Чаша часу». Для молодіжної аудиторії цей твір цікавий тим, 

що події твору розгортаються у їхньому регіоні, а ще містить опис народознавчих 

ритуалів та багато філософських роздумів про сенс людського буття. Учасники 

клубу «Краєзнавець» влаштували поетичний колаж «Барви Симоненкового 
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слова». Старшокласники читали поезію свого краянина у приміщенні «Музею 

Василя Симоненка», який знаходиться у Тарандинцівській ЗОШ І-ІІІ ст.  

 

 Машівська районна ЦБС. У бібліотеках системи діють два молодіжні 

клуби: правового спрямування «Юний правознавець» (ЦРБ) та патріотичного 

спрямування «Юні українці» (Базилівщинська СБФ). 

 

 Миргородська районна ЦБС. В юнацькому відділі Миргородської 

ЦРБ діє клуб за інтересами для юнацтва «Природолюб-краєзнавець», напрям 

якого визначений вже самою назвою. 

 

 Засульська сільська ТГ. У бібліотеках цієї громади діє три молодіжні 

клуби: «Юний краєзнавець» (Засульська сільська бібліотека), «Джерело 

натхнення» (Новаківська сільська бібліотека), «Дивоцвіт» (Мацківська сільська 

бібліотека), у яких у 2020 році було задіяно 46 учасників, і з ними ж проведено 22 

засідання клубів. 

 

 Малоперещепинська сільська ТГ. При Малоперещепинській 

сільській бібліотеці діє молодіжний клуб за інтересами «Калиновий дивоцвіт» 

краєзнавчого та народознавчого спрямування. У 2020 році учасники клубу 

працювали над створенням фотоісторії в електронному вигляді «Люби і знай свій 

рідний край», для якої вони збирали інформацію про історію свого села, а потім 

створювали фотоісторію в електронному форматі. 

 

 Пирятинська міська ТГ. На базі Пирятинської публічної бібліотеки з 

2017 року функціонує молодіжний клуб за інтересами «Сучасник», який 

нараховує 18 учасників. Засідання клубу присвячують актуальним темам. Так, до 

85-річчя від дня народження Василя Симоненка клуб організував тематичний 

літературний вечір. А до Дня закоханих бібліотекарі допомогли членам клубу 

організувати бібліокафе «Ти без мене – не ти, я без тебе – не я». Під час заходу 

молодь брала активну участь у конкурсах: «Любов з першого погляду», 

«Валентина і Валентин», «Хто більше», «Конкурс ораторів», «Імена відомих 

людей». Учасникам демонструвалися відеопрезентації про свято Святого 

Валентина та включалися пісні про кохання. 

 

 Решетилівська міська ТГ. У Решетилівській ЦРБ функціонує клуб за 

інтересами для молоді «Ровесник» морально-етичного спрямування. Клуб 

налічує 14 учасників у віці від 14 до 21 року. Ним керує керує бібліотекар відділу 

обслуговування І.П. Заєць. У 2020 році відбулося декілька засідань клубу, серед 

яких варто виокремити засідання, присв'ячене Дню фізкультури і спорту. На 

ньому молоді користувачі взяли участь у бібліорозминці «Літо – спорт – тайм» та 

тест-опитуванні «Чи ціную я своє здоров'я?», зробили відеоруханку «Будь 

здоровим, будь сучасним», а також вправу «Гімнастика для розуму і не тільки», 
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де підлітки, поділені на команди, віднаходили в бібліотечному фонді задану 

книгу. 

 
БІБЛІОЦІКАВИНКИ ДЛЯ МОЛОДІ – ЗВІДУСЮДИ 

 

 Гадяцька районна ЦБС. З нагоди Всесвітнього дня театру, який 

відзначається 27 березня, в читальній залі Гадяцької бібліотеки імені Лесі 

Українки представили віртуальну шпаргалку «Театральні пазли». Крім того, 

ця бібліотека оформила перегляд молодіжної періодики «Сучасна молодь у 

сучасному світі», а для дітей з інвалідністю провела бесіду-діалог «Особливі 

люди в бібліотечному просторі». 

Працівники бібліотеки ім. Лесі Українки до святкування Дня молоді 

облаштували виставку-дискотеку «Молодим, активним, креативним», на якій 

представлені новинки книг для підлітків на всі смаки. 

 

 Гребінківський район. До дня святого Валентина сільські бібліотеки 

району провели цікаві молодіжні заходи: вікторину «З історії дня Святого 

Валентина» (Сербинівська СБ), літературний вечір «Нехай у нашім серці 

завжди живе любов» (Григорівська СБ), оформили книжкові виставки «Серця 

скоряються коханню» (Тополівська СБ) та «З любові починається життя» 

(Олексіївська СБ), літературні читання «Так ніхто не кохав» (Овсюківська СБ). 

 

 Диканська районна ЦБС. Для учнів 8 класу Диканської ЗОШ І-ІІІ 

ступеня бібліотекарі районної ЦРБ провели годину духовності «Життя не вічне 

– вічні цінності людські», щоб ще раз нагадати юнакам і дівчатам про такі 

важливі цінності життя як добро, чуйність, милосердя, повага до батьків та 

старших людей, сформувати активну життєву позицію, що проявляється в дієвій 

допомозі знедоленим, немічним. У ході заходу учні взяли участь в різних 

активностях: грі «Моя дія», у вправі «Я хочу», збирали прислів'я з двох частин. 

На захід був запрошений священник отець Євгеній Свято-Троїцької церкви, який 

розповів підростаючому поколінню про людські чесноти з християнської точки 

зору, а також як поводити себе в буденному житті при великій кількості спокус. 

 

 Зіньківська районна ЦБС.  Лютенськобудищанська СБФ цієї ЦБС для 

юнацтва організувала інформ-досьє «Сторінками «Щоденника Марії 

Башкирцевої», а Власівська СБФ запропонувала своїм молодим користувачам 

познайомитися з мистецькою палітрою «Життя, осяяне талантом» (до 160-

річчя від дня народження української художниці).  
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У гуртожитку Регіонального центру професійно-технічної освіти міста 

відбулося ерудит-шоу «Квиток до станції кохання» в межах засідання клубу «У 

світі прекрасного» (Зіньківська ЦРБ) і було присвячене Дню святого Валентина. 

Ведуча заходу-бібліотекар разом з учнями здійснили мандрівку містом Кохання, 

поблукали вулицями Щастя, дізналися про витоки цього свята.    

 

 Кобеляцька районна ЦБС. Святкування Дня морозива відбулося в 

стінах Кобеляцької ЦРБ, бо улюбленому десерту виповнилося 100 років. 

Протягом двох днів у бібліотеці проводився майстер-клас із виготовлення 

найулюбленішого смаколика. Учасники з задоволенням виготовляли з фетру 

морозиво на паличці різних смаків. Прикрашали бісером, паєтками та різним 

декором для фетру. На завершення заходу учасники влаштували фотосесію з 

власноруч виготовленим десертом та смакували справжнім морозивом. 

Допитливі шанувальники соковитої ягоди завітали до Кобеляцької 

книгозбірні на кавунове свято «Солодке диво – кавун». Хлопці та дівчата охоче 

взяли участь у майстер-класі з техніки орігамі по виготовленню кавунового віяла, 

яке знадобиться кожному в спекотний день. Наприкінці заходу молоді 

користувачі із задоволенням ласували солодким і соковитим кавуном та 

влаштували фотосесію. 

 

 Козельщинська районна ЦБС. Однією із знакових історичних 

постатей в історії України та Полтавщини був контрадмірал військово-морського 

флоту УНР – Михайло Остроградський, уродженець Козельщинського краю. З 

нагоди 150-річчя дня народження адмірала М. Остроградського (1870-1923) у 

Smart Просторі ЦРБ цієї ЦБС для юнацтва відбувся  вечір пам'яті «Будівничий 

української держави». 

З учасниками вечора пам’яті у онлайн форматі спілкувався столичний 

історик, громадський діяч, член вченої ради Науково-дослідного інституту 

українознавства, фахівець з історії воєн та етнонаціональних процесів Андрій 

Іванець. Він повідав про перипетії подій Української революції 1917-1921 рр., 

життєвий шлях маловідомої постаті часів військово-морського будівництва УНР 

та Української Держави, представника України в Криму у 1918 році Михайла 

Остроградського. Присутні переглянули анімаційний ролик про підняття 

українських прапорів на Чорноморському флоті 29 квітня 1918 року. Родзинкою 

заходу став перегляд короткометражного документального фільму «Вірний 

завжди. Контрадмірал Михайло Остроградський: невідомий будівничий флоту 

незалежної України». 

 

 Кременчуцька міська ЦБС. У період карантину  в рамках челенджу 

#Ясумуюзабібліотекою учасники молодіжного літературного об’єднання 

«СиноніМи» написали оповідання про бібліотеку й в підтримку бібліотеки: 

«Історія однієї бібліотеки» (автор Анна Кіпря); «Чим займається Рудий» (автор 

Анна Кіпря); «Звідки взялася книга» (автор В. Кірєєва); «Про що розмовляють 

книги, коли лишаються на самоті» (автор В. Кірєєва); «Звідки беруться книги» 
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(автор Саша Міра надіслала відеозапис читання оповідання до Всесвітнього дня 

книги і авторського права); рецензія на книгу Н. Абгарян «Манюня пишет 

фантастЫческий рассказ» (автор В. Кірєєва). Челендж відділу абонементу ЦМБ 

«#Ясумуюзабібліотекою» поширився не тільки нашим містом, а й Україною. Його 

підтримали бібліотеки із Запоріжжя, Харкова, Маріуполя, Олександрії, 

поширюючи в соцмережах.  

Працівниками юнацького відділу в межах «Марафону читання на 

карантині» створювали  публікації на сторінці юнацького відділу в Фейсбук: 

візуальну мінівікторину «Вгадай книжку», в якій з допомогою малюнків-

підказок були зашифровані назви відомих книг, «О-розваги», де до Дня літери О 

рекламувалися книги, назви яких починаються на літеру О. Користувачам 

подобалося давати відповіді в коментарях. Філія №3 успішно впровадила в 

практику роботи на ФБ рубрику «Впізнай книгу за ілюстрацією». 

 
 Лубенська районна ЦБС. Лубенська ЦРБ організувала цікаву піар-

акцію, розраховану, насамперед на молодіжну аудиторію: віртуальну реп-

екскурсію бібліотекою «Hi! Це – library!!!», авторкою слів та реп-виконавицею 

стала бібліотекарка відділу обслуговування ЦРБ ім. В. Малика Лариса Гончарук. 

Вперше показ реп-екскурсії відбувся під час святкового дійства, присвяченого 

Всеукраїнському дню бібліотек, вона викликала масу зацікавлень, її переглядали, 

перепостили підписники сторінки ЦРБ у Facebook. 

Згідно з Указом Президента України 2020 рік було оголошено Роком 

Європи в Україні. З метою популяризації історичних, культурних та літературних 

надбань народів європейських держав серед молодих користувачів бібліотек 

Лубенська ЦБС запланувала проведення ряду заходів під єдиною 

загальносистемною назвою «Вітер мандрів кличе до Європи». Відділ 

інформаційного сервісу підготував, з дозволу молодих користувачів бібліотеки, 

фотоетюд «Як наші користувачі Європою мандрували». А віртуальний 

експрес «Вітер мандрів кличе до Європи» «завітав» до кожної європейської 

країни, «зазирнув» у найцікавіший її куточок. Онлайн мандрівка захопила 

відвідувачів сторінки бібліотеки у соціальній мережі Facebook, вони чекали 

нагоди дізнатися цікаві факти про нові держави. Віртуальна подорож була 

інформативно насиченою, бібліотекарі відшукували найцікавіші, найпопулярніші, 

найнезвичайніші факти про кожну країну. Безперечно, розповідь про ту чи іншу 

країну містила й інформацію про її популярних письменників та їх твори.  

У Лубенській ЦРБ ім. Володимира Малика провели профорієнтаційну 

зустріч старшокласників з архітектором Іриною Казаковою. Гостя розповіла 

учням  про улюблену професію, ознайомила з тим, де можна здобути 

архітектурний фах, представила зображення споруд міста, котрі збудовані за її 

проєктами. А бібліотечні працівники читальної зали підготували для учасників 

зустрічі огляд видань про архітектурні шедеври світу. 

 
 Миргородська міська бібліотека ім. Д. Гурамішвілі. До Дня 

закоханих бібліотека для молодіжної аудиторії провела разом із відділом молоді і 
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спорту Миргородської міської Ради та з Молодіжною організацією «За нами 

майбутнє» книжковий спіддейтінг. Від традиційного спіддейтінга захід 

відрізнявся тим, що за п’ять хвилин люди мали не лише познайомитись, але й 

розказати про свої улюблені книги. 

Калейдоскоп до Дня кота в Європі «Коти для примноження доброти» у 

бібліотеці мав на меті познайомити присутніх з цікавими фактами про котів, 

зробити будиночки для звіряток, та провести благодійний флешмоб «Придбай 

корм, нагодуй кота». Наприкінці зустрічі затишні комірки, крупа та корм були 

передані волонтерам громадської організації «Захист тварин». Присутні 

переглянули виставку вишитих та в'язаних котиків у виконанні читачів бібліотеки 

та фотовиставку, авторами якої є члени фотоклубу «Миргород», вихованці 

Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та користувачі 

бібліотеки. 

 

 Миргородська районна ЦБС.  В ЦРБ цієї ЦБС до Міжнародного дня 

студента організували бібліорозваги «День студента – це свято радості, 

веселощів і сміху». А для подолання низького рівня медіаграмотності та ризиків, 

які викликає невміння особистості протистояти інформаційним маніпуляціям, 

учні Миргородського ПТУ-44 пройшли тренінг «Будь в тренді – стань 

медіаграмотним!». Учні познайомились з поняттям «медіаграмотність» та 

назвали відомі види медіа, з яких вони отримують інформацію. Серед 

найпопулярніших медіа, якими користуються майже всі учні, було названо 

соціальні мережі Facebook та Instagram. Виконуючи вправу «Моє медіаполе» учні 

зрозуміли, що інформація у соціальних мережах не завжди корисна та важко 

розпізнати наскільки можна довіряти відповідям на питання, які учні шукають у 

соціальних мережах.  

 

 Полтавська міська ЦБС. Постійні користувачі бібліотеки –

старшокласники Полтавської гімназії № 32, у дні шкільних канікул завітали до 

бібліотеки-філіалі № 7. Їм були запропоновані заходи про етикет: комільфо-

тусовка «Етикет від А до Я», «Турнір знавців етикету».  Для популяризації 

літератури про правила поведінки у різних життєвих сферах бібліотекарі 

оформили книжкову виставку «Етикет завжди у моді». 

У бібліотеці-філіалі № 5 для старшокласників та студентів провели 

театралізовану літературну екскурсію «У пошуках світла: М. Гоголь». Для 

проведення цієї екскурсії в міську бібліотеку прибули з селища Гоголевого 

Шишацького району учений секретар Національного музею-заповідника М.В. 

Гоголя М. Єнко та старший науковий співробітник К. Чернова. Вони привезли із 

собою, щоб показати користувачам бібліотеки, унікальну книгу, величезну і 

важку, видану в 1900-му році – «Мертві душі» Миколи Гоголя. Музейники також 

подарували міській бібліотеці-філіалу № 5 книжку, в якій вміщені мудрі 

висловлювання Миколи Гоголя. 
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 Гребінківська міська ТГ. Гребінківська публічна бібліотека 

організувала «Арт-проєкт для молодих, активних та креативних», метою якого 

є привернення уваги до бібліотеки, залучення молодих та талановитих людей 

(хендмейкерів, художників, фотографів, поетів, музикантів), в рамках якого 

проведено відеопрезентацію персональної виставки місцевої майстрині Тетяни 

Борозни «Лялька-мотанка – одвічна берегиня роду» та майстер-клас по 

виготовленню ляльки-мотанки, презентовано віртуальну виставку-експозицію 

«Руками створена краса», на якій представлено творчі роботи молодих читачів, 

відеопрезентацію виставки-експозиції «Власні ручки роблять стильні штучки», на 

якій представлено вироби нашого читача Миколи Гриба, відеопрезентація 

персональної виставки робіт нашої землячки, майстрині народної творчості Ірини 

Бульбахи «Для творчості немає перешкод» та проведено майстер-клас по 

виготовленню картин із бісеру.  

У 2020 році Гребінківською публічною бібліотекою започаткований новий 

соціокультурний проєкт «Загадкова історія: цікаві факти про все на світі», у 

межах якого проведено історичний відеоекскурс «Цікаві факти про книги, 

авторів і бібліотеки», презентовано буктрейлер «Топ-100 великих українців» 

та буктрейлер «Хочеш бути лідером – читай!», метою якого є підвищення 

інтересу молодого покоління до сучасної літератури та читання. Також для молоді 

проведено віртуальний літературний онлайн марафон «Осінній вернісаж» та 

інтелектуальну онлайн гру «IQ нового покоління». 

 

 Нехворощанська сільська ТГ. На базі Публічної бібліотеки ім. Ореста 

Левицького створили онлайн бібліоплатформу «Артпростір «SELO». Це 

платформа для співпраці народних майстрів та художників громади. На цій 

платформі, яка започаткована у 2020 році, проводяться майстер-класи, 

організовуються виставки творчих робіт, відбувається знайомство та подальше 

спілкування майстрів зі своїми творчими колегами. Артпростір «SELO» надає 

можливість реалізовувати творчий потенціал сільських митців. Цей проєкт 

презентувався на Львівському бібліотечному форумі та Щорічній конференції 

Української бібліотечної асоціації. 

 

 Омельницька сільська ТГ. Публічна бібліотека громади у своєму 

приміщенні оформила фотовиставку «Спорт об'єднує громаду», показуючи 

світлини молодих і не дуже мешканців громади, які займаються спортом. 

 

 Петрівсько-Роменська сільська ТГ. Березоворудська сільська 

бібліотека цієї громади, маючи комп'ютери, цікаво й пізнавально організувала для 

місцевої молоді клавіатурний драйв «Швидкі перегони на комп'ютерних 

клавіатурах». А Ручківська сільська бібліотека до Дня молоді підготувала онлайн 

відеовиставку «Що читати сучасній молоді?». 

 
 Пирятинська міська ТГ. Проводячи вуличні заходи до Дня міста, 

Пирятинська публічна бібліотека запропонувала молодим містянам взяти участь у 
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створенні величезної «Карти мрій Пирятинської ТГ». Молодь із задоволенням 

долучалася до її наповнення, розміщуючи на ній паперові картки із своїми 

пропозиціями того, чого немає в Пирятині, але в чому є потреба. Міський голова 

спільно з молоддю провів біля карти бесіду та обговорив, що необхідно створити 

у громаді. 

З метою популяризації серед підлітків різних професій, в т.ч. й професії 

бібліотекаря, в Пирятинській публічній бібліотеці організували дублер-шоу 

«Бібліотекар на годину», де підлітки могли перевтілитися у бібліотекаря й 

попрацювати замість нього, виконуючи різні види бібліотечної роботи, а також 

організували зустріч «Порадник підлітку». 

Пирятинська публічна бібліотека організувала й провела серед підлітків 

конкурс авторських віршів «Магія пера» з цінними подарунками для 

переможців, а також онлайн вікторину «Кава: чи все я знаю про улюблений 

напій?». 

Олександрівська сільська бібліотека цієї громади до Всесвітнього дня 

велосипеда (3 червня) провела молодіжну акцію «Пересідайте на велосипед». 

Група підлітків-велосипедистів, керована бібліотекарем, відвідала канатну 

фабрику в селі Вікторія за 7 км від Олександрівки та ознайомилася з технологією 

виготовлення цього вкрай потрібного товару. 

 
 Решетилівська міська ТГ. Працівники Решетилівської центральної 

міської бібліотеки для членів молодіжної ради «PROGRESS», що діє при 

Решетилівській міській раді, організували і провели історичний бумеранг 

«Меценати та волонтери: шляхи взаєморозуміння». На заході членам 

молодіжної ради бібліотекарі розповіли про традиції української доброчинності, 

зародження руху волонтерства у світі та в Україні. 

Крім того, ця ж бібліотека, зважаючи на те, що 2020 рік було оголошено 

Всесвітнім Роком Слова Божого, для учнів Решетилівського аграрного 

професійного ліцею підготували духовно-моральні читання «Віра горами 

рухає». Молодь ознайомилася з духовною літературою, дізналася про історію 

написання Біблії, переглянула відеоролики відповідної тематики. 

 

 Рокитянська сільська ТГ. Попівська сільська бібліотека цієї 

територіальної громади провела для старшокласників бібліотечний урок 

«Подорож країною довідкових ресурсів». 

 

 Сенчанська сільська ТГ. Сенчанська сільська бібліотека для своїх 

молодих користувачів провела ділову гру «Село моєї мрії», де підлітки 

висловлювали свої думки щодо майбутнього свого села та пропозиції щодо 

покращення життя у ньому. Цій же категорії бібліотека запропонувала взяти 

участь в уроці профорієнтації «Престижна та професія, що до душі». Також 

бібліотека здійснює індивідуальні інформування юнацтва за такими темами: 

«Історія: цікаво й пізнавально», «Україна незвідана: дива нашої землі». 

 



31 
 

 Терешківська сільська ТГ. Бібліотеки громади приділяють велику 

увагу профорієнтаційній роботі з молодими користувачами книгозбірень. Так, 

Копилівська сільська бібліотека провела для них вікторину «Забуті професії 

предків», Терешківська сільська бібліотека розповіла багато корисної інформації 

під час години цікавих повідомлень «Навчання за кордоном», а Микільська 

сільська бібліотека провела годину цікавих повідомлень «Професії 

майбутнього». 

 
 Чорнухинська селищна ТГ. Чорнухинська публічна бібліотека ім. 

Г.С. Сковороди організувала для юнацької категорії користувачів диспут 

«Українська молодь: політичні кумири та ідеали» та дегустацію 

літературних новинок «Молодіжний соціум XXI століття». А Галявська 

сільська бібліотека цієї громади запросила своїх молодих користувачів взяти 

участь у диспуті «Чи бачу я Україну аграрною країною в майбутньому?». 
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Науково-практичне видання 
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