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В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься 

потім – Батьківщина.       

 Ліна Костенко 

 

 

Гадяцька ЦРБ ім. Лесі Українки – сучасна бібліотека, інформаційний, 

культурний центр громади, живий осередок спілкування, простір для самоосвіти, 

розвитку та дозвілля людей, незалежно від їх віку і кола інтересів.   

 Пріоритетним напрямком діяльності бібліотеки є робота з користувачами 

юнацького віку та молоддю, яких у книгозбірні близько трьох тисяч. Враховуючи 

нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, 

пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває виховання в 

молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі 

зміцнення країни, активної громадянської позиції. А тому ЦРБ ім. Лесі Українки 

активізувала патріотичну складову своєї соціокультурної діяльності.   

 В цьому напрямку бібліотека співпрацює з органами місцевої влади, 

правозахисними органами, соціальними службами, закладами медицини, освіти і 

культури, громадськими організаціями.    

 Бібліотечними працівниками проводяться цікаві, креативні форми роботи, а 

саме: квести, піар-акції, ніч у бібліотеці, віртуальні мандрівки, скайпспілкування, 

буктрейлери та інші. Для старшокласників та молоді організовуються зустрічі з 

учасниками Майдану, військових дій на сході України, волонтерами-земляками. 

Вже стало доброю традицією в погожі вересневі дні неподалік Гадяча 

проводити фестиваль "Підкова козацької слави" з нагоди підписання Гадяцького 

договору. Під час цього чудового яскравого дійства відбувалася демонстрація 

професійних та народних талантів краю, представлення в козацьких куренях 

кулінарних шедеврів. Святковий курінь відділу культури РДА під назвою "Жіноча 

Січ" був представлений ЦРБ ім. Лесі Українки. Бібліотечними працівниками курінь 

був облаштований як справжнє козацьке поселення. Тут можна було побачити 

козацьку атрибутику, традиційні козацькі страви, майстер-клас з приготування 

кулешу. Потішив учасників і конкурс з перетягування канату "За рідний край хоч 

помирай". На всіх відвідувачів чекали цікаві призи – книги та смачні галушки. 

 До Дня найбільшого національного свята – свята Незалежності України 

працівниками Гадяцької ЦРБ ім. Лесі Українки для юнацтва був проведений 

історичний рейд, в ході якого старшокласники переглянули документальний фільм 

"Державні та народні символи України", відповіли на запитання бліц-турніру"Чи 

знаєш ти Україну?", також була оформлена патріотична виставка літератури 

"Пригорнусь душею до Вкраїни, засміюсь, заплачу, помолюсь…", на якій була 

представлена історична література, що висвітлювала питання творення нашої 

держави від найдавніших часів і до сьогодення.      

 Робота з національно-патріотичного виховання юнацтва нерозривно пов’язана з 
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краєзнавством. За допомогою популяризації краєзнавчих видань бібліотека сприяє 

вихованню у молоді патріотизму та національної свідомості. Це досягається як 

організацією наочних форм роботи, так і масових.  Зацікавлення в молоді викликає 

постійно діюча краєзнавча виставка-триптих "Гадяч – гетьманське місто", 

краєзнавчі теки-дос'є.           

 Кожного року в червні місяці відбувається щорічне літературно-мистецьке 

свято "Дивоцвіт Лесиного гаю", в рамках якого ЦРБ ім. Лесі Українки організовує 

святковий перфоманс "На гостини до Драгоманових". Працівники бібліотеки 

намагаються відтворити епоху Лесі Українки, коли в маєтку Драгоманових вирувало 

активне літературне життя, де Лесею були написані невмирущі твори.   

 В рамках проголошеного Указом Президента України 2017-го року "Роком 

Української революції 1917-1921 рр." в читальній залі бібліотеки облаштовано 

виставку-хроніку "Це нашої історії рядки", яка дає можливість глибше пізнати 

історію тих років та етапи визвольної боротьби від минулих століть до сьогодення. 

 

Страшним історичним фактом в історії українського народу залишається 

Голодомор 1932-1933 років. До цієї дати у Гадяцькій ЦРБ ім. Лесі Українки 

організовано медіа-вернісаж "Вічна пам’ять заморених голодом". Користувачі 

книгозбірні мали змогу ознайомитись з архівними документами та ілюстрованими 

матеріалами про Голодомор 1932-33 рр. 
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 Україна охоплена війною, справжньою, реальною. У кривавих боях 

народжуються нові герої, люди, які сьогодні творять історію своїми вчинками, 

віддаючи своє життя за вільну єдину, незалежну Україну. Адже Батьківщину, 

Україну зламати не можна. Вона як Фенікс відроджується з попелу, стає міцнішою і 

сильнішою. 

 Героїчні подвиги українських воїнів в ООС назавжди залишаться в пам'яті 

нашого народу. Про них пишуть вірші та складають пісні. 

          Тримайтеся, рідні, 

          Хай Вас Бог береже 

          Ви любов до Вкраїни 

          Показали уже. 

Автор цих зворушливих рядків Світлана Павлюченко – поетеса, користувач і 

давній друг бібліотеки. 

 5 травня в читальній залі була презентована її збірка "Герої України не 

вмирають", для учнів 8 -А та 9 -А класів  ЗОШ  №2 ім. М. Драгоманова. 

Пережита особиста трагедія, втрата чоловіка і його побратимів, що загинули у 

Іловайському котлі, вилилася у віршах цієї збірки. 

До Дня пам'яті і примирення  працівники книгозбірні провели флешмоб "Коли 

ми пам’ятаємо – ми непереможні", на якому продемонстрували літературу з 

книжково-документального перегляду "Тихі зорі вічної пам’яті". 

 

 

Воїнам-землякам, живим і полеглим, була присвячена виставка-інсталяція 

"Полум’ям подвигу вашого наші горять серця", на якій були зібрані актуальні 

матеріали, фото героїв-земляків. До Дня пам'яті і примирення на вулицях міста 

пройшла акція "Що ти знаєш про війну?", під час якої працівники бібліотеки 

спілкувалися з перехожими та вручали їм тематичні буклети.    

 З метою гідного вшанування подвигу українського народу в Другій світовій 

війні й увічнення пам’яті про загиблих воїнів в читальній залі проведено відеогодину 

слави "За тих, хто впав в бою за крок до Перемоги".     

 До Дня українського добровольця, 14березня 2018 року, до уваги відвідувачів 
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бібліотеки, в тому числі і молоді, був представлений книжково-документальний 

перегляд "Сила патріотизму" та проведено вечір патріотизму "Та не однаково 

мені…", на який був запрошений земляк – учасник бойових дій на сході. Він 

розповів про честь та самовідданість своїх побратимів, з якими довелося ділити 

військові будні. Присутні також переглянули фрагмент програми ТСН «Дембель» про 

героїчного гадяччанина, добровольця, учасника АТО  Володимира Доноса, одного з 

героїв книги Є. Положія "Іловайськ".       

 Було проведено також урок мужності "Небесна Сотне, Ви тепер святі" та 

облаштовано виставку-пам’ять історичної події "Там, де мир і тепло, їм би краще 

було, але доля героїв така є …"до Дня вшанування  пам'яті Героїв Небесної Сотні. 

 

 

 

Мова – це душа нації, її корінь. Тому з метою її популяризації та вивчення 

щороку в листопаді проводяться цікаві заходи до Дня української мови та 

писемності, організовуються книжкові виставки, проводяться акції. Так, в минулому 

році в рамках роботи клубу "Час і ми" був проведений турнір мовознавців "Мова 

входить у серця".  

 21лютого 2018 р. відбулося перше в цьому році розширене засідання 

народознавчого клубу "Берегиня", яке зібрало берегинівців та гостей на мовно-

поетичну карусель "Святиня наша, гордість і краса, ти розуму народного 

скарбниця", присвячене 25-річчю клубу.  Змагалися дві команди "Калина" і 

"Козаки", проявляючи свій розум, спостережливість, кмітливість і спритність. В ході 

завдання "Візитка", капітани презентували свої команди. На засіданні клубу звучали 

вірші про мову, відгадувались загадки. Смішним було завдання на зупинці "Прямо чи 

влучно", де старшокласники пояснювали значення фразеологізмів, проявляючи свій 

артистизм.   

Працівники Гадяцької ЦРБ – фахівці, що завжди перебувають в творчому 

пошуку, демонструють свою креативність та сміливі ідеї, втілюють нові проекти, 

доброзичливо допомагають молодим користувачам зорієнтуватися в бібліотечному 

інформаційному просторі. 
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