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Всі бібліотеки Гайворонської централізованої бібліотечної системи  

переймаюся проблемою організації дозвілля своїх користувачів, яка полягає 
не тільки в тому, щоб зайняти вільний час, а й у тому, щоб культурно його 
використати. Для часткової реалізації цієї проблеми у книгозбірнях району 
проводяться  цікаві та змістовні  заходи. 

В Берестягівській бібліотеці-філії №2 бібліотекар спільно з завідуючою 
сільським клубом  Богуцькою Н.Р. провели розважальний вечір для юнацтва 
„Валентинів день”. Присутні та учасники дізналися звідки взялося і прийшло 
до нас це свято, навіщо дарувати „валентинки”. Учасники брали участь у 
різноманітних конкурсах, звучали вірші та пісні про любов і дружбу. 

Дуже приємно відмітити роботу цієї філії. Тут другий рік працює 
бібліотекарем Пустовіт Валентина Василівна. Вона працювала в школі, а 
вийшовши на пенсію по вислузі років,  прийняла бібліотеку. Досвід її 
попередньої роботи став у пригоді сьогодні. Вона користується авторитетом 
серед громади села та своїх учнів. Тому і робота книгозбірні, особливо 
масова,  заслуговує на увагу.  

На свято–проводи до лав Збройних Сил України зібралися майже всі 
жителі села. 

Ведучими були завідуюча клубом Богуцька Н.Р  та бібліотекар Пустовіт 
В.В. Лунали пісні у виконанні жіночого ансамблю. Батьки перев′язали своїх 
синів Мазура О. та Сендегу В. рушниками, побажали їм з гідністю виконати 
свій військовий обов’язок і повернутися додому здоровими та змужнілими. 

Виступив сільський голова  Черевайко Ю.М., який зачитав наказ 
земляків. Класний керівник Пустовіт В.В. згадала, якими хлопці були у 
школі. Вони завжди були разом, сиділи за однією партою, тож і побажала їм 
щоб служили разом, допомагали і підтримували один одного, залишалися 
нерозлучними друзями і щоб служба в армії, яка є переломним моментом в 
житті кожного юнака,  стала для них цікавою сторінкою їхнього життя, адже 
Збройні Сили України – це справжня чоловіча школа мужності та доблесті, 
наполегливості та гарту, честі та совісті.       

До Дня Святого Валентина Чемерпільська книгозбірня провела 
виставку-конкурс „На перехресті кохання”. Свої фантазії на папері 
представили 12 чоловік. Різнокольорові малюнки на „серцях” та  вірші про 
кохання вражали всіх, хто переступав поріг бібліотеки. Приємними були 
щирі і відверті зізнання в коханні. Найкращою „валентинкою” виявилась 
робота Степана Самойчука з власним віршем, написаним для своєї коханої. 
Він отримав приз від СП „Південне”, яке і було спонсором заходу.  

Центральна районна бібліотека підготувала святкову газету-плакат. В 
сердечках, зображених на плакаті, учні та студенти навчальних закладів 
обмінювались різними привітаннями, шаржами, малюнками  з працівниками 
бібліотеки,  отримуючи взамін заохочувальні призи. Користувачі творчо 
віднеслися до оформлення святкового плакату.  

Всі були захоплені колективною роботою. 



    Осінньої, погожої днини за святковим 
столом в приміщені Солгутівської сільської 
ради зібралися на свято-зустріч „Згадаймо 
героїв трудової доблесті” ветерани,  
працівники тваринницьких ферм. 

Присутніх вітали з святом сільський голова, 
завідуюча бібліотекою, завідуюча сільським 
музеєм та фольклорний гурт „Солгутяночка”. А 
потім полинули спогади гостей про їхню молодість, роботу на фермі. Вони  
перепліталися з піснями у виконанні аматорів художньої самодіяльності. 
Серед  гостей, були і ті, хто за свою важку працю був нагороджений 
орденами та медалями. Більшість із них прийшли на захід з своїми дітьми, 
які також вітали рідненьких матерів піснями та поетичними рядками. Для 
Г.Новікової звучала пісня „Мамина коса”, яка зворушила всіх присутніх до 
сліз. Для Г.Ткачук дочка прочитала вірш місцевої поетеси К.Барановської 
„Мамині руки”. Вечір був наповнений різноманітними піснями та 
гуморесками. 

 Було весело та цікаво. Навіть після закінчення люди не могли 
розлучитися, адже вони зустрілися вперше після багатьох років виходу на 
заслужений відпочинок. Щиро дякували організаторів заходу та просили щоб 
такі свята стали регулярними. 

Вже третій рік поспіль на літературну гостину до Казавчинської 
книгозбірні  запрошуються  всі медпрацівники  сіл Бугове та Казавчин. 

В святково прикрашеній залі сиділи святково одіті люди найнеобхіднішої, 
найгуманнішої професії – медики.  

 День медичного працівника тут відзначається як одне з найшановніших 
свят. І це зрозуміло, адже 60 чоловік цих двох невеликих сіл, мабуть 
найбільше з усіх в районі, працюють в медицині. 

Працівників вітав  сільський голова Мандзюк Сергій Миколайович. 
Звучали  пісні, теплі слова вдячності в адресу людей в білих халатах. Кожен з 
них розповідав про себе, про улюблену і вкрай необхідну для всіх професію, 
згадував своїх наставників. 

Сільський голова вручив подарунки. Далі своїх мам та татусів, бабусь і 
дідусів вітали  їхні дітки та внуки  - читачі бібліотеки. 

Про кожного з них говорили багато гарних,  теплих  слів та побажань.  
Юнацтво – вимоглива категорія користувачів бібліотеки. Все, що вони 

сприймають обов’язково має бути компактно, 
змістовно, швидко, актуально і цікаво. 

Саме таким був інформаційно-розважальний 
круїз (бібліотусовка) в ЦРБ. Це нова форма роботи. 
В одному заході містились кілька міні-заходів. 

Відділи бібліотеки   були поділені на 4 сектори. 
В першому секторі, який називався „Галерея чудес”, 
відбулася презентація семи чудес Гайворонщини, 

Кіровоградщини, України і світу. В другому секторі - „Чай. Кава. Почитаємо” 



пройшов бібліошелест „Сторінками сучасних, популярних книг”. Після цього 
відбувся екскурс в історію кави, під час показу відеороликів про каву 
пригощалися кавою. Всім учасникам роздали  буклети „Відомі люди і кава”. 
В третьому секторі „Оберіг власними руками” розповідали про історію 
ляльки-мотанки та  її значення як оберегу в домі. Для дівчат пройшов 
майстер-клас з виготовлення ляльки-травниці. Хлопці ж скористались в цей 
час Інтернетом. В четвертому секторі відбулась „Інтернет-мандрівка – 2012”.  

За допомогою відеороликів юнацтво познайомилось зі статистичними 
даними користувачів Інтернету, переглянули відео „Що таке Інтернет”, 
„Українська інтернет-революція”.  

В кінці заходу всі взяли участь у міні - фотосесії  „Фотка на згадку”. 
Юнацтву сподобався захід, рекомендовані книги одразу розібрали, дівчата й 
хлопці подякували за цікаво проведений час, хороші емоції та приємні 
враження, адже форма проведення заходу нова та близька до їх оптимального 
сприйняття. 

Гарно провели своє дозвілля читачі під час святкування Різдвяного 
вертепу. Сальківська селищна бібліотека спільно з будинком культури 
організували віншування за старими звичаями „Віншуємо радість всім людям 
на добро”.  

 Тут були Василь, Маланка, Циган, Дід, 
героїня щедрівок Коза. Святково прибрані сани, 
молодь (читачі бібліотеки) одіті в українські 
костюми  вирушили до селищної ради, де  вітали 
працівників зі святом Василя та Маланки. 
Селищний голова подякував всім учасникам за 
веселе та цікаве привітання. Потім всі разом 
вирушили вулицями селища, вітаючи  господарів 
зі святами. 
/ Завідуюча бібліотекою зліва/ 

На ті гроші,  що отримали в подарок, бібліотека придбала нові книги для 
своїх читачів. 
     „А на тих рушниках земля рідна моя” – таку назву мало свято рушника, 
що проводилося в Сальківській філії. На нього  запрошено місцеву 
вишивальницю Бурлаку В.. 
       Приміщення бібліотеки було прикрашено рушниками, які  вишивалися  в 
різні роки її читачами. 
   Бібліотекар розповіла, які є рушники та що вони символізують. Молодь 
читала вірші про рушник та слухали пісні. 
     Далі  гостя розповіла як почала вишивати, хто її навчив цьому ремеслу, 
презентувала свої  роботи. 
     Всі присутні попросили провести для них майстер-клас, з чим охоче 
погодилась майстриня. 
     Веселою  була зустріч з поетом гумористом М.М.Сараханом  в 
Чемерпільській філії. 



Микола Микитович розповів про своє життя і творчість та презентував 
свою четверту збірку гумористичних творів „Чемерпільська відьма”.  

Потім на згадку про нього подарував читачам сільської книгозбірні всі  
свої збірки. 

В Сальківській філії проведено зустріч з істориком-краєзнавцем, 
письменником В. Г. .Дерезовським. 

Василь Григорович розповів про свій життєвий та творчий шлях, назвав 
цікавих людей, з якими йому прийшлося 
зустрітися і яким завдячує своїми  літературними 
та історичними надбаннями, поділився планами на 
майбутнє. Потім гість відповідав на численні 
питання читачів бібліотеки. 
     Всі щиро дякували за чудові книги та 
прекрасну зустріч і  сфотографувалися на згадку.  
Письменнику та краєзнавцю подарували 

подарунок і вручили коровай, а він подарував книги для бібліотеки. 
В Бугівській філії  підготовлено та проведено вечір української пісні 

„Мелодії рідного краю”. Ведучі розповідали про те, що народні пісні  - це 
історія української землі та невмирущість духу народного, це світ надій і 
сподівань, який не залишає людей в найтяжчі 
лихоліття, говорили що пісня – душа народу.   

На вечір були запрошені учасники художньої 
самодіяльності сестри Євгенія Ступнікова та 
Надія Олійніченко, які з дитинства закохані в 
пісню. Свою любов до неї вони передали дітям 
та онукам. 

Серед читачів бібліотеки є поети-піснярі,  
яким із генами та з молоком матері передалася 
найсвятіша наша традиція – розкривати душу в пісні. Ми пишаємося такими 
людьми – це Олександр Білятинський,  Галина Аніконова та Сергій 
Думанський. Вони оспівують красу рідної землі,  її працьовитих та 
талановитих людей, своїх земляків та наставників. 

На вечорі звучали пісні у виконанні аматорів художньої самодіяльності. 
Бібліотекар провела конкурс  „На краще знання пісень на „Ой”. Переможцем 
стала Думанська Г. та Фрасініч Л. Їх привітала наймолодша учасниця вечора 

Олійніченко Діана піснею „Мамина сорочка”. 
    Заваллівська б/ф №10 -  незгасаюче вогнище, 
що гріє та з розумінням ставиться до всіх своїх 
користувачів,  книжковий світ, що навчає і  
виховує 

В селищі міського типу Завалля  відкрито  
територіальний центр стаціонарного відділення 
для постійного проживання людей похилого віку. 

З перших днів його відкриття бібліотека стала його надійним партнером. 
Добре налагоджений зв'язок дає можливість  людям похилого віку  постійно 



користуватися періодичними виданнями та художньою літературою, яку 
щотижня приносить їм завідуюча книгозбірні. А ще  Наталія Андріївна 
старається прислухатися до всіх цих людей, яких доля зібрала під одним 
дахом, допомогти їм, поспілкуватися з кожним, дати слушну пораду і, 
звичайно принести радісну звісточку від знайомих та друзів.   

Працюючи над реалізацією програми „Регіон, що навчається”, 1 жовтня до 
Дня людей похилого віку,  в районній бібліотеці відбулось відкриття Вищої 
народної школи – закладу безперервної освіти.  

На відкритті виступав заступник голови районної державної адміністрації 
– Гродзіцький Олександр Васильович. Він  наголошував на важливості 
функціонування подібних закладів, які допоможуть людям старшого віку 
краще зрозуміти себе, навколишній світ, надати можливості для 
самореалізації, розкрити їхній потенціал та стимулювати творчу активність, 
щоб вони відчули себе повноцінними учасниками сучасного життя, не 
обмеженими в своїх можливостях. 

У відкритті приймала участь начальник відділу культури і туризму - Ірина 
Юріївна Паршогуба.  

З 1 жовтня до 1 
січня за програмою 
Вищої народної 
школи проведено 6 
уроків комп’ютерної 
грамотності, 12 
уроків англійської 

мови та 6 занять з прикладного мистецтва. 
Досить плідно і цікаво працюють при бібліотеках ЦБС клуби за 

інтересами.  Всі вони різного тематичного напряму, для різних категорій 
читачів, різноманітною є  і тематика їх засідань, але всі об’єднують значну 
кількість користувачів бібліотек району. 
    В Заваллівській бібліотеці працює жіночий клуб „Ромашка”. Учасники 
клубу -  жінки, тому і теми для обговорення жіночі. Засідання проходять у 
теплій і невимушеній обстановці, часто за чашкою чаю, по-сімейному. 
Учасники вчаться довіряти один одному, не соромляться звернутися до 
подруг зі своїми проблемами, допомагають спільно їх вирішувати. Зустрічі 
відповідають запитам та інтересам 
присутніх, а тому завжди цікаві і корисні.  

На засіданнях розглядалися такі 
теми:  урок здоров'я – „Чи знаєте ви 
що….”, психологічний диспут – „Кохання 
і сім'я”, усний  журнал  „Смачна 
сторінка”,  година спілкування  „На 
життєвих стежках”,  година корисних 
порад „І зігрівати свій дім і доглядати 
свій сад”.  



За словами членів клубу,  засідання дають  їм силу для життя, спілкування 
між собою, змістовно і головне весело провести    години дозвілля.  
    Вже десятий рік у Хащуватській сільській бібліотеці працює клуб 
любителів поезії „Перлина”.  
    Планом роботи клубу передбачені зустрічі з  поетами рідного краю, робота 
бібліотеки по виявленню та становленню молодих поетів, які щойно 
пробують себе у слові. 
      За цей час проведено багато заходів. Бібліотека виявила немало поетів та 
письменників рідного краю, презентувала їх творчість та проводила цікаві 
зустрічі з ними. 
      На останніх із них відбулася зустріч з поетом-гумористом Галиною 
Дмитращук. 

Завідуюча познайомила присутніх з біографічними даними та творчістю 
гості і запросила її до слова. Авторка порадувала своїми гумористичними 
віршами, поринувши у спогади дитинства, юності та трудові будні 
сьогодення. 

На диво, всі свої гуморески поетеса читала напам’ять хоча її уже за 70 
років. 

Шанувальники поетичного слова залишилися задоволенні заходом. 
Гуморески і вірші всім припали до душі. 

Цікавим було засідання клубу за інтересами „Веселкова мозаїка” 
/Гайворонська б/ф №7/ година спілкування „Найрідніша у світі людина”. 

На захід  запрошені гості та молоді читачі книгозбірні. 
Портрет матері-берегині зробила учасниця клубу Ластівка Валентина, яка 

розповіла про дітей-сиріт, яких під своє крило зібрала її донька Олена.  Вона 
виховує 14 дітей, троє з них рідних і одинадцять з дитячого будинку.  

Багато цікавого почули присутні про обов’язки дітей та дорослих в сім’ї, 
їх навчання та відпочинок, як спільно долають труднощі та радіють успіхам. 

Читачка десятикласниця Шевельова  Тамара  читала вірші, присвячені 
матерям. Презентувала також і свій нещодавно написаний вірш учасниця 
клубу Пономарьова Аліна. 

В кінці зустрічі звучали пісні „Чорнобривців насіяла мати”, „Росте 
черешня в мами на городі”.  

Захід залишив глибокий слід в душі кожного учасника та ще раз всіх 
переконав, що український народ добрий, чуйний, милосердний та не 
байдужий до чужого горя. 
     Прожиті роки відкладають відбиток на людину, а якщо то жінка, то й ще в 
кілька разів більше. Не даремно в народі кажуть: „Чоловік держить один кут 
хати, а жінка - три”. 

Вечір-спогад  „Роки, роки, як коні швидкоплинні”,  на який зібралося 
жіноцтво клубу „Веселкова мозаїка” провели в дружній, теплій атмосфері.    
Слово за словом жінки згадували свою молодість, той час коли вони були 
молоді, неперевершені,  щасливі та здорові, як швидко і вправно виконували 
будь-яку роботу, доглядали дітей, ставили їх на ноги, про намічені плани, що 
з задоволенням старалися виконувати, як любили сходитися до клубу, де 



завжди було привітно та весело, як приймали активну участь у всіх клубних 
заходах.    А тепер, коли осінь непомітно підкрадається до кожного учасника 
клубу, коли вже і голівонька посивіла, і діждалися внуків, які як і їхні діти 
десь порозліталися по світу,  так хочеться уваги,  простого спілкування і 
радості від життя  тому всі з великим задоволенням і збираються в міській 
бібліотеці. Саме тут вони діляться спогадами, враженнями від пережитого і 
радіють за всіх разом, переймаються проблемами кожного зокрема та спільно 
знаходять вихід із них, самі собі організовують гарне дозвілля.  

Всі присутні  читали свої улюблені вірші та гуморески, разом співали 
пісні своєї молодості. 

  Не  відчули як пролетів час. А тільки сутінки за вікном нагадали, що пора 
поспішати додому. 
    Напередодні  Всесвітнього Дня здоров′я  учасники клубу „Веселкова 
мозаїка” зібралися за чашкою духмяного лісового чаю, який приготувала 
учасниця клубу Рябокучма Н. Годину корисних порад ”Абетка краси і 
здоров′я” -  так називалося засідання клубу розпочала ведуча  Бойко 
Людмила  риторичним питанням „Весно, весно що ти нам принесла?”.  Це 
задало гарний тон для спілкування. Вона зупинилась на тому, що кожен 
весняний день рік годує і тому потрібно подумати не тільки про їжу як їжу, 
але й про те, щоб іжа ще й мала лікувальні властивості. Розмову підтримала 
Віра Столярчук, бувший  лікар епідеміолог. Вона наголосила, що зелений 
світ навколо нас не лише краса, а й ліки, запропонувала свої поради щодо 
покрашення самопочуття після довгої зими. Це в основному салати з 
кропиви, кульбаби, черемші. 
     Засідання закінчилось оглядом літератури „Найсмачніші ліки дає 
природа”. 
     Такими формами бібліотечної роботи колектив Гайворонської ЦБС 
старається організувати дозвіллі своїх читачів різних вікових категорій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


