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Краєзнавча бібліотечна діяльність Прикарпаття – одна з
унікальних

сфер

діяльності,

яка

надає

бібліотекам

місцевого колориту.
Зміст краєзнавства полягає у вихованні любові до малої
батьківщини, почуття єдності зі своїм краєм. На жаль, сучасна
людина втрачає свою єдність як з малою батьківщиною, так зі
світом

взагалі.

Світ

стає

космополітичним.

Людина

погоджується на втрату національної ідентичності заради
вигоди та комфорту. Існують такі тенденції і на Прикарпатті,
проте

жителі

регіону

ще

залишаються

вірними

своїм

традиціям. І тому сьогодні актуальним залишається питання
про роль дитячих бібліотек у розвитку краєзнавства в цілому і
краєзнавчій роботі зокрема. Завдання, які ставлять перед
собою працівники бібліотек, здійснюючи краєзнавчу роботу,
психологічно налаштувати дітей на те, що кожен з них
повинен дбати про імідж рідного краю, володіти інформацією
про нього, тонко розуміти його особливості. Розглядаючи роль
дитячих

бібліотек

у розвитку краєзнавства на сучасному

етапі, слід виділити значущість краєзнавчої роботи як однієї з
важливих форм розширення та закріплення знань дітей.
Важливість полягає, насамперед,

у здійсненні принципу

єдності теорії і практики, зв’язку навчання з життям.
Краєзнавча робота характеризується комплексом позитивних
моментів: розширює і збагачує кругозір дітей, активізує їхню
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розумову діяльність, розвиває інтелект, естетичні смаки,
залучає дітей до доступних для їхнього віку форм пошуково –
дослідницької роботи, тісно пов’язує навчання з життям.
Краєзнавство

було

і

залишається

основою

всієї

бібліотечної діяльності, воно здатне заповнити той моральний
вакуум, про який так багато говорять, бо моральність
прищеплюється разом із любов’ю до отчого краю. Бібліотечне
краєзнавство пов’язане з історією країни. Воно пройшло
момент зльоту, застою, занепаду і сьогодні знаходиться на
етапі нового піднесення.
Ознайомлення дітей з творчістю видатних митців та
письменників – земляків відбувається через організацію в
бібліотеках виставок та викладок літератури, проведення
творчих

зустрічей

і

різноманітних

заходів

для

юних

користувачів, а саме: віртуальна мандрівка «Надвірнянщина
запрошує», вікторина «Знавці рідного краю» /Надвірнянська
РДБ/; день краєзнавства «Сторінками творчості поетів –
земляків»,

«Тлумаччина

туристична»

/Тлумацька

ОТГ/;

краєзнавчо – мистецькі розвідки «Мандруємо рідним селом»
/Ямницька ОТГ/; краєзнавчий журнал «Світ не пізнати, не
вивчивши рідного краю» /Надвірнянська РДБ/; народознавча
бесіда «Цікаві факти про наш край» /Болехівська МДБ/.
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В рамках Дня краєзнавства «У Звичаях й традиціях ти
душу України пізнай» за участю клубу «Берегиня» у
Снятинській

районній

бібліотеці

для

дітей

проведено

народознавчу мандрівку «Шляхами відродження духовних
цінностей», під час якої відбулася зустріч з народними
умільцями та проведено майстер – клас по виготовленню
родинних оберегів, новорічних прикрас.
В дитячій бібліотеці селища Печеніжин розміщений
краєзнавчий куточок «Край мальовничий – моє Прикарпаття»
де проводяться дні та уроки краєзнавства. Працівники
бібліотеки щомісячно організовують літературні посиденьки
«А у нас в гостях…», на які запрошують творчих людей своєї
громади, зокрема зустріч з поетом Миколою Оленин, де він
презентував свої дитячі збірочки «Клубочок», «Кудельки» та
«Ой, легонька коломийка». Незабутнє враження залишила у
пам’яті дітей і зустріч з місцевою поетесою Іванною Косюк, на
якій вона презентувала свої три поетичні збірки «Я лелію тебе,
Україно», «Вдивляюся в небо», «А я собі заспіваю».
В Снятинській районній бібліотеці для дітей

проходив

Тиждень краєзнавства під назвою «Краю мій, тобі моя любов».
В Коломийській центральній районній бібліотеці відбулися
етнографічні онлайн

мандрівки з Новопсковською ЦРБ та

Добропільською ЦРБ: «В небі, в зоряній безодні, тануть
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дзвони Великодні», «Прикарпаття в традиціях і обрядах»,
«Андріївські вечорниці». Метою цих мандрівок є обмін та
ознайомлення із обрядами та традиціями східного та західного
регіонів України.
В дитячій бібліотеці 16 травня 2018 року

села Отинія

/Коломийська ЦБС/, відбулася зустріч з коломийською
письменницею Аллою Кох, а 25 вересня 2018 року – зустріч з
письменницею Галиною Бритвак. На заході письменниця
презентувала нову збірку «Хай світ наповниться добром».
В Яремчанські бібліотеці для дітей діє клуб «Юний
краєзнавець», члени якого уже багато років збирають
фольклор нашого краю, а саме: щедрівки, гаївки, обрядові та
стрілецькі пісні, коломийки тощо.
В Рогатинські районній бібліотеці для дітей відбулися
зустрічі з місцевими письменниками Іриною Олексіївною
Клід, яка презентувала книгу «Царство свійських тварин» та
письменником Романом Яськівим, який ознайомив дітей з
новою книгою «Дітям про опришків».
В багатьох дитячих бібліотеках області оформлено
етнографічні куточки, виставки предметів побуту минулого
століття, робіт майстрів декоративно – вжиткового мистецтва.
Краєзнавчі виставки доповнюють етнографічні дослідження –
альбоми.
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На базі Яремчанської школи №2 проводяться семінари,
конференції з питань збереження історико – культурної
спадщини, екологічного, естетичного та духовного виховання.
Тут створені каплиця, гуцульська світлиця та кімната – музей
історії села Дора, що сприяє збереженню культури гуцулів.
Школу відвідують представники Європи, США, Канади, тісні
контакти налагоджені з Польщею. Працівники бібліотек,
використовуючи доступні методи і засоби, прагнуть відкрити
юним читачам усю привабливість краєзнавчої діяльності,
орієнтує старшокласників на професію агента туристичного
бізнесу, яка стає досить поширеною у зв’язку з розвитком
туристично – рекреаційної галузі

Прикарпаття. Отже,

туристично – краєзнавча робота дитячих бібліотек взаємодіє з
загальношкільним навчально-виховним процесом, виступає
важливим

чинником

інтелектуального,

морального

та

фізичного розвитку підростаючого покоління, воно сприяє
поширенню краєзнавчих знань для досягнення освітніх,
самоосвітніх, пізнавальних і виховних цілей, формуванню
національної свідомості, виховання поважного ставлення до
історії та культури краю, розвиткові творчих здібностей на базі
місцевих традицій народного та професійного мистецтва.
Популяризація
використання

краєзнавчих

різних

форм

документів

бібліотечної

передбачає

роботи.

Серед

сучасних форм роботи заслуговують на увагу такі: слайд-
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розповідь, радіопремєра книги, краєзнавчі аукціони та турніри,
звукові виставки, виставка-куточок скарбів краю «Чим хата
багата» /Івано–Франківська МЦБС/; «Стежками рідного краю»
/Рогатинська РДБ/;

«Мандруємо стежками Прикарпаття»

(Івано–Франківська МЦБС); «Пам’ятні місця Печеніжина»
/Печеніжинська ДБ/; «Знатний поет нашого краю» (до 60-річчя
від дня народження Р. Михайловського, калуського поета,
журналіста,

краєзнавця

і

дослідника)

/Калуська

ЦДБ/.

Особливий інтерес викликають віртуальні книжкові виставки,
які містяться на веб-сайтах бібліотек. Вони присвячені
окремим особам, чиє життя чи творчість пов’язані з краєм.
Крім універсальних заходів проводять і спеціальні для більш
глибокого ознайомлення з життям краю та літературою про
нього. До них належать свята, що відроджують народні
традиції та обряди, цикли заходів, присвячені знаменитим
місцевим родинам, краєзнавчі години, зустрічі – діалоги,
історичні екскурсії, уроки історичної пам’яті тощо.

В

бібліотеках області цікаво та змістовно проходять такі заходи:
краєзнавча мандрівка «Богородчанщина – свята моя земля»,
краєзнавчо – літературна вікторина «Знаєш, вивчаєш, не
забуваєш», краєзнавча мандрівка до Блаженного каменя «Нема
дивнішої краси, нема святішої святині» (Богородчанська ЦБС);
ярмарок українських звичаїв «Вінок калиновий сплітаю із
звичаїв рідного краю» (Івано – Франківська МЦБС); урок
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рідного краю «Видатні люди рідного краю: архітектор Роман
Грицай», присвячений пам’яті видатного архітектора Романа
Грицая

(Рогатинська

РДБ);

віртуальна

мандрівка

«Туристичними стежками Надвірнянщини» (Надвірнянська
РДБ); урок народознавства «Українська душа на струнах
бандури» (Печеніжинська ДБ).
Система краєзнавчої роботи з дітьми у бібліотеках ІваноФранківщини є надзвичайно мобільною, гнучкою, здатною до
модифікації йти за зміною читацьких потреб. Практика роботи
переконує, що, базуючись на краєзнавчих матеріалах, можна
досягти конкретності, дієвості в роботі з юними читачами в
справі національно-патріотичного виховання. В Снятинській
районній бібліотеці для дітей пройшов традиційний щорічний
Тиждень краєзнавства «Мій край – частина України».
Протягом

шести

днів

користувачі

бібліотеки

готували

матеріали про рідне місто, досліджували біографії та творчість
Покутських літераторів. Максимально розкрити краєзнавчий
фонд, наблизити його до користувачів, наочно представити
широке і різноманітне коло наявних краєзнавчих матеріалів
допомагає

система

наочної

популяризації

видань.

До

Всесвітнього Дня вишиванки в Рожнятівській ЦРБ відбувся
флеш моб «Вишиванка єднає Україну», під час якого з
вишитих рушників було викладено слово «Рожнятів». Тривала
акція «Подаруй вишиванку дитині сироті зі Сходу», яка
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проходила

з

ініціативи

голови

ГО

«Бойківський

рух

Рожнятівщини» Богдана Абрама. В Івано-Франківськй МЦДБ
було оформлено виставку вишитих рушників «Народознавча
криниця». Перше враження про фонди бібліотеки читач
отримує,як правило, з оформлених у ній книжкових виставок.
Постійно діюча виставка «Прикарпаття – моя земля, любов
моя і пісня» - обов’язковий компонент бібліотеки. Важлива її
риса – мобільність експозиції, її систематична оновлюваність,
інакше виставка перестане привертати увагу читачів. Сьогодні
бібліотечна практика збагатилася новими видами виставок,
серед яких виставка-подорож «Стежками рідного краю»,
виставка-вікторина «Відкрий для себе рідне місто», виставкаісторична подорож. Добре сприймаються читачами-дітьми
виставки-вікторини «Про батьківський край запитаю у книги»,
виставки, оформленні з використанням предметної атрибутики
(творів ужиткового мистецтва-вишиванки, гончарні вироби,
різьба по дереву, дитячих саморобок, малюнків дітей).
Зацікавлює користувачів інформаційна вітрина, на якій
експонуються газетні публікації про край. Зі знаменними та
пам’ятними датами, цікавими подіями, людьми, пам’ятками
історії та культури краю знайомлять читачів бібліотечні
листівки. На звичайному аркуші паперу друкується коротка
довідка про ту чи іншу подію, пам’ятник, особу, тут же
розташовані фотографії. На тематичних виставках, що носять
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загальний характер по можливості виділяємо позицію для
краєзнавчих

матеріалів.

Бібліотекарі

постійно

урізноманітнюють і шукають нові форми і методи роботи з
читачами для пропаганди краєзнавчих матеріалів. Проводиться
бібліографічне

інформування

вчителів

школи,

учнів,

складаються бібліографічні списки літератури. Підбирається
література

на

заздалегідь

визначені

використовують

краєзнавчу

інформацію

теми.
у

Педагоги
навчально-

виховному процесі, рекомендують її учням. Разом з вчителями
молодших класів бібліотекарі проводять виховні години
«Поети краю», години цікавих повідомлень «Тут кожен камінь
дихає історією» ( про походження назв вулиць населеного
пункту). Бібліотекарі не залишають поза своєю увагою і
трагічні сторінки в історії краю. До їх роковин приурочуються
уроки пам’яті. Девізом історичного краєзнавства в дитячій
бібліотеці можуть бути слова О. П. Довженка : «Бідна і
злиденна душа тієї людини, яка не має минулого, якій нічого
почерпнути з криниці минулого». Але відомо, що із силою
художнього слова, мистецтва ніщо не може порівнятися за
впливом на духовне життя людини. Тому літературне
краєзнавство є важливою ділянкою краєзнавчої роботи
бібліотеки. Літературно-краєзнавча робота бібліотеки – це
велика

патріотична

пропаганди

і

справа,

вивчення

важливий

всього

засіб

духовного

успішної
багатства
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письменства краю. За допомогою різноманітних форм наочної
та масової роботи бібліотека представляє найбільш виразних
письменників різних стилів, різних поколінь на літературній
ниві

краю.

Серед

різноманітних

шляхів

популяризації

творчості місцевих письменників особливе місце посідають
зустрічі з ними, презентації їх книг, що створюють умови для
безпосереднього спілкування з читачами. Адже спілкування з
«живим» творцем допомагає яскравіше, досконаліше уявити
описані події, пережити те, що відчуває автор. Тематика
заходів визначається як творчість певного автора, так і
об’єднанням імен кількох письменників за тематичними
ознаками. В Калуській ЦДБ відбулася літературна зустріч з
Марією Ткачівською, де діти мали можливість ознайомитись з
книгою

«Обережно діти». Всеукраїнський тур Братів

Капранових та Макса Кідрука не оминули дитячу бібліотеку,
де письменники знайомили юних читачів зі своїми книгами.
«Берегиня скарбу гуцульського» - під такою назвою в
бібліотеці для дітей міста Яремче відбулася зустріч –
презентація творчості народної майстрині, етнографа, поетеси
з Микуличина – Ганни Кріпчук. Для вшанування творчості
письменників
вітальня»,

організовують

«Літературна

такі

подорож»,

заходи:

«Літературна

«Уроки

роздуми».

Невичерпною темою в краєзнавчій літературі є тема любові до
рідного краю.
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Усі бібліотеки області, що займаються обслуговуванням
користувачів-дітей долучились до подій Тижня. В програму
свята увійшли: прем’єра книги Н.Топської «Зачарована
квітами», присвячена народній художниці К.Білокур; день
іменинника «З днем народження, Барвінку!»; презентація
книги Бориса Гуменяка «БлокПост» /Городенківська ЦБС/;
зустріч

з

лауреатом

двох

літературних

премій

ім.

Т.Мельничука та премії ім. Леся Гринюка – Володимиром
Франкевичем /Коломийська дитяча бібліотека №1/; експрес –
опитування «Чи люблять красу сучасні школярі» /Рогатинська
РДБ/; казко – тренінг «Казка в гості завітала» (за казками
французького

казкаря

Шарля

Перо)

/Болехівська

ДБ/;

літературна година «Дитячий світ» (до 70-річниці від дня
народження Віри Багірової», «Відомий кіномитець» (до 96 –
річниці від дня народження Єжи Кавалеровича», «Незабутній
та

невмирущий»

(до

120-річниці

від

дня

народження

Володимира Сосюри), літературно – музична композиція «У
пошуках таланту Квітки Цісик» (до 65 – річчя від дня
народження Квітки Цісик» /Коломийська ЦБС/; тематична
година «З літературної скарбниці «вусатого місяченька» (до
70-річниці від дня народження Дмитра Гриньківа) /Снятинська
ДБ/;

літературні

вибори

«Краща

зарубіжна

книга»

/Тисменицька ДБ/; квест «Веселі розваги», презентація книги
«Рожнятівщина в легендах та переказах» /Рожнятівська ДБ/;
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літературна світлиця «Добра фея дитячої літератури» (до 115річчя від дня народження дитячої письменниці, уродженки
Прикарпаття Лесі Верховинки) /Долинська РДБ/; майстер клас
«Лялька

мотанка

–

наш

оберіг»

/Матеївецька

ОТГ/;

літературна подорож «Ні! Я жива, я буду вічно жити, я в серці
маю те, що не вмирає» (до 147-річяя від дня народження Л.
Українки) /Матеївецька ОТГ/; гра «Чарівні пальчики» (з циклу
розвиваючих ігор за методикою М.Монтессорі) /Бурштинська
МДБ/;
жінка

літературний вернісаж «Марко Вовчок: фатальна
української

літератури»,

«Жіночий

ідеал

Ольги

Кобилянської» /Снятинська ЦБС/; поетична година «Для
України вірно жиймо» /Тлумацька ОТГ/.
До бібліотек для дітей на свято книги завітало чимало
творчих людей. В Рогатинській районній бібліотеці для дітей
цікаво

пройшла

зустріч

із

дитячою

письменницею

з

Прикарпаття Любою Галько. Вона презентувала свої дитячі
книжечки для молодшого шкільного віку «Розумний Пі-пі-кі».
В Калуській центральній бібліотеці для дітей відбулася
зустріч з калуською письменницею Марією Зьомковською.
Діти мали можливість поспілкуватися з письменницею, яка
презентувала для них книжки «Пригоди дідуся Всевіда»,
«Вусаті черевички», «Казки бабусі Марусі» та «Чарівна
скарбничка».
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Отже, Тиждень дитячого читання приніс дітям

багато

позитивних вражень, додав знань, а бібліотекам – нових
користувачів!
Як вона виливається у віршованих рядках, показують
заходи: літературно-краєзнавча година «У звичаях, традиціях
народу ти душу краю рідного пізнай», уроки позакласного
читання «Література рідного краю».
Залучити

читачів-дітей

до

краєзнавства,

навчити

працювати з літературою про рідний край, закріпити навички
пошукової роботи допомагає інтерактивна подорож місцями
рідного краю, літературний диліжанс «Казками та легендами
повитий рідний край». Вони навчили дітей любити свій край,
гордитись ним. З метою ознайомлення дітей з іменами
прозаїків та поетів, які народилися на території краю, але
волею долі закинуті на чужину, їх внеском в українську
духовність,

бібліотека

може

започаткувати

цикл

бібліографічних портретів «На теренах чужини». Успішній
популяризації

творчості

земляків

сприяє

діяльність

бібліотечних літстудійців (засідання «На гостинах у поетів»).
Серед

різноманітних

шляхів

популяризації

краєзнавчих

матеріалів краєзнавчі розвідки: «Прикарпаття і Франко»,
«Прикарпатські сторінки

Степана Пушика». Підвищенню

іміджу бібліотеки, залученню до неї нових користувачів
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сприяє висвітлення літературно-краєзнавчої роботи бібліотеки
в місцевій газеті. Масова робота з популяризації краєзнавчих
знань набула нового змісту завдяки зміщенню зв’язків дитячої
бібліотеки

із

організаціями,
Лолинській

закладами
місцевими

культури,

громадами,

громадськими

краєзнавцями.

В

сільській бібліотеці (Долинська ЦБС) працює

історико – етнографічна вітальна «Мудрості та долі – бабусина
скриня», де вдалося об’єднати однодумців, людей, що мають
спільні уподобання. Учасниками клубу ведеться пошукова
робота серед мешканців села, збираються цікаві факти з історії
місцевості,

формуються

альбоми,

портфоліо.

При

коломийській бібліотеці для дітей №2 ім. Тараса Мельничука,
вже 9 років діє музей лауреата Національної премії ім.
Т.Шевченка,

поета

дисидента

Тараса

Мельничука.

Літературний музей оформлений в гуцульському стилі. В
ньому проводяться семінари, тренінги, зустрічі та презентації
творів місцевих письменників та поетів, краєзнавчі уроки,
екскурсії.
В бібліотеці села Поляниця (Болехівська ЦДБ)

діє

краєзнавчий куток, а також папки де зберігаються матеріали
по

краєзнавству,

народознавству

та

зеленому

туризму.

Бібліотека активна учасниця обласної акції «Мандруючи Івано
– Франківщиною. Туризм реальний та віртуальний».

В

дитячій бібліотеці №2 м. Коломия, успішно продовжує свою
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творчу роботу клуб «Краєзнавець», який існує уже понад 25
років. В селах Ланчин та Саджава (Надвірнянської ЦБС)
стартував спільний проект - літературна кав’ярня «Суцвіття
талантів»,

спрямований на пошук і розвиток талановитих

дітей та молоді. В Калуській центральній бібліотеці для дітей,
п’ятий рік поспіль, успішно продовжують свою роботу такі
клуби за інтересами: «Ляльковий портал», клуб для дівчаток
«Міні

Леді»,

пізнавальна

відеовітальня

«Розумійко».

Організовано «Казкотерапію», принципом якої є цілісний
розвиток особистості, турбота про душу, зцілення казкою.. Для
найменших користувачів бібліотеки діє ігровий дитячий
куточок «Весела галявина», де батьки можуть скористатися
послугами бібліоняні. З жовтня 2017 року розпочала свої
заняття літературна студія «ЛітЕра». У місті Коломия вдруге
пройшов загальноміський конкурс – фестиваль «Довга коса –
дівоча краса», який був започаткований працівниками дитячої
бібліотеки №1. Узагальнюючи сказане, слід підкреслити, що
формування світогляду підростаючого покоління неможливо
без любові до своєї «малої Батьківщини» – до домівки, в якій
народився, де пройшло дитинство. Відновити історії сім’ї,
повернутися обличчям до її забутих традицій, звичаїв,
залучити

до

прадідівських

ремесел,

навчити

дбайливо

ставитись до природи, ресурсів, пам’яток історії і культури
краю, мови, літератури, фольклору народної творчості – ось
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основне завдання краєзнавчої роботи. Над чим повинні
працювати дитячі бібліотеки. Ми повинні залучити дітей до
вивчення історичного минулого свого народу, усвідомлення
свого коріння, знаходження моральних орієнтирів в житті,
виховання у собі почуття національної гідності, патріотизму. І
коли дитина на запитання «Де найкраще місце на землі?» із
впевненість зможемо сказати: «Там найкраще, де родився ти»,
– ось тоді ми досягнули своєї мети.
Важливою складовою у діяльності Івано-Франківської
обласної бібліотеки для дітей є активна участь у проектах.
В

Україні

вперше

відбувся

Міжнародний

дитячий

фестиваль «Etnobook – 2018» Литва – Україна, який проходив
з 3-9 липня. Його реалізувала Івано – Франківська бібліотека
для дітей, Львівська бібліотека та бібліотеки Литви. Проект
унікальний тим, що діти – читачі Литви і України, через
спілкування, танці, пісні, майстер-класи, сценічне мистецтво
представляють багатогранність культури своєї країни, народні
звичаї та традиції. Саме це дає змогу молодому поколінню
глибше пізнавати культуру інших країн.
Мета заходу – зміцнення культурних зв’язків між
Україною та Литвою, сприяння інтеграції української молоді в
культурний

простір

Європи.

Офіційне

відкриття

фестивалю Children`s Fest "Etno Book" 2018 розпочалось
Львівській обласній бібліотеці для дітей (з 3-5 липня).

у
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Четвертий день фестивалю помандрував до Карпат.
Команда читачів Івано-Франківської обласної бібліотеки для
дітей доєднались до основного складу, мандрували містом,
споглядали на архітектурні ансамблі та краєвиди з оглядового
майданчика міської ратуші.
Відвідали Коломийський музей «Писанка», побували у м.
Яремче. Після того вирушили до мальовничого селища
Верховина, де перебували 3 дні. Там проводили різноманітні
майстер-класи, ігри та багато цікавих розваг. Родзинкою
фестивалю, епогеєм усього цього дійства, у самому серці
Карпат, залунав концерт. Це було дійство грандіозне,
колоритне, спільне, що об’єднало у музиці і співі не тільки
дітей та дорослих учасників фестивалю, але й жителів і
туристів Верховини. На сцені виступали музичні і танцювальні
гурти України та Литви.
Працівники

бібліотеки,

на

волонтерських

засадах,

долучились до книжкового фестивалю "Слово", де

разом з

директором видавництва "Час майстрів" Олегом Симоненком
заохочували покупців купляти дитячі книги. В рамках
фестивалю

в

Івано-Франківській

бібліотеці

для

дітей проходили презентації книг, зустрічі із авторами.
До Дня заснування нашого найкращого європейського
міста Івано-Франківськ підготували краєзнавчий калейдоскоп
«Мій Івано-Франківськ – окраса України», провели соціально-
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патріотичну акцію “Мій майбутній Івано-Франківськ”. Діти
малювали малюнки на великому ватмані з мріями про
майбутнє рідного міста.
- екологічну варту «Бережіть природу і вона вам віддячить»
(до Всесвітнього дня Землі);
- устріч в екосвітлиці «Врятуємо обличчя моє рідної землі»,
бесіда біля книжкової виставки – ілюстрації

“Людина і

екологія”, екологічна тривога «Скажемо «Ні» сміттю в
рідному місті» ( День довкілля);
- годину корисних порад “Здоровий спосіб життя в
традиціях українського народу”( Всесвітній день здоров’я);
- екскурсію-милування «Дивосвіт природи рідного краю»
(пл.. Міцкевича);
Однією з форм роботи дитячої бібліотеки є ляльковий театр
«Книга

і

лялька».

Ляльковий

театр

нашої

бібліотеки

користується великою популярністю серед маленьких читачів
книгозбірні. У його репертуарі – понад

25 різнопланових

вистав.
Його діяльність допомагає дітям виявити свої здібності,
вчить їх творчо мислити, реалізовувати свою фантазію,
збагачуватися новими знаннями, залучатися до культурних та
літературних цінностей.
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Усі ці вистави без винятку сприймаються з великим
захопленням, тому що вони яскраві, видовищні, мають гарне
музичне оформлення, написані з добрим гумором, спонукають
глядачів до активного сприйняття, відгадування загадок,
розв’язання кросвордів, участі в конкурсах тощо. Веселі й
сумні, повчальні та розважальні, вони об’єднані сюжетною
канвою, яка базується на інформації про улюблені дитячі
книжки, про їх мудрих і добрих порадників.
В обласній бібліотеці для дітей тиждень розпочався
презентацією книги “Точильниий камінь”

Ігора та Люби

Липовських. Презентували літературні новинки “Мандруємо
книжковим містом”, яка познайомила читачів із новими
книгами, що надійшли до нашої бібліотеки

29 березня до бібліотеки завітав письменник, журналіст,
один з представників станіславського феномену – Тарас
Богданович Прохасько. Дітей переповнювала радість, коли
«живий» письменник, якого знає вся Україна та світ. Він
розказав про те, що колись був читачем цієї бібліотеки, любив
багато читати, як став письменником і що його надихнуло на
написання таких добрих книг, з яких «Хто робить сніг» в 2013
році була відзначена Міжнародною премією «Книга року Бі Бі - Сі», створеною разом з Мар’яною Прохасько, дружиною
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автора. Для усіх гостей представили КВ «Книжечка шукає
друзів», де зібрали твори автора, з яких на дітей дивилися
маленькі кроти, маленькі герої.
Завжди цікавими є зустрічі з письменниками Прикарпаття.
Відбулася

презентацію

книг

лауреата

Міжнародної

та

Національної премій ім. Д.Нитченка та О. Пчілки, Лесі
Диркавець «Казочки – перлинки» й «Котик зорі рахував».
Для семикласників стала незабутньою зустріч з Віталією
Савченко, яка неодноразово приходила до нас в бібліотеку.
Вона презентувала книжку «Життя лісу».
Провели зустріч з нашим краянином, письменником
Василем Бабієм та презентувати його нову книжечку «Сузір'я
жовтого пса» .
Традиційно,

учасники

мовно-літературної

студії

«Натхнення». Це був конкурс творчого пера «Поезія очима
дітей». Вони презентували нову збірочку. Було цікаво,
професійно і креативно.
Також було проведено:
- літературну галерю. Премʼєра
«Ісусові

свята»

(70

років

від

книги В. Багірової
дня

народження

прикарпатської дитячої поетеси);
- поетичний флешмоб «Читаємо Франка разом» (162 р.
від дня народження І. Я. Франка);

21

До Дня художника відбулася мистецька година «Казковий
світ свіжих барв Параски Хоми» з нагоди 85 річниці від дня
народження. Діти ознайомились із творчістю та альбомом
кращих репродукцій «Параска Хома» відомої народної
художниці,

заслуженої

майстрині

народного

мистецтва

України, яка є родом із села Чернятина Городенківського
району Івано-Франківської області. Казковий світ свіжих барв
захопив та вразив дітей.

 Літературний міні-музей В.Багірової «У тих словах живе
душа дитяча»;
 Літературна кавалєрка;
 Книга добра;
 Презентація

збірки

авторських

поезій

вихованців

МЦЮДТ «Наші юні таланти»;
 Презентація «Натхнення» «Листівки, що надихають»;
 Зустріч з Олесею Овчар та композиторкою Галиною
Терлецькою;
 Акція «Читають всі». Книга І.Франка «Коли ще звірі
говорили. Телескайпзвязок Львівська, Тернопільська та
Хмельницька області.

