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Меморіальна дошка на фасаді бібліотеки

30 вересня з нагоди присвоєння центральній районній бібліотеці для дорослих імені Докії Гуменної, відбулося відкриття
меморіальної дошки на фасаді приміщення бібліотеки.
Почесне право на відкриття мали заступник голови районної ради К.С. Ковтун, голова історико-культурологічного товариства імені Докії.Гуменної С.І.Горошко та директор історичного музею О.Й.Тютюнник .
В читальній залі відбулося святкове зібрання з нагоди
Всеукраїнського дня бібліотек. У програмі заходу прозвучали
вітання та відбулося нагородження кращих бібліотекарів. Щирі
друзі та активні читачі дарували музичні та поетичні вітання.
Меморіальна дошка на фасаді бібліотеки [Електронний
ресурс]: веб-сайт /Жашків.ЦРБ.– Режим доступу: zhashkivrcbs.jimdo.com (дата звернення: 09.12.2015). – Назва з екрана.
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Бібліотека українського воїна
Нещодавно до Чорнобаївської районної бібліотеки завітали
гості – бійці батальйону «Донбас» та голова громадського формування «Народна самооборона» Анатолій Гичка. Приводом до
зустрічі стали зібрані мешканцями Чорнобаївщини книги в рамках Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна», ініційованої Міністерством культури України для підтримки бойового
духу та патріотичного виховання українських військовослужбовців.
Бібліотекарям було дуже приємно спілкуватися із військовослужбовцями, які з радістю прийняли скромний дарунок від
чорнобаївчан. 82 книги історичної та художньої літератури, детективи та пригодницькі твори будуть передані до Штабу допомоги пораненим бійцям окремого батальйону спеціального призначення «Донбас» та іншим підрозділам (обласна лікарня ім.
Мечнікова, м. Дніпропетровськ).
Акція продовжується протягом усього року. Тож запрошуємо всіх небайдужих передати до районної та сільських бібліотек книги, які будуть потрібні нашим військовим на передовій,
у військових та учбових частинах, у шпиталях.

Бібліотека українського воїна [Електорнний ресурс] :
веб-сайт /Чорнобаїв. ЦРБ. – Режим доступу: http://libchornobaj.pp.ua (дата звернення: 09.12.2015). – Назва з екрана.
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Свято книги
30 вересня Центральна міська бібліотека імені Лесі
Українки провела Свято книги. У програмі заходу – флешмоб
«Моя улюблена книга»: відвідувачі приносили з собою улюблені
книги та розповідали про них, відбулось нагородження переможця літніх читань, зустріч з письменницею Наталією Лапіною та
презентація книги «Роман з містом», святковий концерт за
участю учнів музичної школи № 3 та школи мистецтв. Наша
бібліотека щиро вдячна Андрію Більді за фінансову підтримку.

ЦМБ ім. Лесі Українки продовжила цикл заходів до Всеукраїнського дня бібліотек. 23 вересня у стінах бібліотеки проведено цікавий і креативний захід: інформіна-бібліоквест «У
бібліотеці, як удома». У квесті взяли участь учні спеціалізованої
школи №17, які сьогодні вперше відвідали наш заклад. Відвідувачі ознайомились з усіма відділами бібліотеки, навчились користуватись каталогами і, зрештою, взяли участь у квесті-грівипробуванні на ерудицію, начитаність, кмітливість та вміння
змагатися. Учасники квесту із завзяттям виконували всі завдання, а переможці отримали солодкі призи.
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Свято книги [Електронний ресурс ]: веб-сайт / Черкаська ЦМБ. – Режим доступу: http://cbs.ucoz.ua/ (дата звернення
: 09.12.2015). – Назва з екрана.

Книги відкривають нам світ
День книги
Головна функція бібліотек – доносити важливість книги до
кожної мислячої людини. Тому щороку районна бібліотека для
дорослих присвячує книзі особливий день, який цьогоріч пройшов під назвою «Книги відкривають нам світ».
Готуючись до Дня книги, працівники бібліотеки оформили
книжкову виставку однієї книги «Велична пам’ятка генію нашого народу», на якій представлена одна з найвідоміших
пам’яток давньоруської літератури «Слово о полку Ігоревім».
Протягом Дня у бібліотеці відбувалися різноманітні заходи, пов’язані з книгами.
Особливо хочеться відзначити флешбук «Письменникмандрівник Макс Кідрук», проведений для студентів педагогічного колледжу. Інша подія пройшла в рамках Дня книги під
назвою «Авторитет імені». Присутні зустрілися з поетесою
Ольгою Романенко, людиною неординарною, обдарованою, з
особливим баченням світу,
Приємно відмітити, що всі заходи проходили в теплій невимушеній атмосфері і по закінченні гості не поспішали розхо6

дитись, а обговорювали презентовані книги, поезії, фрагменти
нашої історії.
День книги «Книги відкривають світ» [Електронний ресурс]: веб-сайт /Корсунь-Шевченків. ЦРБ. – Режим доступу:
www.korslib.net (дата звернення: 09.12.2015). – Назва з екрана.

Книги в дарунок
Заслужений працівник культури України, самодіяльний
композитор М.О. Вовк подарував бібліотекам свою щойно видану п’яту авторську збірку «Україна сивим птахом». Книгозбірні
завдяки Миколі Олександровичу мають у своїх фондах його
пісенні збірки «Батькова пісня», «В ритмах серця» (2009),
«Почуття рідного» (2013).
Нещодавно до бібліотеки завітала щирий друг колективу,
журналістка Галина Олександрівна Євич, зі щойно виданою
збірочкою гуморесок Євдокії Криволап «Потаські придибенції».
«Ця збірка видана як світла пам’ять про мою маму Євдокію Микитівну Криволап», - сказала Галина Олександрівна, та подарувала її бібліотекам району та працівникам книжку.
Впродовж майже десяти літ Євдокія Микитівна виступала
на сцені зі своїми гумористичними творами. Як пам’ять про
майстриню дотепного жартівливого слова - збірка її гуморесок
«Потаські придибенції».
Запрошуємо до бібліотеки, знайомтесь та читайте нові книги.
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Книги в дарунок Електронний ресурс: веб-сайт / Тальнів.
ЦРБ. – Режим доступу http://talne.bl.ee (дата звернення
09.12.2015). – Назва з екрана.

«Зоряний вітер» Миколи Скрипника
Ім’я Миколи Олександровича Скрипника давно відоме серед смілянських літераторів. З його поезіями знайомі читачі
місцевих періодичних видань та користувачі соціальних мереж.
Цієї осені світ побачила перша збірка автора «Зоряний вітер», презентація якої відбулася 27 листопада 2015 року у
центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої.

У його поетичних творах узагальнено відбилася і власна
доля, і ті житейські екзамени та випробування, крізь які він
пройшов, з яких виніс нетлінні цінності.
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Особливо запали в душу присутнім вірші поета, що дихають вітрами оновлення, болями та сподіваннями сучасної людини. Захід відкрила вітальним словом директор міської ЦБС Огус
Ірина Анатоліївна. Свою прихильність автору висловили Ніна
Корсунь, Володимир Савченко, Сергій Мошенський. По телефону із далекої Іспанії надійшли слова підтримки та побажання нових досягнень від поетеси українського походження Світлани
Бояркевич.
«Зоряний вітер» Миколи Скринника [Електронний ресурс]:веб-сайт /Смілян.ЦМБ. – Режим доступу:http://smilamcb.edukit.ck.ua (дата звернення: 09.12.2015). – Назва з екрана.

«Рік, коли плакали ангели»
Година скорботи
Темі голодомору в Україні 1932-1933 років було присвячене засідання літературно-мистецького клубу «Провесінь», який
працює при Руськополянській сільській бібліотеці. Розпочалася
скорботна година декламуванням поеми місцевого поета Миколи Шинкаренка «Голодомор», яка нікого не залишила байдужим
та викликала сльози у всіх присутніх. Також читали свої вірші
про голодомор й інші учасники клубу.
До цього дня в бібліотеці була оформлена книжководокументальна виставка «Голодомор 33-го: біль і пам’ять
серця». Впродовж всього заходу горіла свіча пам’яті, яка символізувала скорботу і пам’ять про мільйони загублених життів.
Керівник клубу С.В. Корчинська принесла на годину скорботи власноруч спечену хлібину, яку розділила між усіма присутніми та внесла пропозицію започаткувати акцію «Поділись
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хлібом», тобто кожного року в цей день ділитись хлібом з усіма
нужденними.

Рік, коли плакали ангели: година скорботи в Руськополян. СБ [Електронний ресурс] : веб-сайт /Черкаський РОМЦ
БКР. – Режим доступу : http://romcbkr.ck.ua/ (дата звернення:
09.12.2015). – Назва з екрана.

«Слова єднаються у мову,
а ми із нею – у народ»
День української писемності та мови
9 листопада ми відзначили День української писемності та
мови. Це свято встановлено президентським указом ще в1997
році і збігається з ушануванням у православному календарі
українського літописця Нестора.
Справжнім святом для учнів, вчителів, громадськості села
Дубова став приїзд працівників Уманської районної центральної
бібліотеки, які у співпраці з районним центром культури і дозвілля провели літературно – музичну композицію «Слова єднаються у мову, а ми із нею – у народ». Шквал позитивних емоцій
у глядачів викликали слова ведучих та музичні номери у виконанні народного ансамблю української пісні «Горицвіт» РЦКіД.
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.
Слова єднаються у мову, а ми із нею – у народ : День
україн. писемності і мови в СБ с.Дубова [Електронний ресурс]:веб-сайт
Уман.
ЦРБ.–Режим
доступу
:
http://umanska.jimdo.com/ (дата звернення: 09.12.2015). – Назва
з екрана.
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Видавець: КЗ «ОУНБ імені Тараса Шевченка»
18000 м.Черкаси, вул. Байди-Вишневецького,8
Електронна адреса: ounb@library.ck.ua
Науково-методичний відділ: metod@library.ck
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