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Сьогодні значення бібліотеки як центру творчого спілкування 

стає дедалі важливішим. Творчі клуби, гуртки міцно увійшли в 

практику бібліотечної роботи. Їх популярність і життєздатність 

визначаються цікавим, творчим, невимушеним спілкуванням і є 

дуже корисним для читачів. А якщо ще бібліотекар творча 

особистість, то і читач із задоволенням проявляє свої здібності. 

Вираз «Творчий бібліотекар – творчий читач» - це про роботу 

Ірини Василенко, бібліотекаря Пиріжківської сільської 

бібліотеки. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Завдячуючи творчому бібліотекарю Ірині 
Василенко з Пиріжківської сільської бібліотеки, 
діти і дорослі села розкривають свої різнобічні 
таланти в бібліотеці, вони є учасниками 
бібліотечного клубу. 

 
«Biblio-ART майстерня» 

 

 
Пиріжківська бібліотека унікальна ляльками-мотанками, 

створеними на майстер-класах у бібліотеці. 

Кожний з цих прадавніх оберегів має своє призначення і мету. 
В бібліотечній колекції нараховується близько 25 таких лялечок, це і 
Берегиня, Зернянка, Травниця, Званка – Бажанка, Ключниця, 
Наречена, Подорожниця, Сім’я, Безручка, Грошова кубушка, 
Немовля, Нерозлучники, День і Ніч, Княгиня, Козачок, Коза, Мішок 
для зачаття, Зоря і інші. Це роботи бібліотекаря та членів «Biblio-

ART майстерні». Ірина Миколаївна проводить майстер-класи з 
дітьми молодшого і середнього віку з виготовлення цих оберегів.  
Також навчає своїх колег з району цьому потаємному і такому 
щирому мистецтву. 
 

 
 



Активно допомагає їй постійна читачка бібліотеки, вчителька 
молодших класів Марина Кудрявцева.  

 
Знаючи любов Ірини до виготовлення ляльок, читачка 

подарувала їй книгу з виготовлення сучасних ляльок.  
І як результат – в бібліотеці нова колекція: ляльки-великоніжки і 
ляльки-тільди. Серед них і фея шкільних наук, і фея сну, і фея 
кулінарії, і балерина, і дуже правильна бабуся з внученям та інші. 

Лялечки і одяг виготовлений вручну, волосся є 
з ниток, а є штучне, що імітує справжнє, 
черевички також виготовлені вручну. Процес 
роботи дуже кропіткий і вимагає максимум 
зусиль і терпіння. Але результат дуже радує. 
Спробувавши раз, неможливо відірватись від 

цього процесу. В творчій майстерні з дітьми 
старшого шкільного віку шиє кожен для себе 
таку лялечку. В цьому бібліотекарю допомагає 
справжня майстриня шиття та крою, читачка 
бібліотеки Наталя Костюченко, яка проводить 
майстер-класи. В колекції нараховується 

близько 10 таких лялечок.  
 
 

 

 

 

 

 



Також пані Наталя проводить уроки в’язання гачком та 

спицями для членів клубу. 

А ще в бібліотеці виготовляють ляльки, обличчя в яких пошиті з 
синтетичної панчохи, що дозволяє передати певні емоції. 
Переконайтесь самі. 
 

 



Ірина Миколаївна також займається 
технікою декупажу, перетворює прості 
пляшки у шедеври. Робить з них 
подарункові сувеніри. Проводить 
майстер-класи для своїх читачів. 

Можливостей і варіантів у цій техніці 
дуже багато. При цьому кожний виріб 
оригінальний. Навіть старі бібліотечні 
стелажі, завдяки техніці декупажу 
перетворились на есклюзивні вироби. 

 
 
 
 
 

 

 
Члени клубу люблять фотографуватися, тому вирішили 

спробувати робити власноруч рамки для фото. Використовують для 
цього весь підручний матеріал, починаючи з ниток, бісеру, 



тканини, паперу. В «Biblio-ART майстерні» також займаються 
вишивкою бісером, нитками, стрічками. Із стрічок роблять квіти на 
різний смак, виплітають віночки, прикраси для волосся. Також 
гарні квіти виходять із серветок. Використовують гофро-папір для 
виготовлення різноманітних квітів. Навіть роблять букети-

сюрпризи із солодощами всередині. 

 
Читачка Ольга Михайленко проводила майстер-клас в техніці 

орігамі, тому в бібліотеці з’явилось безліч таких виробів, дітям дуже 
подобається таке заняття. Також є багато виробів в техніці квілинг, 
юні читачі роблять листівки до різних свят. 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

А юні художники малюють справжні картини. 



 
 
 
 
 

    
 
 
  
 
  

 
 
 
 

Дуже багато різного спробували за ці роки учасники «Biblio-ART 
майстерні» і на цьому не зупиняються.  

Завдяки програмі «Бібліоміст» з використанням вільного 
доступу до Інтернету здійснилась мрія членів творчої майстерні. 
Інтернет дав можливість використовувати майстер-класи для 
розширення можливості творити, для нових видів творчості.  

Творчість... Той, хто доторкнеться до неї одного разу, вже 
ніколи не забуде ні з чим не зрівняного почуття піднесення. Не 

вірите? 
А ви приходьте до бібліотеки на заняття клубу «Biblio-ART 

майстерня». Керівник клубу, бібліотекар Ірина Василенко допоможе 
у розвитку ваших творчих 
здібностей і ви відчуєте себе 
справжнім майстром своєї справи.  

Ірина Василівна завжди з радістю 
приймає гостей і ділиться не 
тільки своїм досвідом, а й 
щирістю, добротою, гарним 
настроєм.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

І як вам така робота 

бібліотеки? На мою 

думку, можна з 

упевненістю сказати, що 

ця бібліотека – територія 

творчості. 

 

 
 

 
Познайомила Вас з роботою 

бібліотечного клубу 
 «Biblio-ART майстерня» з 

Пиріжківської сільської 

бібліотеки Тамара 
Ковальчук, зав методичного 

відділу Малинської ЦРБ. 



 


