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Бібліотека як майданчик для творчості  [Текст]: огляд / ЖОУНБ   

ім. О.Ольжича, наук.-метод. відділ; уклад. О. О. Ковальчук; ред. вип. Г. Й. 

Врублевська. – Житомир, 2018. –34 с.  

 
Видання підготовлене на основі матеріалів кращих «творчих майстерень» 

бібліотек Житомирщини. Адресоване спеціалістам бібліотечної справи та усім, 

хто цікавиться техніками рукоділля. 
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Народне мистецтво створювалось століттями зусиллями майстрів 

багатьох поколінь. Зберігаючи тісний зв'язок із традиціями минулого, в наш час 

воно набуває нового змісту, рис і якостей сьогодення. В наш час у вільному 

продажу є всі необхідні товари повсякденного вжитку, і тому речі, зроблені 

своїми руками, набули особливої цінності. Різні саморобки для дому не тільки 

наповнюють життя яскравими фарбами, але й надають інтер’єру унікальності. 

Створення виробів своїми руками є вельми цікавим і захоплюючим заняттям. 

Цим захоплюються не лише діти, все частіше сьогодні можна зустріти дорослих 

людей, які таким чином відпочивають і отримують від цього неймовірне 

задоволення.  

Останнім часом все більше бібліотек активно впроваджують в практику 

своєї роботи гуртки та «творчі майстерні», які знайомлять користувачів з 

різноманітними техніками рукоділля: малюванням, вишивкою, художнім 

розписом, квілінгом, декупажем тощо. Творчо обдаровані користувачі різного 

віку та здібностей з радістю беруть участь у різних заходах і майстер-класах, 

популярність і життєздатність яких визначається насамперед цікавим, творчим, 

невимушеним спілкуванням. Творчі заняття залучають дітей та дорослих до 

художньої творчості, розвивають в них пізнавальну активність, допитливість, 

творчі здібності та художній смак. Користувачі бібліотек мають можливість не 

тільки ознайомитися з традиціями народного мистецтва, з багатством і красою 

народних звичаїв і обрядів, а й оволодіти розповсюдженими і рідкісними 

техніками декоративно-прикладного мистецтва. В творчих майстернях 

бібліотек проходять майстер-класи з народних українських ремесел, які 

притаманні нашій культурі і зберігають народні традиції: лялька-мотанка, 

витинанка, писанкарство, петриківський розпис, виготовлення жіночих 

прикрас, обереги для дому, тощо. Запрошені майстрині розкривають тонкощі 

вишивання хрестом, бісером та стрічками, секрети бісероплетіння та декупажу, 

квілінгу та багато іншого, і навчають цьому кожного бажаючого. А бібліотекарі 

готують широкий набір літератури і періодики «Hand made», створюють 

виставки творчих робіт з декоративно-прикладного мистецтва своїх 

користувачів тощо. 

Запровадження проекту «творчих майстерень» при бібліотеках показало, 

що за допомогою розвитку творчих здібностей своїх користувачів бібліотекарі, 

перш за все, залучають їх до продуктивного читання. Адже читання – це процес 

творчий. Це цілий світ яскравих образів, кольорів і почуттів, це світ уяви та 

насолоди від читання. На його підтримку бібліотеки області й надалі 

проводитимуть різноманітні заходи в рамках своїх «творчих майстерень». 
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м. Житомир 

 

Творчість-запорука успіху 

 
Майстер-класи є однією із активних форм роботи комунального закладу 

«Централізована бібліотечна система» Житомирської міської ради, які 

доповнюють собою популяризацію книг і привабливість бібліотек закладу. 

Так, у Центральній міській  бібліотеці ім. В. Земляка проходять майстер-

класи з петриківського розпису. Відвідувачі – слухачі «Університету людей 

поважного віку» знайомляться з особливою технікою мазка, вивчають 

кольорознавство, основи композиції. 

Петриківський розпис    Кольорознавство 

 

 

 

 

 

Паперознавство 

Майстриня Катерина Гранківська для всіх бажаючих, які прагнуть 

навчитися гарно вишивати, кожної середи у Центральній міській бібліотеці ім. 

В. Земляка веде гурток вишивання. Постійні відвідувачі-пенсіонери, слухачі 

«Університету людей поважного віку». 

 



7 
 

       

До народних та релігійних свят у Центральній міській бібліотеці   

ім.В.Земляка всі бажаючі можуть взяти участь у майстер-класах із 

різноманітної тематики, які проводить майстриня Ольга Швець для всіх 

категорій користувачів. 

               

До свята Великодня виготовляли писанки. 

У бібліотеках-філіях № 4, 8, 16 Ольга Швець проводить тематичні 

майстер-класи один раз на місяць. 

У бібліотеці-філії № 4 провели майстер-клас "Зимова листівка" для учнів 4 

класу ЗОШ № 33 під час продовженого дня. Школярі мали можливість 

опанувати мистецтво виготовлення новорічно-різдвяних листівок і сувенірів та 

порадувати своїх рідних, близьких власноруч виготовленими святковими 

подарунками. 
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Бібліотека-філія № 4 

В наш час надзвичайно актуальними стали вироби з полімерної глини. 

Багато умільців створюють із цього дивовижного матеріалу справжні шедеври 

своїми руками. Вони ліплять квіти, фігурки тварин, прикрашають рамки, вази, 

келихи і т. д. А в бібліотеці-філії № 8 до свята Великодня учні молодшого 

шкільного віку виготовили із полімерної глини чудові вироби – підставки під 

крашанки і писанки. 

         
       Майстер-клас до Великодня «Підставка 

під крашанки і писанки із полімерної глини» для учнів молодшого шкільного віку 

в бібліотеці-філії № 8. 

Бібліотека-філія №16 теж проводить цікаві майстер-класи з Ольгою 

Швець. Їх тематика – подарунки , виготовлені власноруч для своїх рідних та 

друзів. 

 

Бібліотека-філія № 16 

Сьогодні значення бібліотеки як центру творчого спілкування стає дедалі 

важливішим. Творчі майстерні міцно увійшли в практику бібліотечної роботи. 

А якщо ще бібліотекар творча особистість, то і читач із задоволенням проявляє 

свої здібності. Бібліотечні працівники комунального закладу «Централізована 

бібліотечна система» особисто беруть участь в організації та проведенні 
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цікавих майстер-класів для юних користувачів. Так, до новорічних та різдвяних 

свят у багатьох бібліотеках закладу працювала «Майстерня Діда Мороза». 

          

Бібліотека-філія №13      Бібліотека-філія №4 

        

Бібліотека-філія №14 

До свята 8 Березня «читайлики» бібліотек-філій власноруч виготовляли 

подарунки мамам. 

                    

          

 

 

 

Бібліотека-філія№       Бібліотека-філія №16 

 

 

 

 

 

Бібліотека-філія №5 
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Поки в філії №1 виготовляли книжкові закладки у вигляді пандочок, в філії 

№ 11 зробили кумедних каченят.  

    

        Бібліотека-філії № 1                                 Бібліотека-філія № 11 

 «Надавати можливість, розкриваючи потенціал!» - ось те гасло, яке обрали 

для себе творчі бібліотекарі комунального закладу «Централізована бібліотечна 

система» Житомирської міської ради . 
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м. Коростень 

Формуємо націю читачів через бібліотворчість 

 

«Діти повинні жити у світі краси, гри, 

                                                  казки, музики, фантазії творчості» 

В. Сухомлинський 

 

Сучасна бібліотека сьогодні – це синтез книжок, комп’ютерів, зустрічей, 

спілкування, навчання, ігор. Бібліотека – це те місце, де юний читач завжди 

може розраховувати на допомогу професіонала, де найкращі сучасні видання 

зберігаються поряд із улюбленими книжками минулих поколінь, де в пошуку 

інформації допомагає сучасна техніка. Усі діти від природи талановиті, однак 

не всі вони про це знають. Тому допомогти їм відшукати в собі схильність до 

якоїсь справи можуть бібліотекарі.  

У бібліотеках ЦБС м. Коростеня організовуються різноманітні майстер-

класи, творчі конкурси, виставки, презентації та ін. Назви цих заходів: «Весела 

майстерня», «Джерела творчості та натхнення», «Грані творчості й пізнання», 

«Витинанки, візерунки – це чудові подарунки» та багато інших. 

Заслуговує на увагу досвід роботи бібліотечних працівників бібліотеки-

філії № 2 ЦБС м. Коростеня. 

У 2013 році бібліотека – філія №2 ЦБС м. Коростеня запровадила проект – 

арт-студію «Творчими долонями» (студія була відкрита в рамках року, 

проголошеного Президентом України, дитячої творчості).  

Метою проекту стало створення сприятливих умов для виявлення творчих 

уподобань і здібностей користувачів бібліотеки, розкриття їх творчого 

потенціалу, залучення до участі у культурно-просвітницькій діяльності, 

пропагування літератури з культури і мистецтва. 

У рамках студії організовуються виставки робіт користувачів бібліотеки, 

проводяться різноманітні майстер-класи, практичні зайняття, майстерні умілих 

рук, творчі конкурси. Крім практичних майстер-класів, з яких відвідувачі 

виходять натхненні та з власними творіннями в руках, наша студія пропонує 

теоретичне знайомство з тематичними святами, різними творчими техніками та 

відповідною літературою. 

Арт-студія діє за окремим планом, 

який розробляється на рік, заходи 

проводяться раз на два місяці.  
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В рамках діяльності проекту відбулися:  

- Майстер-класи з орігамі. Діти дізналися про історію виникнення 

мистецтва орігамі, познайомилися з техніками, навчилися складати 

різноманітні паперові фігурки. 

- Майстер – клас із тістопластики 

 

 

Організовувались виставки робіт творчих користувачів бібліотеки: 

виставка робіт з бісеру читачки бібліотеки Галини Місяць; виставка 

сірникового майстра Віктора Шуляренка «Сірникове диво»; «Не хлібом 

єдиним» - презентація робіт із солоного тіста Ольги 

Білошицької; персональна виставка читачки – 

дільничого педіатра мікрорайону «Хіммаш» Надії 

Хохрякової та виставка рушників читачки Катерини 

Сігєди. Відвідувачі бібліотеки мали змогу 

ознайомитися з роботами, поспілкуватися з 

майстрами та придбати роботи майстрів.  
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Було проведено презентацію різдвяних традицій «Різдво Христове – це 

надія, це світло в темряві тривог» з майстер-класом із виготовленням 

різдвяного оберегу – дідуха та конкурс на краще виконання колядок.  

Під час народознавчого вечору «Ой Масляна прийшла, Весну розпочала!» 

учасників заходу ознайомили з традиціями святкування Масляної на Поліссі, 

різноманітними рецептами випікання млинців, провели огляд літератури, 

представленої на перегляді «Заходь 

до нас у дім, Масляна, душею 

потішитися, розумом повеселитися, 

мовою насолодитися». На майстер-

класі «Масляна, пригощай! Всім 

млинців подавай!» юні користувачі 

вчилися як різними способами 

загортати млинці з начинкою. 

Після пізнавальної частини заходу, 

діти з задоволенням їх скуштували. Цікавою традицією на Масляну є спалення 

або розривання опудала Марени, слов’янської богині мороку і пітьми. Силами 

бібліотекарів та активних читачів було створено символічну Марену, 

знищивши яку, всі сподівались на звільнення від холоду, усіляких бід та 

негараздів.  
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Етнографічне свято «Хто вміє віночок 

повити, той уміє життя любити» зібрало 

чимало дітлахів – вихованців пришкільного 

літнього табору при міському ліцеї. Свято 

відбулося у невимушеній обстановці на 

природі. Бібліотекар розповіла дітям про 

символічне оберегове значення українського 

віночка, його композиційний склад, обряд 

вінкоплетіння, звернула увагу на те, що плести 

віночки – то ціле дійство і наука, яку сьогодні 

майже забули. Юні читачі ознайомилися з оригінальною книжковою виставкою 

«Книжковий віночок», розгадували загадки, слухали вірші і пісні про 

український віночок. Учасники заходу мали змогу спостерігати за майстер-

класом з плетіння віночків і з великим задоволенням зайнялися цією справою. 

Деякі діти вже вміли плести і 

вдосконалювали свою майстерність, а 

деяким – необхідна була допомога 

бібліотекарів і вчителів. Завершилось 

свято рухливими іграми і конкурсами, де 

головне місце було відведене нашому 

чудовому українському віночку. Діти, 

уквітчані віночками, з гарним настроєм 

фотографувались на згадку про чудову 

зустріч.  

- В рамках акції «Створимо 

оберіг захисникам Вітчизни!» учасниками арт-студії «Творчими долонями» 

було виготовлено паперові голуби миру, до яких діти прикріпили записки з 

побажаннями повернутись до рідного дому живими й здоровими, також для 

воїнів підготували малюнки-обереги. 

- З метою розширення кругозору дітей, розвитку їх пізнавальних 

інтересів, творчих 
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-  здібностей, виховання любові до природи було проведено годину 

фіто-дизайну «Красиве життя: квітка, букет, композиція» в рамках бібліотечної 

арт-студії «Творчими долонями». Під час даного заходу діти дізналися, що таке 

«фітодизайн», мали змогу познайомитися з літературою, представленою на 

перегляді «Дивлюсь на світ очима квітів». Також відбувся майстер-клас «Друге 

життя квітів», проведений працівниками книгозбірні. Яскраві, оригінальні і 

дуже життєрадісні дитячі композиції, зроблені своїми 

руками, подарували всім присутнім море веселих 

усмішок і гарний настрій.  

- Художня 

творчість юних 

відвідувачів бібліотеки 

представлена на 

мистецькому колажі 

«Світ навколо нас». 

Проводились конкурси 

малюнків за різними 

темами 

(заохочувальними призами, як правило, під час 

таких конкурсів є книжкові тематичні закладки та 

книжечки).  

- Окремої уваги заслуговує майстер-

клас з виготовлення виробів із сірників. 

Бібліотекарі розповіли дітям історію 

виникнення сірників, презентували книги 

відповідної 

тематики та 

познайомили 

присутніх з 

сірниковим 

майстром 

Віктором Шуляренком, який провів майстер-

клас. Віктор є рекордсменом книги рекордів України, отримав свідоцтво про 

рекорд 02.03.2018.  Перші персональні виставки відбулися саме в стінах нашої 

бібліотеки, саме бібліотека-

філія № 2 підтримувала його, 

допомогла зареєструватися 

для встановлення рекорду.  
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- До Великодніх свят в бібліотеці відбувся аукціон цікавих 

повідомлень «Готуймося до Великодня» з проведенням майстер-класу з 

виготовлення пасхальних символів з ниток та паперу. Даний захід проведено 

двічі протягом дня з різними групами дітей. Після 

заходу присутні з великим захопленням знайомилися 

з тематичною літературою.  

 

 

 

 

 

 

 

Корисною і пізнавальною для дітей стала творча майстерня 

«Квілінг. Об’ємні композиції». Юні користувачі 

познайомилися з новою технікою роботи з папером та 

навчилися за допомогою смужок паперу створювати об’ємні 

аплікації у вигляді метеликів та квітів. Разом з активною 

учасницею арт-студії Яною Власюк, ученицею 10 класу 

міського ліцею, було виготовлено настінне панно «Мій 

рідний край» в техніці квілінг. Також було презентовано 

видання 

яке 

користу

ється великим попитом 

серед юних користувачів 

бібліотеки – книга 

Юртакової Л. В. «Квілінг. 

Напівоб’ємні композиції». 

- До новорічних 

і різдвяних свят у 

бібліотеці відбулася 

пізнавально-розважальна 

програма «Зимовий хіт – 
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парад творчості» для дітей. Програма складалася з творчої майстерні «На 

новорічний майстер-клас ми запрошуємо Вас!» (діти виготовляли новорічну 

листівку та ялинкові прикраси з паперу), арт – галереї «А зима буває різна» та 

виготовлення собак – символ 2018 року.  

Завітавши до майстерні умілих рук «Подарунки готуємо з любов'ю» (до 

Дня св. Валентина) учасники студії мали змогу дізнатися про те, хто такий св. 

Валентин та виготовити 

подаруночки до свята.  

 

 

 

 

Найбільш цікавим та 

пізнавальним для учасників арт-студії 

стало практичне заняття з 

виготовлення книги своїми руками. 

Присутні спробували себе у самвидаві. 

Створили книги ручної роботи, такий 

собі видавничий хенд-мейд (з англ. 

ручна робота); дізналися про нові 

форми виготовлення книг, а саме: зін 

(езін) – це аматорський створений власноруч 

журнал; артбук – рукотворна книга. 

Опанували нову цікаву техніку, за 

допомогою якої можна створити дані форми 

книг. А саме техніку скрапбукінг – з англ. 

«книга з вирізок». Індивідуальні різнопланові 

артбуки та зіни виготовлялися з 

використанням підібраних 

тематичних вирізок з журналів, 

текстів, малюнків. Кожен на 

власний смак створював свою 

книжку. Як засвідчила дана 

практика, книжку можна зробити 

з будь-чого. Артбук, зін та ін. – це 
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нові форми книг ручної роботи. Придумати і зробити таку книжку – це велика 

робота, яка потребує часу, терпіння, вигадливості та, банально, матеріалів. Всі 

присутні отримали масу нових емоцій, кожна дитина гордо демонструвала 

свою книжку. Створені книжечки протягом двох тижнів демонструвалися в 

бібліотеці Протягом цього часу діти водили своїх друзів, однокласників, 

родичів і показували свої шедеври. Це дало свої позитивні зрушення: поява 

нових користувачів та заохочення їх до відвідування бібліотеки та читання. 

- З метою активного залучення самих маленьких відвідувачів 

бібліотеки до читання, разом з учнями 4 класу було створено пальчиковий 

театр – це мініатюрні пальчикові ляльки. Кожна лялька – окремий персонаж 

казки, який оживає. В першу чергу дану техніку ми використали для залучення 

дітей до бібліотеки та книги. Паперові герої, створені учнями, 

використовуються під час екскурсій до бібліотеки вихованців ДНЗ, молодших 

школярів. Дітям спочатку пропонується перегляд скороченої версії вистави без 

кінцівки, а вже те, як закінчується казка, 

вони 

дізнаються

, 

прочитавш

и її. Після 

цього вже 

самі 

можуть 

показати свою виставу для інших. 

У бібліотеці є чимало творчо обдарованих користувачів різного віку та 

здібностей, які потребують допомоги у пошуках творчого самовираження, 

прагнуть показати свої 

роботи, 

поспілкуватися. 

Враховуючи певні 

напрацювання в цьому 

напрямку, потенціал та 

побажання 

користувачів, 

працівниками ЦБС 

створено методичне 

видання – хенд-мейд 

гід «Творчими 

долонями», що містить цікаву інформацію про 
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різноманітні хенд-мейдові техніки виконання виробів декоративно-прикладного 

мистецтва з посиланнями на веб-сайти, також список друкованих джерел з 

фонду бібліотеки.  

Сучасна бібліотека може надати дітям безліч можливостей для розвитку 

творчості, фантазування. І це не лише добре сформований фонд літератури та 

періодичних видань. Перш за все, це можливість спілкуватися, навчатися один 

у одного, демонструвати власні досягнення на виставках бібліотеки, брати 

участь у конкурсах і відкривати власні нові можливості.  
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Коростишівський район 

Творча майстерня «Простір цікавого життя» 

Враховуючи побажання користувачів, бібліотекарі Коростишівської 

публічної бібліотеки розробили проект творчої майстерні «Простір цікавого 

життя» для підтримки творчих починань різних категорій відвідувачів, які 

нерідко не мають належних можливостей, щоб розкрити свої творчі нахили, 

отримати поради досвідчених майстрів, вдосконалювати навички з певного 

виду творчості. 

«Це неповторна поліська вишивка» - під такою назвою в приміщенні 

читальної зали публічної бібліотеки відбулася творча зустріч майстринь 

традиційної поліської вишивки. На зустріч були 

запрошені кращі майстрині – вишивальниці 

Коростишівського району, котрі є не лише 

популяризаторами, а й зберігачами цього виду 

мистецтва: Валентина Крепчук, Валентина 

Радкевич, Ніна Бондар та Алла Брега. На зустріч 

були запрошені люди, котрі цікавляться цим 

мистецтвом. Всі вони мали можливість 

поспілкуватися і поділитися своєю майстерністю 

одна з одною. 

 

Провели майстер-клас від 

заслуженого майстра України з 

традиційної вишивки Ніни 

Володимирівни Бондар та Алли 

Петрівни Бреги – майстра народної 

творчості традиційної вишивки. 

Вони продемонстрували маловідомі 

техніки вишивання. Результатом майстер-класу були невеличкі подушечки, 

вишиті власноруч учасниками творчої зустрічі.  

Зустріч була теплою і плідною. ЇЇ учасниці безперечно збагатилися новими 

знаннями та уміннями. А ми, бібліотечні працівники, вкотре переконалися в 

тому, що такі зустрічі та майстер-класи майстринь вишивки необхідні. 
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Майстер- клас «Таємничий світ ляльки -мотанки» 

12 червня 2016року в публічній бібліотеці для учнів пришкільних таборів, 

вчителів та бібліотекарів відбувся майстер-клас «Таємничий світ ляльки-

мотанки», який провела народний майстер Наталія Олексіївна Мартинюк. 

Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки – це півтори години захопливого 

творення справжнього українського оберегу. Під керівництвом досвідченої 

майстрині діти вчилися власноруч створювати ляльку, а в процесі роботи 

поринули у магічний світ українських обрядів та вірувань. 

Доповненням до майстер-класу стала інформаційно-довідкова викладка, 

підготовлена бібліографом Людмилою Федорко, де бажаючі змогли дізнатися 

про різновиди й призначення ляльки-мотанки, традиції та звичаї. 

 

 

 

 

 

 

 

Зроблена з любов’ю Лялька-мотанка радуватиме своєю простою 

естетикою, надихатиме на нові творчі подвиги, додаватиме польоту фантазії та, 

сподіваюся, пробуджуватиме зацікавлення і прагнення до нашого, рідного, 

народного мистецтва. Відроджуймо своє! 
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Фольклорна медіа година: 

"Великодні традиції українського народу" 

Навесні, коли все оживає, приходять до нас Великодні свята. Великдень – 

одне з найбільших свят християн. Це світле і добре свято, яке несе з собою віру, 

надію і любов. 

7 квітня 2017 року бібліотечними працівниками Коростишівської 

публічної бібліотеки було підготовлено та проведено фольклорну медіа годину: 

"Великодні традиції українського народу" для учнів 7-10 класів Більковецької 

ЗОШ. Захід пройшов у справді святковій, затишній родинній атмосфері, на 

якому бібліотекарі розповідали про давні та священні для кожного українця 

звичаї та традиції святкування світлового Христового Воскресіння. 

А на завершення заходу художник-оформлювач Бондаренко С. М. провела 

майстер-клас із прикрашення та оформлення великодніх яєць: оформлення 

бісером, кольоровими атласними стрічками та в стилі декупажу красивими 

серветками. 

Проведення таких народознавчих свят згуртовують, духовно та культурно 

розвивають молодь. 
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Героїко-патріотичний майстер-клас 

«Повертайся живим!» 

 

Із виготовлення оберегів для наших земляків – армійців, котрі наразі 

захищають незалежність держави на Сході країни, провела Наталія Мартинюк.  

- На Донеччині зараз протистояння, - сказала Наталія Іванівна у короткій 

вступній промові. Відчайдушні бійці, а серед них багато і з нашого міста, 

боронять Україну від ворога, котрий зазіхнув на її  територіальну 

цілісність. 

 

 

Десь там, на передовій, і 

мій син Роман, - стримуючи 

хвилювання, говорить Наталія 

Мартинюк. Це Він подав ідею 

– виготовити для армійців 

символічні обереги.  

 

Слова майстрині 

надихнули до роботи не 

тільки юних, а й працівників 

бібліотеки та батьків, котрі 

прийшли на цю акцію разом із своїми дітьми. 

Працівники бібліотеки охоче її підтримали й допомогли її реалізувати. До 

просторої зали нашої бібліотеки все підходили й підходили дітлахи. Вони охоче 

долучилися до виготовлення яскравих оберегів 

для бійців. Кожен подумки молив Господа про 

мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

« 8 Березня – свято щастя, радості і краси» 

Майстер-клас з виготовлення квітів із фоамірану. 

6 березня 2018 року у публічній бібліотеці було проведено майстер-клас з 

виготовлення весняних крокусів  для працівників культури району, який 

провела бібліотекар Андрущенко Н. В. Присутні дізнались про правила роботи 

з фоаміраном та з цікавістю і задоволенням поринули у навчальний процес з 

виготовлення квітів та отримали безліч позитивних емоцій, а також весняні 

крокуси, виготовлені власноруч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квіти, зроблені своїми руками – це оригінальний подарунок, який 

запам’ятається надовго. Даний вид рукоділля добре розвиває художній смак, 

уяву.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скільки емоцій, тепла та задоволення отримали наші майстри! 
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Незвично красиво і стильно виглядають вироби з фоамирану у вигляді 

букета крокусів. Такий букет стане відмінною інтер’єрною прикрасою і може 

слугувати чудовим подарунком в стилі hand-made. 
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Малинський район:  
 

Бібліотечний клуб «Biblio-ART майстерня» 
 

Якщо 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, 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 майстриня села, 

вчителька молодших класів Марина Кудрявцева.  

Знаючи любов Ірини до виготовлення ляльок, 

подарували їй книгу з виготовленню 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 



27 
 

штучне, що імітує справжнє, черевички також виготовлені вручну. Процес 

роботи дуже клопіткий 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 крючком та спицями для 

членів клубу. А ще в бібліотеці виготовляють ляльки, обличчя в яких пошиті з 

синтетичної панчохи. На їх обличчях багато різних емоцій. Переконайтесь самі.   

 

І ще Ірина Миколаївна займається технікою декупаж, 

перетворює прості пляшки у шедеври краси. 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. 
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Члени клубу люблять фотографуватися, тому вирішили спробувати робити 

власноруч рамки для фото. 

Використовують для цього весь 

підручний матеріал, починаючи з 

ниток, бісеру, тканини, паперу, 

морських ракушок. 

 

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.   

 

 

Використовують для цього весь підручний матеріал. 

 

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, роблять листівки до різних 

свят. 

 

 

 

 

 

 

 

 Юні художники малюють справжні картини. 
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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.  

Ось така родзинка є в Пиріжківській сільській бібліотеці: робота 

бібліотечного клубу «Biblio-ART майстерня».  

Творчість... Той, хто доторкнеться до неї 

одного разу, вже ніколи не забуде ні з чим не 

зрівняного почуття піднесення. Щоб розповісти 

про дитячу творчість у бібліотеці і познайомить з 

маленькими і дуже активними учасниками 

творчої майстерні, такими як Даша Лавриненко, 

Діана Сорока, Маша Власенко, Настя і Софійка 

Василенко, бібліотекар створила 

відеопрезентацію БібліоАрт Майстерні. 

Ірина Василівна завжди з радістю приймає гостей 

і ділиться не тільки своїм досвідом, а й щирістю, 

добротою, гарним настроєм.  
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Черняхівський район 

 

Клуб «Друзі бібліотеки» 
 

Клуб «Друзі бібліотеки», що функціонує в Черняхівській центральній 

районній бібліотеці, є відкритим майданчиком для дискусійних громадських 

заходів та представлення творчості місцевих митців, серед яких аматори 

народного мистецтва, літератори, краєзнавці. В клубі відбуваються 

народознавчі свята, 

просвітницькі 

заходи для школярів, 

вчителів, 

вихователів. Гостями 

клубу стали активні 

читачки бібліотеки, 

жінки , які мають 

оригінальні 

захоплення . 

 

 

 

 

Вони із задоволенням діляться секретами своїх захоплень – виготовленням 

ляльок- мотанок, іграшок, оберегів.  

Українська лялька-мотанка, що дійшла до нас із сивої давнини, це не 

просто іграшка. З давніх-давен вона була оберегом, який захищав родину, її 

добробут та єдність. Сьогодні таку ляльку охоче купують як сувенір, а її 

популярність зростає. Своє 

захоплення цим витвором 

народного мистецтва, в 

якому закодований 

глибинний символічний 

зміст, не приховує зав. 

відділу комплектування 

районної бібліотеки 

Никончук Ніла Василівна. 

В рамках клубу «Друзі 

бібліотеки» Ніла 

Василівна проводить 

майстер-класи з виготовлення ляльки. Під час проведення творчої майстерні, 

вона розповіла, що хоч і не так давно вивчає та власноруч створює різноманітні 

ляльки-мотанки, але впевнена, що вони справді приносять добробут, здоров’я 

та радість в оселю. Вона намагається дізнатися про ляльку якомога більше 

інформації, переймає досвід інших майстринь. Сьогодні створення таких 
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символічних зразків – частина її життя. Ніла Василівна переконана, що зробити 

ляльку-мотанку під силу кожному. Для цього потрібно лише трішки часу, 

фантазії та мінімальних знань процесу.. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цікавим для присутніх стала творча майстерня, учасником якої стала член 

клубу «Друзі бібліотеки» Аліна Жуковська. ЇЇ захоплення – виготовлення 

оберегів ангеляток. Вона розповіла, що з давніх часів, за традицією, на свята 

було прийнято прикрашати приміщення маленькими янголятками. Вони були 

не тільки елементом декору, а й дитячою іграшкою. Ангел може стати 

справжньою прикрасою на ялинці, а також гідним подарунком для близьких. 

Слухачі клубу з нетерпінням чекали творчого процесу. Отримавши 

заготовки з картону та інші підручні матеріали, усі завзято поринули в роботу. 

В процесі виготовлення ангелика учасники проявили творчі здібності, 

креативність та індивідуальне бачення виробу. 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Наталія Іваницька – активний член клубу «Друзі бібліотеки». Вона досить 

майстерно і красиво виготовляє цікаві іграшки-ляльки. В своє захоплення 

Наталія вкладає душу, і найкращі роботи полюбляє дарувати друзям. Під час 

творчої майстерні всі присутні з цікавістю знайомились з історією створення та 

походження ляльки Тільди, яка є оберегом для кожної господині, а також 

милувалися вже готовими виробами і захоплено спостерігали за процесом їх 
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виготовлення. Ляльки-Тільди – незвичайний вид текстильних іграшок. В 

основному їх використовують у вигляді сувенірчиків, милих серцю дрібниць, а 

також оберегів, які завжди з тобою. Вони повністю зшиті з тканини, крій 

найпростіший, а особи – символічні: замість очей – крапочки, а ніс ледве 

помітний. Класичні "Тільди" мають довгі руки і ноги. Ця іграшка популярна в 

усьому світі. 

Сьогодні користувачі разом з працівниками книгозбірень відстоюють 

право на життя бібліотек, доводячи щоденною працею їх важливість і 

необхідність для всіх, кому потрібна книга, інформація. І саме тут, в 

бібліотеках, панує атмосфера доброзичливості та розуміння: завжди 

вислухають, дадуть корисну пораду, не нав’язуючи своєї думки, розрадять, 
запросять до спілкування. 

На одному із засідань творчої 

майстерні члени клубу «Друзі бібліотеки» 

та читачі мали змогу зустрітися із 

справжніми талановитими людьми - 

майстрами вишивки. Нашому народу дуже 

близькі давні традиції, милі серцю вишиті 

рушники, доріжки, серветки, килими, 

скатертини. А коли все це вишите власними 

руками з любов'ю, добром, то в домі панує 

затишок, хороша і благодатна аура. А якщо 

це все ще й вишите 

чоловічими руками… 

 

Роботи такого 

справжнього українця, 

мужнього та трішечки 

сором'язливого чоловіка, який 

своїми натрудженими руками 

створює неземну красу 

вишивки Легенчука Івана 

Трохимовича, хочеться 

показати всьому світові. 

Перелік його робіт 

різноманітний – це ікони, рушники, картини.   

Красу, недоторканість, чистоту та вправність робіт народної майстрині 

Янович Ніни Петрівни, вчителя Черняхівської ЗОШ І-ІІІ ст., неможливо 

описати. Їх потрібно тільки бачити. Роботи Ніни Петрівни постійно 

демонструються на різноманітних народознавчих заходах як в районі, так і в 

області. На черговій зустрічі в творчій майстерні вона розповідає: «Треба, щоб 

не пропали наші традиції, не канули у вічність, хочеться всім прищепити любов 

до української вишивки…» 
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Коли працівники бібліотеки поставили собі запитання – що може 

користувачам запропонувати наша 

книгозбірня на додачу до читання 

книжок, газет і журналів, то 

відповідь була однозначною: це – 

квілінг. З того часу і діє на базі 

юнацького абонементу творча 

майстерня з виготовлення легких і 

тендітних квілінгових шедеврів, які 

дивують своєю простотою і 

оригінальністю. Перетворювати 

паперові смужки на витвір 

мистецтва всіх бажаючих навчає 

бібліотекар юнацького 

абонементу.  

Однією з основних 

форм під час проведення 

практичних занять на 

семінарах бібліотекарів є 

творча майстерня. Так, 

під час проведення 

зональних семінарів на 

базі бібліотек в с. 

Дівочки, Пекарщина, 

Стирти, а також в ЦРБ 

бібліотекарі вчилися 

виготовляти квіти, 
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наносити візерунки на печиво, а в переддень циклу Новорічних різдвяних свят 

доречним був майстер-клас з виготовлення новорічних іграшок.  

Навчившись на семінарі, бібліотекарі з ентузіазмом візьмуться за подібну 

роботу з читачами, дітьми в дитячих садочках та початковій школі. 

 

Робота «творчих майстерень» сприяє більш повному розкриттю 

можливостей бібліотекарів, розвиває їх здібності, допомагає залучати до 

книгозбірень якомога більше користувачів різного віку і, врешті, досягти 

кінцевої мети – передати своє вміння іншим. 
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