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«Її  мужність,  пристрасність  борця,  її

стійкість,  її  непохитність  у  біді,  –

властивості, які вирізняють не лише поезію, а

й життя великої Лесі Українки.» 

                                                                                                 Микола Бажан

«До світових поетів належить вона не тільки

розмахом  своєї  тематики,  але  й  орлиною

силою поетичного духу, який ми, не вагаючись,

називаємо геніальним.»                                   

                                                                                                     Максим Рильський

25  лютого  2021  року  виповнилося  150  років  від  дня  народження  Лесі

Українки  –  видатної  української  письменниці  та  громадської  діячки,  однієї  з

центральних постатей національної культури. Ювілейний рік Лесі Українки – це

нагода привернути увагу до творчості письменниці й актуалізувати її спадок. Це

можливість подивитися на багатогранність Лесі Українки, про яку Франко писав,

що нічого сильнішого з часів Шевченка він не бачив. Вражаючі поеми, прозові

твори,  вірші,  публіцистичні  статті,  переклади  світової  класики  –  це  ті  великі

доробки,  які  вона  лишила  по  собі. Поетеса  писала:  «Не  знаю,  чи  буде  хто  з

молодшого покоління згадувати про мене… Але я б хотіла на те заслужити». 

Обравши зброєю художнє слово, будучи цілеспрямованою натурою в житті

й  творчості,  поетеса  стала  істинною  дочкою  Прометея,  що  залишилася  до

останніх  днів  свого  життя  незламною  у  виборюванні  ліпшої  долі  для  рідної

Батьківщини.  Талант  її  проявився  в  найрізноманітніших  сферах  літературної

праці  –  вона  була  поетом,  драматургом,  прозаїком,  літературним  критиком,

публіцистом, перекладачем і фольклористом.

Відповідно  до  Указу  Президента  України  від  29.01.2021  №32/2021  та

постанови Верховної Ради України від 08.02.2018 №2286-VIII «Про відзначення

150-річчя від дня народження Лесі Українки», тривають заходи до відзначення

ювілейної дати задля популяризації та вшанування творчості письменниці.



З  метою  належного  вшанування  імені  всесвітньо  відомої  української

письменниці  Лесі  Українки  та  відзначення  150-річчя  від  дня  її  народження,

впродовж  2021  року  у  бібліотеках  Житомирщини  було  проведено  рекордну

кількість різноманітних заходів. 

Активно  долучилися  до  відзначення  літературно-мистецької  події,

впровадивши цікаві ідеї, нестандартні підходи та різноманітні інноваційні форми

роботи  бібліотечні  працівники  Андрушівської,  Баранівської,  Бердичівської,

Вишевицької,  Городницької,  Житомирської,  Іршанської,  Коростенської,

Коростишівської,  Любарської,  Малинської,  Народицької,  Новоборівської,

Новоград-Волинської,  Потіївської,  Радомишльської,  Романівської,  Ружинської,

Ушомирської, Черняхівської, Чуднівської територіальних громад.

Поринути  в  світ  високої  поезії  геніальної  Лесі  Українки,  згадати  щирим

словом  співачку  досвітніх  вогнів  сприяли  заходи  в  онлайн-режимі:  поетичні

онлайн-читання,  онлайн-уроки,  онлайн-марафони,  онлайн-свята,  буктрейлери,

відеоролики, флешмоби, а також конкурси художнього читання,  літературні та

поетичні години, вікторини, поетичні альтанки, літературно-біографічні дежавю,

вечори поетичного настрою, тощо.

При проведенні цих заходів бібліотекарі області намагалися звернути увагу

на розкриття таких важливих та цікавих для читачів тем: «Леся Українка – дітям»,

«Виховання у родині Косачів», «Леся Українка і сучасність», «Леся Українка та

світова культура», «Світ музики Лесі Українки», «Біблійні мотиви в драмі Лесі

Українки  «Одержима», «Рання творчість Лесі Українки», «Леся Українка – сяйво

внутрішньої  краси»  (одяг,  стиль  Лесі  Українки),  «Любов  –  наснага,  любов  –

журба» (історія кохання Лесі Українки) та інші.

До  150-річчя  Лесі  Українки  працівники  КЗ «Житомирської  обласної

універсальної  наукової  бібліотеки імені Олега Ольжича» підготували огляд

літератури з фондів бібліотеки. Це, зокрема, виставка цінних і рідкісних видань

поетеси,  загальнобібліотечна  книжкова  виставка  та  представлення  книжки

Оксани Забужко «Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій». Див.

відео: https://youtu.be/DG10MCgTIZA

Низкою  віртуальних  заходів  відзначили  ювілейну  дату  письменниці

бібліотечні  фахівці  Житомирської  обласної  бібліотеки  для  дітей.  Цікавим  і

пізнавальним  для  юних  користувачів  виявився  цикл  літературних  зустрічей

https://youtu.be/DG10MCgTIZA


«Мала  академія  краєзнавця.  12  історій.  Історія  2.  Дитинство  Лесі»

https://www.libertyspace.org.ua/2021/02/25/do-150-richchia-vid-dnia-narodzhennia-

lesi-ukrainky/.

З  любов’ю  до  письменниці  та  її  палкого  слова  в  КЗ  «Житомирська

обласна  бібліотека  для  юнацтва»  було  створено  та  проведено:  книжкові

виставки, поетичні  відео-ролики,  онлай-зустрічі,  конкурси,  соціологічне

опитування,  zoom-конференція  тощо.  Детальніше  за  посиланням

http://ylibrary.zt.ua/lesyaukrainka.html

Далі  у  матеріалі  викладено  найцікавіші  напрацювання  бібліотекарів

територіальних  громад  області  з  нагоди  відзначення  150-річчя  від  дня

народження відомої української поетеси Лесі Українки. 

«Люди й покоління – се тільки кільця в ланцюгу великім

всесвітнього життя, а той ланцюг порватися не  може»

Леся Українка

«Шляхами долі Лесі Українки»

(З досвіду роботи бібліотек Андрушівської територіальної громади)

150-річчя  української  письменниці,  перекладачки,  фольклористки,

культурної  діячки  Лесі  Українки  довелося  відзначати  в  складних  умовах,

спричинених  поширенням  коронавірусної  хвороби  COVID-19.  Попри  це,

бібліотеки  Андрушівської  територіальної  громади  активно  відзначили  ювілей

славної  Дочки  Прометея.  Заходи,  проведені  в  онлайн-режимі  на  сторінках

Facebook, були цікавими, пізнавальними і, безперечно, знайшли своїх глядачів.

Бібліотекарі  сіл  Бровки  Перші,  Гальчин,  Павелки  проводили  поетичні

онлайн-читання «Вічно живий голос», під час яких читачі бібліотек декламували

улюблені твори поетеси. А читачка бібліотеки с. Гальчин зачитала ще й власний

вірш-присвяту Лесі Українці.

http://ylibrary.zt.ua/lesyaukrainka.html
https://www.libertyspace.org.ua/2021/02/25/do-150-richchia-vid-dnia-narodzhennia-lesi-ukrainky/
https://www.libertyspace.org.ua/2021/02/25/do-150-richchia-vid-dnia-narodzhennia-lesi-ukrainky/


     

     

Бібліотека с. Волосів організувала перегляд літератури «Співачка досвітніх

вогнів».  Бібліотекар с.  Зарубинці провела літературний онлайн-урок  «Шляхами

долі  Лесі  Українки»,  на  якому  можна  було  почути  цікаві  факти  з  біографії

славетної  землячки.  Городківська  сільська  бібліотека-філія  підготувала

літературну годину  «Донька Прометея».

Книжкові виставки та тематичні  полиці,  влаштовані   в  кожній бібліотеці

громади, будуть діяти протягом всього року.

Міська дитяча бібліотека організувала поетичний онлайн-марафон «Дзвінка

струна  Лесиного  слова»,  під  час  якого  діти  міста  Андрушівка  та  сіл  громади

читали поезії Лесі Українки.

                   
           



 Перший   тур  щорічного  конкурсу  юних  аматорів  художнього  читання

«Любов до книги нас єднає» також був присвячений 150-річчю поетеси.

                

Читачка міської бібліотеки для дорослих, місцева поетеса Світлана Імашева,

взяла  участь  в  обласному  конкурсі  «Леся  Українка  назавжди», організований

Житомирською обласною бібліотекою для юнацтва.

В  міській  бібліотеці  відбулося  онлайн-засідання  клубу  любителів  поезії

«Берізка», присвячене творчості і життєвому шляху Лесі Українки. До участі були

запрошені як місцеві поети, які читали власні вірші-присвяти, так і учні місцевих

ліцеїв, які декламували улюблені твори поетеси. 

    

«Струни творчості Лесі Українки»

(З досвіду роботи бібліотек Баранівської  територіальної громади)

До  відзначення  ювілею  видатної  української  поетеси  Лесі  Українки,  в

бібліотеках Баранівської ТГ були представлені книжково-ілюстративні виставки-

посвяти  на  теми:  «Зорій  довіку  серед  нас»,  «Літературна  спадщина  Лесі

Українки»,  «Я  маю  в  серці  те,  що  не  згорає»,  «Співачка  досвітніх  вогнів»,

«Струни творчості Лесі Українки», «Ніжна жінка, тендітна душа – це України

рідна дочка», «На шлях я вийшла ранньою весною» та інші.

25 лютого 2021 року бібліотекою для дорослих та дітей Баранівської міської

ради організовано флешмоб «Горить зоря її поезії над краєм…» біля пам’ятного

знака поетесі в мікрорайоні Заріччя. 



Відкрити  для  себе  Лесю  Українку,  ближче  познайомитися  з  творчою

діяльністю, особистим життям видатної української поетеси, читачам бібліотеки

пропонує виставка-персоналія  «Хотіла б я піснею стати».

Користувачам дитячого  віку було запропоновано поетичну годину: «Ні! Я жива!

Я буду вічно жити!», пропонувалося відповісти на запитання експрес-вікторини

про життя та творчість поетеси. Вікторину бібліотекарі доповнили літературним

повідомленням «Дещо з невідомого про Лесю Українку». 

Цього ж дня у Суємецькій  сільській бібліотеці пройшла літературна година

під назвою «Хотіла б я піснею стати».  В Першотравенській міській бібліотеці

познайомилися  з  книжковою  виставкою  «Довго  щирими  словами  до  людей

промовлятиму  я». В  Старогутянській  сільській  бібліотеці  читачам  була

запропонована поетична альтанка «Дочка Прометея».  Бібліотекар познайомила

читачів з біографією письменниці, її творами. 

В  Міжнародний  День  рідної  мови  в  Полянківській  бібліотеці  пройшла

літературно-поетична година, присвячена ювілею видатної Лесі Українки.

«Леся Українка: сюжети з життя»

(З досвіду роботи бібліотек  Бердичівської міської  територіальної громади)

З  нагоди  відзначення  150-річчя  від  дня  народження  Лесі  Українки  у

закладах  Публічної  бібліотеки  з  філіями  Бердичівської  міської  територіальної

громади  було  організовано  та  проведено  низку  заходів.  Неймовірні  емоції  та

почуття викликав в учасників літературно-мистецький проект «Стояла я і слухала

весну…»,  який  проходив  у  залі  Молодіжного  Центру  "М-Формація".  Леся

Українка відома нам  як  учена-літературознавець і фольклористка-етнографиня,

публіцистка, педагогиня,  видавчиня, поліглотка, громадська діячка. Але мало хто

знав її  як жінку, яка уміла кохати і творити… Саме ці сторони її  характеру та

життя було представлено у літературно-мистецькому проекті

(https://www.facebook.com/mformacia/posts/3508557429255444)

https://www.facebook.com/mformacia/posts/3508557429255444


Літературно-біографічне  дежавю  «Леся  Українка:  сюжети  з  життя»,

підготували та провели у  бібліотеці-філії № 7 для дітей, учасниками якого були

студенти будівельного ліцею. Окрім загального огляду біографії   письменниці,

студенти познайомилися із «неканонічною» Лесею Українкою.



(https://www.facebook.com/childberdichevlib/posts/3571390142990470)

«Вічне диво кохання»  –  вечір поетичного настрою. Учасники  читацького

об’єднання «Гармонія» дізналися  про таємничі сторінки із життя великої жінки-

легенди,  яка  вміла  любити  і  пережила  у  своєму  житті  нерозділене  кохання.

Бібліотекарі дитячої книгозбірні взяли участь у поетичному марафоні до 150-

ти річчя від дня народження Лесі Українки, який був оголошений Департаментом

культури, молоді та спорту Житомирської ОДА. У творчому тандемі з'єднались

Бердичівський  музично-драматичний театр на Європейській, Центр позашкільної

освіти  ім.  О.  Разумкова  та  бібліотека  для  дітей  Бердичівської  міської

територіальної громади.

(https://www.youtube.com/watch?v=2p5-jaXvU9A);

Користувачі  бібліотеки-філії  №  6  та  поціновувачі  поезії  Лесі  Українки

завітали на поетичну композицію «Вітрила її долі», дізнались про цікаві факти з

життя поетеси та  про її історію кохання до Сергія Мержинського.

https://www.youtube.com/watch?v=2p5-jaXvU9A
https://www.facebook.com/childberdichevlib/posts/3571390142990470


Відкрити  для  себе  Лесю  Українку,  ближче  познайомитися  з  творчою

діяльністю,  особистим  життям  видатної  української  поетеси  користувачам

Публічної  бібліотеки  з  філіями  Бердичівської  МТГ  допомогли  організовані

книжкові виставки-персоналії:

-  «Леся Українка: в дитячому крузі» (бібліотека-філія № 4)

- «Високе світло імені і слова» (бібліотека-філія № 6)

- «Їм  промовляти  душа  моя  буде...» (бібліотека-філія  № 7  для  дітей)

(https://www.facebook.com/childberdichevlib/posts/3567153643414120

https://www.facebook.com/childberdichevlib/posts/3567153643414120


онлайн-активності:

- «...Я жива...Я буду вічно жити...!» – онлайн-вікторина 

(https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=d2468818-435a-414d-8f05-

6071ab83ea28&single-

player=true&fbclid=IwAR3_lkDf9jCIVMtjmZaXv9evSKagBVL8yE_yzMvRxY-

UMf0q6nU0S0BcKSI)

- відео-презентація: «Леся Українка – людина, народжена Україною» 

(https://www.facebook.com/childberdichevlib/posts/3560963400699811)

В Іванопільській  селищній бібліотеці Бердичівського району з нагоди

відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки бібліотечні працівники

організували  та  провели  літературне  онлайн-свято:  «Шляхами  долі  Лесі

Українки» (YouTube. Бібліотека Іванопіль)

https://www.youtube.com/watch?v=Hpxv5zewTVI&t=133s

«Відома і незнайома Леся Українка»

(з досвіду діяльності бібліотек Вишевицької територіальної громади)

До 150-річчя від дня народження Лесі Українки КЗ «Вишевицька публічна

бібліотека»  Вишевицької  сільської  ради  провела  ряд  тематичних  літературно-

мистецьких заходів. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hpxv5zewTVI&t=133s
https://www.facebook.com/childberdichevlib/posts/3560963400699811
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=d2468818-435a-414d-8f05-6071ab83ea28&single-player=true&fbclid=IwAR3_lkDf9jCIVMtjmZaXv9evSKagBVL8yE_yzMvRxY-UMf0q6nU0S0BcKSI
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=d2468818-435a-414d-8f05-6071ab83ea28&single-player=true&fbclid=IwAR3_lkDf9jCIVMtjmZaXv9evSKagBVL8yE_yzMvRxY-UMf0q6nU0S0BcKSI
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=d2468818-435a-414d-8f05-6071ab83ea28&single-player=true&fbclid=IwAR3_lkDf9jCIVMtjmZaXv9evSKagBVL8yE_yzMvRxY-UMf0q6nU0S0BcKSI


Вишевицька бібліотека провела літературно-

музичне свято «Я житиму сльозою серед співів». У

ході проведення заходу діти дізналися про життя

видатної  письменниці,  музиканта,  перекладача,

фольклориста,  громадського  діяча,  про її  таланти

та захоплення. 

Поетичний  флешмоб  став  яскравим  закінченням

заходу.

Після  закінчення  свята  учні  мали  можливість

ознайомитися з книжковою виставкою «Я жива! я

буду вічно жити!», на якій були представленні твори Лесі Українки та видання

про її життєвий та творчий шлях.

З  нагоди  150-річниці  від  дня  народження

Лесі Українки  в  Іршанській бібліотеці було

проведено літературну годину «Горить моє

серце» для учнівської молоді .

Учасники підготували поезії Лесі Українки,

а бібліотекар – презентацію про життєвий і

творчий шлях великої Лесі.

Вепринська  філія  КЗ  «Вишевицька  публічна  бібліотека»  теж  долучилась  до

святкування  ювілейного  дня  народження  Лесі  Українки  шляхом   проведення

пізнавальної   квест-вікторини на тему  «Відома і  незнайома Леся Українка». У

ході  заходу учасники відкрили для себе нову Лесю: палку, ніжну, закохану та

почули маловідомі твори нашої геніальної землячки.

«Вічно жива Леся Українка»

(З досвіду роботи бібліотек  Городницької  територіальної громади)

До  150-річчя  від  дня  народження  Лесі  Українки  у  КЗ  «Городницька

публічна бібліотека» було проведено конкурс читання творів поетеси, де взяли

участь відвідувачі всіх бібліотек-філій та КЗ «Городницька публічна бібліотека».

Конкурс  проходив  в  мережі  Facebook  https://www.facebook.com/gorpubbib під

хештегом  #Вічно_жива_Леся_Українка.  Переможці  визначалися  відповідно  до

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVpwhB0sZPrvlkYVoHcKXkG_G0VqLxUu7fh4L5HF1Y9N74vx8MGgH1aMOvQgwkZOrIc_K07o0TctsvWAOEHAcoH4GxbnBgy49jIo8ARqz7FJGJO6ZTEmr-9qWMSKpd55CUuHj9AkVuoeRJB6fqk5GzlDdc-gtS2U2VwDefRldlJXQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/gorpubbib


кількості вподобань в мережі Facebook та голосуванням конкурсної комісії. Всі

учасники були відзначені грамотами, подяками та призами.

  

Учасники  конкурсу  від  Червоновільської  бібліотеки-філії  зіграли  сценку

«Дівчинка і бабуся» https://www.facebook.com/chervonavolya2020

Бібліотекар сектору обслуговування дорослих провела літературний вечір

та  оформила  книжкову  виставку  «І  Лесин  дух  із  слова  в  душі  лине».

https://www.facebook.com/profile.php?id=100058184545577

Бібліотекар  сектору  обслуговування  дітей  провела  літературно-поетичну

годину  та  оформила  книжкову  виставку  «Душею  щира  українка».

https://www.facebook.com/profile.php?id=100058840803792

https://www.facebook.com/profile.php?id=100058840803792
https://www.facebook.com/profile.php?id=100058184545577
https://www.facebook.com/chervonavolya2020


В приміщенні  КЗ  «Городницька  публічна  бібліотека»  була  представлена

виставка фарфорових експонатів Музею історичної спадщини. 

http://surl.li/actxg

В  Анастасівській  бібліотеці-філії  до  150-річчя  від  дня  народження  Лесі

Українки  було  проведено  поетичну  годину  та  оформлено  книжкову  виставку

«Нехай мої струни лунають» http://surl.li/actxl

В Дубниківській бібліотеці-філії – оформлено книжкову виставку  «Світле

безсмертя Лесі Українки»  http://surl.li/actxr

В  Броницькогутянській  бібліотеці-філії  –  оформлено  книжкову  виставку

«Чистий промінь Лесиного слова» http://surl.li/actxy

 

http://surl.li/actxy
./%20http://surl.li/actxr
http://surl.li/actxl
http://surl.li/actxg


«Славетна дочка Прометея»

(З досвіду роботи бібліотек  Іршанської  територіальної громади)

З метою вшанування пам’яті  та  популяризації  творчості  Лесі  Українки в

Іршанській селищній бібліотеці проведено цикл заходів.

« Є люди, як свічки, - згорають, відходять у небуття»,

«Є  люди,  як  зірки,  -  горять  і

світять все життя».

Ці  слова  стали  прологом

проведення масових заходів до

ювілейного  тижня,

приуроченого до 150-річчю від

дня народження Лесі Українки. 

В  читальному  залі  бібліотеки

оформлено  розгорнуту

ілюстровану  книжкову  виставку

«Славетна  дочка  Прометея».

Література представлена  на

виставці  знайомить   відвідувачів  з

найкращими книгами, присвяченими   її життю

та  творчості.  Гортаючи  сторінки  цих  книг,

зацікавлений  користувач  помандрує

численними дорогами, що простиралися перед

Лесею Українкою в усі кінці світу. 

Віршований  флешмоб  «Пелюстки

таланту  української  Лілеї» проведено  з  10-А

класом (класний керівник Шулятицька Л. С.).

Родзинкою  вшанування  ювілейного  тижня  в

бібліотеці  стало  проведення  літературно-

поетичного  свята   «Її  зоря  цвіте  над  рідним

краєм».  В  образі  Лесі  Українки  перед

присутніми постала учениця  10-Б кл. Катерина

Макарова.



На  столику  –  портрет  Лесі  Українки  на  вишитому  рушнику  і  під  звуки

музики вчитель Анжела В`ячеславівна  Северин  читає слова, які стали прологом

до свята:  «І коли це тлінне  одягнеться в нетлінне , а це смертне одягнеться в

безсмертя, тоді збудеться написане слово: «Смерть поглинута перемогою. Де

твоя, смерте, перемога? Де твоє, смерте, жало?» …І саме в день народження

Лесі  Українки  ці  слова  із  Святого  Письма  приходять  на  пам'ять,  бо  вони

передають  суть  і  значення  цієї,  за  словами  Івана  Франка,  «слабосилої  хворої

дівчини»  для України і для кожного з нас.

Присутні  на  святі  були

ознайомлені  не лише з життєвим і

творчим шляхом поетеси, але й з

трагічною,  безмежно  сумною   і,

водночас,  духовно  високою

історією кохання Лесі Українки і

Сергія Мержинського. На хвилі чи

не  найбільшого  розпачу  кохання  вона  пише  одну  з  найсильніших  своїх  драм

«Одержима», в якій зрослися воєдино безмірне щастя і безмірний відчай.

Звучало Лесине слово, музика, пісні на слова Дочки Прометея. Вірші читали 

Дарія Кручак,  Катерина Войнолович, Марія Кайдалова, Ольга Шульга та ін.

Відео-перегляд  драми-феєрії   «Лісова

пісня»  розкрив  присутнім  глибину

цього  твору,  високу  трагедію,  яка

сповнена  філософського  інтимного

звучання,  що утверджує великі й вічні

істини людського буття. 



Учні  взяли  участь  в  проведенні

вікторини  «Леся  Українка  на

літературній  карті  Житомирщини»,

у  яку  було  вміщено  питання  з

основних  біографічних  дат  поетеси,

близьких їй людей, уривків з віршів. 

Залишились гарні враження та нові знання.

«Леся Українка – поетична квітка України» 

(З досвіду роботи  публічної бібліотеки Коростенської  
міської територіальної громади)

Бібліотеки  Коростенської  МТГ  долучилися  до  вшанування  ювілею  Лесі

Українки, підготувавши низку заходів, присвячених видатній поетесі.

Працівники центральної  бібліотеки  підготували  ювілейну  онлайн-імпрезу

«На світі запалає покинутий вогонь моїх пісень». https://www.youtube.com/watch?

v=RXwwPRpTL4o&t=14s&ab_channel=Korostenlib 

До святкування ювілею письменниці бібліотекарі бібліотеки-філії   №1 для дітей,

яка носить ім’я цієї славетної жінки, підготували поетичну відеозамальовку  «Ім’я

свого народу взяла ти своїм найменням і поставила коло себе, як стяг!»

https://www.youtube.com/watch?v=PykEUDqMySY&ab_channel=Korostenlib,  до 

якої з радістю долучились найактивніші читачі.

«Стояла я і слухала весну, весна мені багато

говорила…» – віртуально-поетична вітальня, на

яку запросили бібліотекарі бібліотеки-філії №2.

https://www.youtube.com/watch?v=NnU3cQRi6Bk&ab_channel=%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%E2%84%962
https://www.youtube.com/watch?v=NnU3cQRi6Bk&ab_channel=%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%E2%84%962
https://www.youtube.com/watch?v=PykEUDqMySY&ab_channel=Korostenlib
https://www.youtube.com/watch?v=RXwwPRpTL4o&t=14s&ab_channel=Korostenlib
https://www.youtube.com/watch?v=RXwwPRpTL4o&t=14s&ab_channel=Korostenlib


Бібліотекарі бібліотеки-філії №3  для дітей запропонували своїм 

прихильникам у мережі  Facebook відео-композицію «Лесиного слова дивосвіт». 

https://www.youtube.com/watch?v=B9cEc8F9MSA&ab_channel=Korostenlib

Із сильною та незламною духом жінкою, нашою землячкою – ніжною квіткою,

пам’ять  про  яку  цвіте  й  донині,  познайомились  у віртуальній  присвяті «Леся

Українка  –  людина,  народжена  Україною»,

яку підготували бібліотекарі філії №4.

https://www.youtube.com/watch?

v=VmtpLPjF91Q&ab_channel=Korostenlib 

Бібліотекар  бібліотеки  -  філії  №6

запросила  своїх  користувачів  у  віртуальну  літературну

вітальню «Вчитаймося в Лесине слово іскристе…» 

Вчитаймося  в  Лесине  слово  іскристе       (інформація

розміщена на сервісі Calameo).

Бібліотекарі сіл Новаки та Стремигород для своїх

користувачів підготували ювілейну поличку та хвилинку

поезії. https://www.youtube.com/watch?v=QNQrzgkRpts&ab_channel=Korostenlib 

Поетичні

читання відбулись  у

бібліотеці

села  Бехи,

у  яких

взяли

участь

активні  читачі.

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  cNVztxTb  8_  w   

До ювілею Лесі Українки було розміщено публікацію Безсмертна донька мудрого

народу на блозі БібліоШЕЛЕСТ.

    Творчий гербарій письменниці став унікальним явищем української літератури.

Використовуючи  різноманіття  масових  форм  популяризації  книги  та  читання,

бібліотекарі  публічної  бібліотеки Коростенської  МТГ доносять до людей щире

слово письменниці. Кожним променем думки, кожним пекучим болем житиме в

душі нашого народу людина, ім’я якої – Леся Українка.

http://biblioshelest.blogspot.com/2021/02/bezsmertna-donka-%20mudroho-narodu.html
http://biblioshelest.blogspot.com/2021/02/bezsmertna-donka-%20mudroho-narodu.html
https://www.youtube.com/watch?v=cNVztxTb8_w
https://www.youtube.com/watch?v=QNQrzgkRpts&ab_channel=Korostenlib
https://www.calameo.com/books/00190625832d6c12d0666
https://www.youtube.com/watch?v=VmtpLPjF91Q&ab_channel=Korostenlib
https://www.youtube.com/watch?v=VmtpLPjF91Q&ab_channel=Korostenlib
https://www.youtube.com/watch?v=B9cEc8F9MSA&ab_channel=Korostenlib
https://1.bp.blogspot.com/-_Mezmac73Dw/YDYsFGUbGfI/AAAAAAAAHQQ/8ZCv4sXtPpAmAMOq8OGY7sYLqxINnw8MgCLcBGAsYHQ/s960/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8+1.png


«Поетеса зламу століть»

(З досвіду роботи  публічної бібліотеки Коростишівської
територіальної громади)

25 лютого 2021 року на державному рівні  відзначили  150-річчя  від дня

народження  Лесі  Українки  –  видатної  української  поетеси,  перекладачки,

культурної діячки, яка входить до переліку найвідоміших жінок України. Завдяки

щирій  відданості  рідній  країні,  її  ім'я  стало  одним  із  символів  української

держави.  150-річний ювілей Лесі Українки внесено до Календаря пам’ятних дат

ЮНЕСКО на 2020-2021 роки.

Житомирщина  пишається  тим,  що  на  теренах  області  народилися  такі

світочі  людства,  як   Іван Огієнко,  Сергій  Корольов,  Олег  Ольжич  та багато

інших. У цьому ряду почесне місце посідає геніальна  дочка українського народу

Леся Українка. 

В читальній залі  Коростишівської публічної  бібліотеки була організована

книжкова  виставка-персоналія:  «Поетеса  зламу  століть». Користувачі

бібліотеки  мали  можливість  познайомитися  з  життєвим  шляхом  поетеси,

звернутися до її ліричних віршів, поем, драматичних творів, а також публікацій із

періодичних видань, присвячених дослідженню її творчості. На сторінці Facebook

«Коростишівська  публічна бібліотека» була презентована літературна вітальня

«Лесиних пісень тривоги полум’яні».

Користувачі  дитячої  бібліотеки  долучилися  до  поетичного  онлайн-

флешмобу з  читання  віршів  Лесі  Українки та  декламували улюблені  рядки   її

поезії  («На зеленому горбочку», «Знов весна і знов надії…», «До тебе, Україно,

наша  бездольная  мати…»,  «Хто  вам  сказав,  що  я  слабка…»,  на  фоні

організованої книжкової виставки-інсталяції «Душею щира Українка»).



                    

Літературний ювілей на честь 150-річчя від дня народження Лесі Українки

відзначили  у  Стрижівській  бібліотеці. Цікаві  життєві  історії,  поезія,  пісня  та

драма вплелися у ювілейний вінок поетеси. 

Софія Ніколайчук виконала роль Лесі Українки

 

 

Влад Осадчик та Марія Томашевська у постановці уривку драми-феєрії  «Лісова 

пісня». Бібліотеки сіл Більківці та  Щигліївка також долучилися до свята та 

організували тематичні полички: «Я служила Україні».      

                        



                 

А сільська бібліотека с. Віленька презентувала на сторінці Facebook  відео

«Леся Українка: цікаві  факти про письменницю». Також користувачі бібліотек

Коростишівської  ТГ  взяли  активну  участь  у  Всеукраїнському  соціологічному

опитуванні «Леся Українка – неосяжність особистості».

«Вітрила Лесиної долі»

(З досвіду роботи бібліотек Любарської територіальної громади)

В бібліотеках Любарської ТГ проведена відповідна робота з популяризації

творчості  Лесі Українки та з нагоди відзначення 150-річчя видатної поетеси.

Працівникам  сільських  бібліотек  запропоновано  методичні  рекомендації

«Вона обрала собі горде ім’я Українка», розроблені методичним відділом.

Всі  бібліотечні  працівники взяли участь  в поетичному челенджі  «Дзвінка

струна  Лесиного  слова», який  був  ініційований  центральною бібліотекою.  На

семінарі бібліотечних працівників визначили та нагородили переможців.

Варто  відзначити  участь  бібліотекарів  та

користувачів в конкурсі  «Леся Українка –

назавжди»,  який  проводила  обласна

юнацька  бібліотека.  Учасники

представляли власні твори про життєвий і

творчий шлях Лесі Українки. Від

Любарської громади участь взяли:

Алла Сивобородько – завідувачка

бібліотеки 

с.  Стрижівка,  читачка

Великоволицької  бібліотеки   Зоя

Мисечко-Сліпко  та  учень



Любарського  ліцею Вадим Слободенюк,  який в  номінації  «Креативність»  став

переможцем.

Працівники  відділу  обслуговування  ЦБ  підготували  і  провели  віртуальну

подорож  «Стежками  Лесі  Українки». Також  було  оформлено  книжкову

виставку-портрет  «Код  Лесі  Українки» та  проведено  відео-презентацію  цієї

виставки. Користувачам запропонували літературну вікторину  «Вивчаємо Лесю

Українку: наскільки  ви  добре  знаєте  життя  і  творчість  літературної

ювілярки?»  Про  історію  кохання  Лесі

Українки розповіла відео-презентація  «Любов

– наснага, любов – журба…».

Голосні  читання  «Ми  читаємо  вірші

Лесі  Українки» відбулися  в  Юрівській

бібліотеці.

В  бібліотеках  сіл  Привітів,  Нова

Чортория,  Панасівка,  Кириївка,  Малий

Браталів  були  презентовані   книжково-

ілюстративні  виставки,  виставки-

персоналії, виставки-вшанування на теми:

«Горить  зоря   її   поезії  над  краєм»,

«Вітрила Лесиної  долі»,  «Я в  серці  маю

те, що не вмирає».

За  творами  Лесі  Українки  бібліотекарі

сіл  Липно,  Стара  Чортория  провели

інтелектуальну гру «Що? Де? Коли?».

Для користувачів  бібліотек сіл Бичива,

Мотовилівка  було  організовано

літературну  годину  «Чистий  промінь

Лесиного  слова».  Огляд-мандрівка  «Її  вірші  як  перла  многоцінні» відбулася  в

бібліотеках сіл Пединки, Великі Деревичі.

Літературно-мистецька  композиція  «Нескорена  українська  душа»

представлена в бібліотеках сіл Филинці, Вигнанка.

«Леся Українка – неосяжність особистості»



(З досвіду роботи  бібліотек міста Малина)

З  нагоди  відзначення  150-річчя  від  дня  народження  Лесі  Українки,

бібліотеки  міста  Малина  підготували  та  провели  низку  тематичних  заходів,  а

саме:  «На світі запалає покинутий вогонь моїх пісень,  і  стримуваний промінь

засіяє, вночі запалений, горітиме удень» . Ці слова Лесі Українки стали прологом

до  циклу  заходів  під  назвою  «Народжена  Україною», які  пройшли  протягом

тижня в бібліотеках міста Малина. Напередодні в залах були розгорнуті книжкові

виставки  «Ні!  Я  жива!  Я  буду  вічно  жити!»,  «На  шлях  я  вийшла  ранньою

весною…». Огляди,  які  проводились  біля  книжкових  виставок,  знайомили

відвідувачів з найкращими книгами, присвяченими її життю та творчості.

Для учнів шкіл міською дитячою бібліотекою підготовлено та проведено

літературно-музичну  композицію  «Ідеальний  голос  трагічної  душі».  Ведуча

заходу,  за  допомогою  яскравої  мультимедійної  презентації  «Вітрила  Лесиної

долі», коротко розповіла молоді про життєвий та творчий шлях поетеси, а сучасне

прочитання  віршів наблизило кожного з присутніх до її постаті… Відвідувачам

бібліотек дарували буклет «Її вірші дарують нам надію…», підготовлений до 150-

річчя від дня народження Лесі Українки.

                                  

Протягом тижня тривала виставка юних художників (учнів школи мистецтв)

«Лесин дивосвіт на хвилях кольору», яка привернула увагу кожного присутнього,



примусила на хвильку зупинитися, ще раз долучитися до Лесі, до її життя, до її

     

творчості.

Цікаву музично-поетичну акварель у відео-форматі  «Вона була закохана в

життя» підготувала  міська  бібліотека.  Для  зйомки  відео  були  запрошені

представники  ГО  «Свічадо»,  учні  шкіл,  школи  мистецтв.  Читали  поезії,

інсценували уривки з «Лісової пісні».

https://www.facebook.com/qyri.ryt/videos/3785188971559559 міська центральна 

бібліотека/

Міською дитячою бібліотекою були організовані поетичні читання «Поезія

Лесі в кадрі», де користувачі бібліотеки майстерно продекламували свої улюблені

твори  «Давня весна», «На роковини Шевченка», «Надія», «Відповідь» та багато

інших, які тривожать не тільки серце, а й душу…  

http://surl.li/acwiz

Підсумком  заходів  були  відповіді

учасників  на  запитання  Всеукраїнського

соціологічного опитування «Леся Українка

-  неосяжність  особистості».  Було

розповсюджено  100  анкет.  Узагальнені

дані  анкетування  були  надіслані  до  КЗ

«Обласна  бібліотека  для  юнацтва»

Житомирської обласної ради.

Неоціненний творчий спадок, життєві принципи і сила духу славетної Лесі

Українки завжди будуть у пам’яті кожного українця…

https://www.facebook.com/qyri.ryt/videos/3785188971559559%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://www.facebook.com/qyri.ryt/videos/3785188971559559%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/


«Зоря української поезії»

(З досвіду роботи бібліотек Малинської  територіальної громади)

Впродовж  місяця,  кожного  дня  звучала  на  бібліотечній  сторінці

«Бібліотечна платформа Малинщини» Лесина поезія. 

З успіхом пройшов дитячий онлайн-конкурс читання поезії Лесі Українки

«У  Лесиних  долонях»,  на  який  надійшло  більше  50  відео.  (Подивитись  відео

читання  поезій  можна  на  Facebook за  хештегом:

#У_Лесиних_долонях_конкурс_дитячого_читання

#150_Леся_Українка

Також більше 40 користувачів своїм відео підтримали флешмоб «Звучить

Лесине слово»  #Звучить_Лесине_Слово  #150_Леся_Українка. Кожне відео було по-

своєму цікавим. Серед інших вирізнялись відео від Ольги Потієнко та Юлі Халепи,

Олени  Романенко,  Алли  Музики,  матері  бійця,  який  загинув  в  АТО  та  ін.

Бібліотекарка  Марина  Достонюк  із  Ворсівської  сільської  бібліотеки  підготувала

міні-проект  по  Лесиному  циклу  "Сім  струн". Поезію  кожної  ноти  озвучували:

багатодітна мама Руслана Євтушенко,  вихователь,  асистент вчителя Ворсівського

НВК  Катерина  Вернигора,  діловод  Ворсівського  старостинського  округу  Олена

Захарчук,  настоятель  храму  святителя  Миколая  ієрей  Артем  Найденко,  матушка

Ольга Косинська та Вячеслав Достонюк та Марина Достонюк.



Популяризуючи  Лесині  твори,  бібліотекарі  підготували  більше  20

книжкових виставок, виставок-посвят, виставок-портретів, виставок-цитат та ін.,

присвячених Славній Поетесі. 

А саме:  "Високе світло імені  і  слова",

"Леся  Українка  -  одержима  рідним

словом  і  землею",  "Лісова  Мавка

України",  "Лесина  пісня",  "Довго

щирими  цими  словами  до  людей

промовлятиму  я",  "Знов  весна  і  знов

надії",  "Леся  Українка  -  поетична

квітка  України",  "Зоря  української

поезії","Ти жива! Ти будеш вічно жити!" 

Ряд  бібліотек  провели  масові  заходи,  серед  яких:

«Вітрила Лесиної долі» у Малинській ЦПБ, літературний

https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/


калейдоскоп  «Цвітіння  прекрасного  слова»  у  Слобідській  бібліотеці-філії,

поетична  година  «Леся  Українка  –  поетична  квітка  України» у  Федорівській

бібліотеці-філії,  вечір-портрет  «Співачка  досвітніх  вогнів» у  Морозівській

бібліотеці-філії,  поетичне  коло  у  Недашківській  бібліотеці-філії  «У  дитячому

крузі».

Був підготовлений бібліографічний путівник «Леся Українка й українська мова на

сторінках журналу «Дивослово».

У  АРТгалереї   Малинської   ЦПБ  відкрилась  виставка  художніх  робіт

вихованців Малинського ЦДТ «Лесине слово відтворене в малюнках».

А  Малинівська сільська бібліотека-філія отримала в дарунок два портрети

Лесі Українки від місцевого художника Володимира Шевчука (один виконаний

олівцем, другий – фарбами).

«Лесина скарбниця»

(З досвіду роботи бібліотек Народицької
територіальної громади)

https://www.blogger.com/


   До 150 річчя від дня народження Лесі Українки  Народицька селищна 

бібліотека

спільно з  Народицький селищний будинок культури       провели літературно-  

мистецький вечір   «Ти себе Українкою звала…».                                

  В глядацькій залі було оформлено книжкову виставку   «Ні! Я жива! Я буду вічно  

жити!»,    де  присутні  мали  можливість  познайомитися  з  життєвим  шляхом  

поетеси,  звернутися  до  її  ліричних віршів,  поем,  драматичних творів,  а  також

публікацій з періодичних видань, присвячених дослідженню її творчості.

На сцені селищного будинку культури були 

представлені інсценізації та літературні 

композиції за творами Лесі Українки.  

Театральна мініатюра

інсценізація вірша  «Маленька Леся» , 

«Мамо, іде вже зима»                                       

https://www.facebook.com/104853767724897/videos/1146250922477908

https://www.facebook.com/104853767724897/videos/349928572872680

     У ляльковому театрі #zalashtunkamy_lib було представлено уривок із драми-

феєрії «Лісова пісня», яка цього року теж святкує свій ювілей – 110 років з дня

написання. https  ://  www  .  facebook  .  com  /  narodichi  .  lib  /  videos  /889026108527159  

Красуня-Леся  мала  гострий  розум  та  особливу  харизму,  яку  вміло

підкреслювала за допомогою одягу,  який представлений у  відеопрезентації   "5

улюблених модних образів Лесі Українки".

https://www.facebook.com/narodichi.lib/videos/2507127952930310

https://www.facebook.com/narodichi.lib/videos/2507127952930310
https://www.facebook.com/narodichi.lib/videos/889026108527159
https://www.facebook.com/104853767724897/videos/349928572872680
https://www.facebook.com/104853767724897/videos/1146250922477908
https://www.facebook.com/104853767724897/videos/1146250922477908
https://www.facebook.com/narodichi.club/?__cft__%5B0%5D=AZUuPMmW2BWkYXPVoL0g18o66N6527v_pSiAg6J2nfHugB0pFV9zeblElUukKYsWBWIHFZ48qDMfIZjEKVXshc_9zJfJ0CQWX3oJgVp16gGny7r253YEdRNBeY4TnkviONp0axCSYROgjiRWRAyA6VgtihfNoanfrg0MPd25LVpmgePO5d8vPZRecmdHIyGrmrk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/narodichi.club/?__cft__%5B0%5D=AZUuPMmW2BWkYXPVoL0g18o66N6527v_pSiAg6J2nfHugB0pFV9zeblElUukKYsWBWIHFZ48qDMfIZjEKVXshc_9zJfJ0CQWX3oJgVp16gGny7r253YEdRNBeY4TnkviONp0axCSYROgjiRWRAyA6VgtihfNoanfrg0MPd25LVpmgePO5d8vPZRecmdHIyGrmrk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/narodichi.club/?__cft__%5B0%5D=AZUuPMmW2BWkYXPVoL0g18o66N6527v_pSiAg6J2nfHugB0pFV9zeblElUukKYsWBWIHFZ48qDMfIZjEKVXshc_9zJfJ0CQWX3oJgVp16gGny7r253YEdRNBeY4TnkviONp0axCSYROgjiRWRAyA6VgtihfNoanfrg0MPd25LVpmgePO5d8vPZRecmdHIyGrmrk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/narodichi.club/?__cft__%5B0%5D=AZUuPMmW2BWkYXPVoL0g18o66N6527v_pSiAg6J2nfHugB0pFV9zeblElUukKYsWBWIHFZ48qDMfIZjEKVXshc_9zJfJ0CQWX3oJgVp16gGny7r253YEdRNBeY4TnkviONp0axCSYROgjiRWRAyA6VgtihfNoanfrg0MPd25LVpmgePO5d8vPZRecmdHIyGrmrk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/narodichi.club/?__cft__%5B0%5D=AZUuPMmW2BWkYXPVoL0g18o66N6527v_pSiAg6J2nfHugB0pFV9zeblElUukKYsWBWIHFZ48qDMfIZjEKVXshc_9zJfJ0CQWX3oJgVp16gGny7r253YEdRNBeY4TnkviONp0axCSYROgjiRWRAyA6VgtihfNoanfrg0MPd25LVpmgePO5d8vPZRecmdHIyGrmrk&__tn__=kK-R


Цікаві  факти  про  письменницю,  її  дитинство,  життя,  біографію  було

презентовано  на дитячому абонементі у форматі відео-презентації  «На шлях я

вийшла ранньою весною».

https://www.facebook.com/316079255790644/videos/161141929155415

Бібліотекарі Народицької селищної бібліотеки долучились до онлайн 

проекту  #читаючилесюукраїнку

https  ://  www  .  facebook  .  com  /100020174017233/  videos  /709287119753749  

https://www.facebook.com/100021499429728/videos/810621382997835

https://www.facebook.com/100029281869802/videos/513236356329089

https://www.facebook.com/100023933511868/videos/956725478468560

та до флешмобу з декламування віршованих текстів Лесі Українки у громадських

місцях та транспорті.

https://www.facebook.com/narodichi.lib/videos/1157178264715966

https  ://www.facebook.com/narodichi.lib/videos/3639970282784240  

https://www.facebook.com/narodichi.lib/videos/841319760057880

https://www.facebook.com/narodichi.lib/videos/428427191721099

З нагоди дня народження письменниці у сільських  бібліотеках  проведена

низка заходів, а саме: 

Стародорогинська сільська бібліотека:  книжкова виставка 

«Лесина скарбниця»;

https://www.facebook.com/108172167600251/videos/

286018909577265

Новодорогинська сільська бібліотека:  книжкова виставка 

«На шлях я вийшла ранньою весною»;

https://www.facebook.com/ndorogin/videos/445262573331335

Базарська сільська бібліотека: виставка-експозиція «На 

шлях я вийшла ранньою весною»;

https://www.facebook.com/112855603797353/videos/

900826927417157

Низку книжкових виставок проведено також і в інших бібліотеках громади.

https://www.facebook.com/narodichi.lib/videos/428427191721099
https://www.facebook.com/narodichi.lib/videos/841319760057880
https://www.facebook.com/narodichi.lib/videos/3639970282784240
https://www.facebook.com/narodichi.lib/videos/1157178264715966
https://www.facebook.com/100023933511868/videos/956725478468560
https://www.facebook.com/100029281869802/videos/513236356329089
https://www.facebook.com/100021499429728/videos/810621382997835
https://www.facebook.com/100020174017233/videos/709287119753749
https://www.facebook.com/316079255790644/videos/161141929155415


«Уклін безсмертній, славній жінці – величній Лесі Українці»

(З досвіду роботи бібліотек Новоборівської територіальної громади)
                                                                   

В 2021 році вся українська і світова спільнота урочисто відзначає 150-річчя

з дня народження легендарної поетеси, публіцистки, громадської діячки, великої

жінки України – Лариси Петрівни Косач.

КЗ  «Публічна  бібліотека  Новоборівської  селищної  ради»  бере  активну

участь у святкуванні цього славного ювілею.

Бібліотекою  було  складено,  згідно  з  планом  роботи  на  2021  рік,  «План

заходів  до  150-річчя  з  Дня  народження  Лесі  Українки  в  книгозбірнях  КЗ

«Публічна бібліотека Новоборівської селищної ради». На початку лютого було

оформлено  книжкову  виставку  «Уклін

безсмертній, славній жінці – величній Лесі

Українці».

25  лютого  в  Публічній  бібліотеці

Новоборівської  селищної  ради  пройшов

літературний  вечір  «Крізь  біль  розлук  у

радість  стріч». На  заході  були  присутні

поважні  гості:  селищний  голова  Григорій

Рудюк,  завідувач  місцевим  краєзнавчим

музеєм  Олександр  Голяченко,  спеціаліст  відділу  освіти,  охорони  здоров’я  і

соціально-культурної сфери Новоборівської селищної ради Тетяна Яндюк, вчителі

та учні ліцею.

Завдання,  що  стояло

перед  організаторами

вечора  –  поглибити

знання  про  Лесю

Українку, ознайомити з

маловідомими фактами

творчого та особистого

життя.  Виховувати

почуття  пошани  і



любові  до поетеси,  були досягнуті  різними прийомами і  методами.  Це – міні-

доповіді  про  життєвий  і  творчий  шлях,  читання  поезії,  акапельне  виконання

творів  Лесі.  Присутні  охоче  відповідали  на  питання  вікторини  за  творчістю

поетеси.

Та  найбільше  присутнім  запам’яталася  інсценівка  уривку  з  драми-феєрії

«Лісова пісня» - сцена першої зустрічі  Мавки з Лукашем. Декорації  і  костюми

були виготовлені працівниками бібліотеки. 

Після  заходу  зі  словами  подяки  виступив  селищний  голова  і  пообіцяв

організувати екскурсійну поїздку до музею Лесі Українки.

Завідувач  краєзнавчого  музею  зробив  приємний  подарунок  –  для

користувачів  бібліотеки  подарував  книгу  відгуків  відвідувачів  музею  Лесі

Українки в місті Новоград-Волинський «На сповідь

до Лесі».

Через весь захід червоною ниткою проходила

основна  думка  –  необхідно  вміти  боротися  з

життєвими  труднощами  навіть  тоді,  коли  це

неможливо.  Життя  Лесі  Українки  –  це  віра,

сподівання,  впевненість  у  перемозі.  Цьому

навчають нас її поетичні твори.



      

Детальніше про заходи у Facebook Новоборівської  публічної  бібліотеки за

посиланням   facebook  .  com  /  hashtag  /зднемнародженнялеся150?  

_gid_=602449590089746

« Її зоря цвіте над рідним краєм»

(З досвіду роботи бібліотек Новоград-Волинської територіальної громади)

150  років  тому,  25  лютого 1871  року,  сталася  подія,  яка  назавжди

перетворила поліське місто Новоград-Волинський  в один із центрів українського

національного відродження. Саме у Новограді-Волинському народилася Лариса

Косач  –  Леся  Українка,  якій  судилося  стати  світочем  української  літератури,

красою і гордістю нації, духовним вождем української інтелігенції.  

На  весь  світ  лунає  сьогодні   патріотичне   слово  мужньої   Лесі,  а  місто

Новоград-Волинський уславлене її ім’ям. 

Бібліотеки Новоград-Волинської міської громади  активно популяризують

творчість геніальної поетеси, намагаються щоденно доносити до людей її щире

слово. Одна з найстаріших бібліотек міста носить  ім’я Лесі Українки.  

34  роки  поспіль  вінцем  її  вшанування  є  Міжнародне  свято  літератури  і

мистецтва  «Лесині  джерела»,  яке  традиційно  проходить  наприкінці  липня  у

древньому місті Звягелі – Новограді-Волинському. У ці дні до міста  поспішають

науковці, літератори, читці, письменники, ті,  хто закоханий у творчість жінки-

борця,  жінки-генія,  жінки-поета  –  Лесі  Українки,  і  воно стає  місцем високого

духовного спілкування талановитих і творчих людей.

-facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F150%3F_gid_=602449590089746
-facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F150%3F_gid_=602449590089746


Працівники  бібліотек  міської  громади  щороку  беруть  активну  участь  у

підготовці  і  проведенні  заходів  в  рамках свята  літератури і  мистецтв  «Лесині

джерела». 

Всеукраїнський конкурс виконавців художнього слова імені Лесі Українки є

одним із визначальних заходів Міжнародного свята літератури і мистецтв «Лесині

джерела», оскільки його головна мета – ь пропагування літературної спадщини

Лесі Українки, збереження та розвиток її творчості. 

  24  липня  у музеї  родини  Косачів  відбувся  традиційний  захід

Міжнародного свята літератури

і  мистецтв «Лесині  джерела» -

XVI  Всеукраїнський  конкурс

виконавців  художнього  слова

імені  Лесі  Українки.

Організатор і ведуча конкурсу –

директор  КЗ  «Новоград-

Волинська  бібліотека»

Людмила Онищук.

Оцінювало конкурсантів

журі у складі Василя Неволова,

заслуженого діяча мистецтв України, професора, члена Національної Спілки 

Театральних Діячів України, театрознавця, режисера, актора, драматурга, 

перекладача п’єс, критика; Петра Ільченка, заслуженого діяча мистецтв України, 

доцента, професора, викладача режисури, режисера-постановника Національного 

академічного драматичного театру ім. Івана Франка; Галини Цьомик, заслуженої 

артистки України, актриси Рівненського академічного театру, володарки гран-прі 

I-го Всеукраїнського конкурсу виконавців художнього слова ім. Лесі Українки у 

2007 році.

З вітальними словами до учасників та запрошених гостей заходу звернулась

секретар міської ради Оксана Гвозденко,  яка побажала конкурсантам успіху та

незабутніх вражень. 



13  учасників  змагалися  за  звання  кращого  декламатора  творів  Лесі

Українки.  Серед  них  –  артисти,  студенти  навчальних  закладів,  пов’язаних  зі

спеціальностями культури і мистецтва, аматори з різних міст України.  

Кожен творчий номер був насичений своїм бачення виконавця, особливістю

усвідомлення та сприйняття творчості – славетної Лесі Українки. 

Членам журі  дуже важко було  визначити переможців XVI Всеукраїнського

конкурсу  виконавців  художнього  слова  ім.  Лесі  Українки.  Адже  всі  були

особливі, всі талановиті і неперевершені.

Перше  місце  здобув  Іван  Білаш  (м.  Київ,  студент  Національного

університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого); друге місце  –

Дарина  Гребенко  (м.  Луцьк,

артистка  Волинського

академічного  обласного

українсько-драматичного

театру  ім.  Тараса  Шевченка

та  артистка  театру-студії

«Коло  Лесі»,  третє  місце   –

Вадим  Хаїнський  (м.  Луцьк,

керівник  зразкової

театральної  студії

«Бешкетники»  Палацу

культури, актор незалежного театру «Гармидер»). 



Головну  нагороду  –  гран-прі  отримали  Єлизавета  Бурштин  і  Ольга

Нагірняк  м.  Київ,  студентки  Національного  університету  театру,  кіно  і

телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого).

Працівники  бібліотек  готували  захід  –  відкриття  пам’ятного  знаку

«Літературно-мистецька книга родини Косачів», присвячений 150-річчю від дня

народження Лесі Українки. Ведуча заходу – Яна Єжова,  бібліотекар бібліотеки-

філії  №7  с.

Пилиповичі. 

   Урочисте  відкриття

пам’ятного  знаку  на

території  Новоград-

Волинської  ЗОШ № 3

відбулось  23  липня.

Участь  в  заході  взяло

керівництво  громади,

району,  депутати

міської  ради,  громадськість,  гості  свята

літератури і  мистецтв  «Лесині  джерела».

Автор  ідеї  монументального  проєкту  –

відома  скульпторка,  художниця  з  міста

Нетішин  Хмельницької  області,

лесезнавець  Світлана  Лелях-Бегутова.

Саме  вона  працювала  над  розробкою

ескізу  пам’ятника,  займалась  пошуком



меценатів  та  подарувала  місту  такий  знаковий  подарунок  з  нагоди  ювілейної

дати.  Основна  мета  авторки  –  популяризація  надбань  українського  народу  і,

зокрема, непересічної родини Косачів. Сім’я Косачів, за глибоким переконанням

Світлани  Лелях-Бегутової,  є  взірцем  справжнього  патріотизму,  любові  до

українського  народу,  до  рідної  Батьківщини.  Вони  виховали  дітей  свідомими

українцями,  мислителями,  вченими,  філософами,  талановитими  літераторами,

політологами,  істориками,  письменниками,  перекладачами,  поетами,

громадськими діячами.

25  липня  у  дитячій  бібліотеці  ім.  Олени  Пчілки  відбулася  презентація

унікальної  дитячої  книги  «Билинонька»,  яка  приурочена  150-річчю  від  дня

народження  Лесі  Українки.  Її  унікальність  полягає  в  тому,  що  автором  є

переможниця  Всеукраїнського  літературно-мистецького  свята  «Література

свіжого повітря», лауреатка обласного свята «Просто на Покрову» (м. Коростень)

у номінації «Урок прози»  у 2018 році, учениця  Пилиповецької ЗОШ, 13-ти річна

Софія  Шпунтова  (Сова)  із  с.  Пилиповичі  Новоград-Волинської  міської

територіальної громади.

Літературно-художнє  видання  містить  оповідання-фантазії  та  тему

дитинства  Лесі  Українки.  Героїня  книги  –  маленька Леся,  яка  від  свого  імені

ділиться  власним  світоглядом,  баченням  подій,  що  відбуваються  навколо,

роздумами про причини важкої хвороби.

Зустріч  зібрала  багато  любителів  літератури.  Гостями  свята  були:

житомирська  письменниця,  поетеса  та  художниця  Ольга  Муженко,  член

Національної  спілки  письменників  України  –  Анатолій  Клюско,  вчителі,  діти,

рідні і друзі сім’ї Шпунтових.



   

Юна  письменниця  розповіла  про  себе,  про  задум  написання  книги,  про

«зустріч»  з  маленькою  Лесею.  Імениті  поети  у  спілкуванні  з  присутніми

ознайомили  зі  своїми  творчими  доробками.  Звучали  вірші  Анатолія  Клюска,

Ольги Муженко, Віктора Шпунтова. 

 

    У  рамках  свята  літератури  і  мистецтв

«Лесині  джерела»  на  території  Фортеці

організували  концерт  композитора, педагога,

лауреата  премії  ім.  Лесі  Українки,  члена

асоціації  композиторів  Житомирщини  –

Лариси Бойко. 

    Народилася  у  місті  Новограді-

Волинському,  дуже  любить  рідне  місто,

активно  популяризує

творчість  Лесі

Українки. Лариса

Бойко  виконала  9

творів  на  вірші  Лесі



Українки, 7 на вірші сучасних поетів, «Спомин» на сопілці та «Мелодії «Лісової

пісні». 

   На творчий вечір завітала місцева поетеса Валентина Ксендзук. Дитяча пісня

«Лесин  барвіночок»  написана  на  вірші  Валентини  Ксендзук   прозвучала  у

виконанні автора.

Бібліотеки  міської громади брали активну участь у телемарафоні з нагоди

150-річчя  від  дня  народження  Лесі  Українки,  впродовж  року  готували

відеоролики,  презентації,  подорожі,  які  демонструвалися  на  місцевому

телебаченні,  були  розміщені  на  сторінці  Новоград-Волинської  міської  ради  у

мережі Facebook, сторінці Новоград-Волинської міської бібліотеки.

Центральна бібліотека ім. Юрія Ковальського:

- відео роздум «Леся Українка і сучасність»,

- буктрейлер «110 років «Лісовій пісні»,

- відео альбом  «Життєвий і творчий шлях Лесі Українки».

Дитяча  бібліотека  ім. Олени Пчілки: 

- «Виховання у родині Косачів», 

- «Леся Українка – дітям», 

- «10 цікавих фактів про Лесю Українку».



Бібліотека-філія №1:

-  «Лісова пісня»  Лесі Українки – гімн красі рідного Полісся»,

-  «Біблійні мотиви в драмі Лесі Українки «Одержима»,

-  «Світ музики Лесі Українки»

Бібліотека-філія №2:

-  «Стежками Лесі Українки», 

-   «Рання  творчість  Лесі  Українки» (початок  творчого,  поетичного  шляху

поетеси).

Бібліотека-філія №3:

- «Лесине слово живе серед нас» (за драмою  Лесі Українки «Бояриня»), 

- «Леся Українка у творчості поетів-земляків», 

- поетична палітра «Безсмертна зірка України».

Бібліотека-філія №5:   

-  «Ти –  подих  мій  » (інтимна  лірика  Лесі  Українки), «Леся  Українка  –  сяйво

внутрішньої краси» ( Одяг. Стиль  Лесі Українки).



     150-річчя  славної

української  поетеси

європейського  рівня

Лесі  Українки

працівники  центральної

бібліотеки  ім.  Юрія

Ковальського

відзначили

літературним бомондом,

який проходив у малому

залі  міського  Палацу

культури  ім.  Лесі

Українки. 

Творчість Лесі Українки має неабиякий вплив на сучасних шанувальників поезії,

зокрема  на  письменників-земляків.  Найбільш  творчі  з  них  висловлюють  свої

враження  у  поетичній  формі.  Лариса  Бойко  –  композиторка,  педагог  з  м.

Житомира до 150-річчя від дня народження Лесі Українки презентувала дві свої

збірочки  на  вірші  Лесі  Українки.  Почесний  громадянин  міста  Новограда-

Волинського,  дослідниця життя і  творчості  Лесі  Українки Світлана Челядіна  –

книгу  «Шляхами  Дочки  Прометея».  Також  на  зустріч  завітали  письменниці  з

Києва:  Тетяна Фольварочна та Юлія Бережко-Камінська,  які  є членами НСПУ.

Основним  джерелом  інформації  про  Лесю  Українку  є  книга.  Тож  присутні

переглянули відео-презентацію книг,  виданих до 150-річчя від дня народження

поетеси.

Виставка-презентація

«Її зоря яснітиме віки»

у  центральній

бібліотеці  ім.  Юрія

Ковальського з нагоди

славного  ювілею  Лесі

Українки.



Вже  традиційно,  в

день  народження

славетної  землячки  у

бібліотеках  міської

громади  проходили

Лесині  читання

«Читаємо  вголос

Лесю Українку!».



       Літературно-музичний журнал

«Він  був  другом її  ідей» підготували

для  читачів   працівники центральної

бібліотеки ім. Юрія Ковальського. 

     Про стосунки Климента Квітки і

Лесі  Українки  присутні  дізналися  з

відео  презентації.  Окрасою  заходу

стали  виступи  учениць  школи

мистецтв,  які  виконали  українські

народні пісні Звягельського повіту та

пісні  на  слова  Лесі  Українки  у

супроводі бандури.

    На  літературну годину «Горить

зоря її поезії над рідним  краєм»,  до

бібліотеки - філії №1 завітали учні 3-

Б  класу  ЗОШ  №8  на  чолі  з

вчителькою Юлією Гарбар.



Бібліотекарі розповіли про життєвий  і творчий шлях  Лесі Українки, про дитячі

твори поетеси, перевірили знання отриманої інформації за допомогою вікторини

«Дитинство Лесі Українки» та  гри «З якого вірша ці рядки». У ході заходу діти

переглянули мультфільм на  казку  Лесі  Українки  «Біда  навчить»,  декламували

улюблені вірші поетеси.

Бібліотекарі  були  приємно  вражені  обізнаністю  дітей  з  творчістю  Лесі

Українки, уважністю, активністю, вихованістю. Ось такі чудові діти зростають у

Лесиному краю. 

        

«Хотіла  б  я  піснею

стати»,  «Ні,  я  жива,  я

буду  вічно  жити…»  -

лунали  пророчі  слова

Лесі  Українки…  в  день

народження  поетеси.

Бібліотекар  бібліотеки-

філії №7 (с. Пилиповичі)

Яна  Єжова  провела для

дітей  початкових  класів

годину  поезії   «Коротке,

ніжне,  чисте ім’я – Леся,

що  стало  Українкою  для

нас». 

Вшановуючи  пам'ять

видатної  української

поетеси  Лесі  Українки

працівники  бібліотеки-

філії  №3  спільно  з  учителькою

образотворчого мистецтва ЗОШ №10



Ольгою  Лавренюк  провели  літературно  –  мистецьку  годину «Без  надії

сподіваюсь». 

    Діти  з  великим задоволенням   переглянули відео-альбом «Леся  Українка:

обличчя української  історії», щиро декламували її зворушливу поезію та брали

активну участь у майстер-класі  «Ілюстрації до творів Лесі Українки».

Активні читачі дитячої бібліотеки ім. Олени Пчілки беруть участь у міських

заходах,  присвячених  Лесі

Українці.  23  липня,  у

рамках  святкування

Міжнародного  свята

літератури  і  мистецтв

«Лесині  джерела»,  діти

завітали  до  літературно-

меморіального  музею  Лесі

Українки, де брали  участь

у  заході  «Як  дитиною,

бувало…»,  на  якому  були

присутні відомі люди з багатьох куточків України. 

З  метою популяризації  дитячих  творів  Лесі  Українки,  працівники дитячої

бібліотеки ім. Олени Пчілки  видали власним коштом  дитячі казки Лесі Українки

«Лелія»  та  «Три  метелики»,  які  були  подаровані  вихованцям  дошкільних

навчальних закладів міста. 

Всі  публікації  про  діяльність

бібліотек,  відеоролики,  презентації

можна  переглянути  на  сторінках  у

мережі Facebook:

Новоград-Волинська міська рада
http  ://  surl  .  li  /  acwzg  

  КЗ  «Новоград-Волинська міська
бібліотека»http  ://  surl  .  li  /  acwzu  

Дитяча  бібліотека  ім.  Олени
Пчілки http  ://  surl  .  li  /  acxab  

http://surl.li/acxab
http://surl.li/acwzu
http://surl.li/acwzg


Бібліотека-філія Ф5 для юнацтва http  ://  surl  .  li  /  acxar  

Бібліотека-філія №1 http  ://  surl  .  li  /  acxaz  

Бібліотека-філія №2 http  ://  surl  .  li  /  acxdm  

Бібліотека-філія №3 http://surl.li/adnoa

«Читаємо вголос Лесю Українку!»

(З досвіду роботи Потіївської  сільської бібліотеки)

До  150-річчя  з  дня  народження  Лесі  Українки  у  Потіївській  сільській

бібліотеці було проведено ряд заходів.

Насамперед, було оформлено книжкову виставку: « І мала в серці те , що не

вмирає», – експозиція сповнена розповідями про знану поетесу, її сучасників, а 

також до послуг читачів пропонувалася змістовна добірка її творів.

Проведено урочистий вечір «Цікаві факти  з життя і творчості поетеси».

Спогади про Лесю Українку»  за участю читачів. Дійство вела завідувачка 

бібліотеки – Лічна Ірина Василівна, а розпочала захід бібліотекар – Човнюк 

Світлана Андріївна своїм віршем про Лесю:

Талантом поетичним її одарувала доля,

Та й випробувань вділила теж доволі.

А щоб не плакати – вона сміялась і співала; 

І вірші – перші враження з життя писала.

Вона писала про красу кохання;

Про мрії , про дівочі сподівання;

Про гордість й вірність; щирість у любові,-

Вона повідувала в поетичнім слові;

Як-то була любов у Мавки й Лукаша.

Коли  –  мов  в  сонцях  променях  світилася

душа…

Тоді – і квіти розквітали, і вбиралась в зелень кожна  гілка,-

http://surl.li/adnoa
http://surl.li/acxdm
http://surl.li/acxaz
http://surl.li/acxar


Коли співала Лукаша сопілка…

І розквітало расно все узлісся…

Писала щемко про любов святу дочка Полісся…

Писала мужня, ніжна серцем жінка,

Чудова поетеса – Леся Українка.

Завершився врочистий захід пошанування  поетеси – виконанням присутніх

пісні «Давня весна» - під акомпанемент вчителя музики Олександра Адамовича

Скришевського.

«Окраса і гордість української нації»

(З досвіду роботи Радомишльської  сільської бібліотеки)

Ти себе Українкою звала. 
І чи краще знайти те ім’я

                                                                 Тій, що радістю в муках сіяла,
Як Вітчизна велика твоя.

З  нагоди  відзначення  150-річного  ювілею  КЗ  «Публічна  бібліотека-

медіатека» відділу культури Радомишльської міської ради провела ряд заходів,

які були висвітлені на офіційній сторінці бібліотеки у соцмережі.

Творчо  і  креативно  до  відзначення  підійшли  працівники  пункту  видачі

літератури. Було покладено на музику вірш «Відповідь» у виконанні бібліотекаря

Наталії Цвік.

Відбулось  засідання  поетичного  клубу  «Ліра»  піз  назвою:  «Окраса  і
гордість української нації».



Цікавою була музично-поетична година «В борні за правду зброя золота».

                        
Сподобався  гостям  бібліотеки  флешмоб-читання  поезії  Лесі  Українки

«Стояла я і слухала весну» працівниками бібліотеки.



                                

Монолог  «Мавки» на честь ювілею та 110-річчя віршованої п’єси  «Лісова
пісня».

Учні  взяли  активну  участь  в

обласному  конкурсі  учнівської  та

аматорської  творчості,

присвяченому  відзначенню  дня

народження  Лесі  Українки.

Радомишльську  громаду

представили  юні  декламатори

Косатенко  Марія,  10  років  та

Можаровська Карина, 15 років.

  

Вогонь пісень Лесі Українки  палає уже понад сто років. Це незгасимий 

вогонь таланту, справжнього, від Бога. Донька Прометея, як назвали її люди, 

несла їм вогонь своїх поезій, цю іскру Божу за життя несе і зараз, устами нашими,

її потомків.

«Душею щира Українка»

(З досвіду роботи бібліотек Ружинської  територіальної громади)



25  лютого  у  Ружинській  центральній  бібліотеці  до  150-річчя  від  дня

народження великої  української  письменниці,  перекладачки,  фольклористки та

культурної  діячки  Лесі  Українки  відбулися  літературні  читання  під  назвою

«Вітрила її долі». Під час заходу учні Ружинської гімназії та Зарічанської ЗОШ

декламували  вірші  поетеси,  ознайомились  з  презентацією  та  книжковою

виставкою  про  життєвий  шлях  поетеси  «Миті  яскравого  життя».  Після

закінчення свята для дітей був проведений брейн-ринг «Лінії життя», що допоміг

дітям вивчити нелегкий життєвий шлях Лесі Українки.

Мовчанівська сільська біблотека

З  нагоди  цієї  вагомої  дати  бібліотекар  та  колектив

"Серпанок"  села  Мовчанівка  приєдналися  до  ініціативи

святкувань  з  творами  Лесі  Українки:  "Давня  весна",

"Нічка тиха і темна була", "Не всихайте пишні квіти".

Онлайн  відеоролик  можна  переглянути  в  групі

бібліотекаря  Наталії  Бондар,  Мовчанівська  сільська

бібліотека. http://surl.li/adnpg

Карабчиївська бібліотека

Бібліотекар  села  Карабчиїв  до  150  річчя  з  дня

народження Лесі Українки (Лариси Петрівна Косач -

Квітки)  видатної  української  письменниці  оформила

виставку-портрет  «Вона  обрала  собі  горде  ім’я

Українка». Ознайомитися  з  книжковою  виставкою

http://surl.li/adnpg


можна було і в Карабчиївській сільській бібліотеці і на сторінці Facebook Ольги

Квашук в створеній групі Карабчиївська бібліотека. 

Вільнопільська сільська бібліотека

Вільнопільська  сільська  бібліотека  приєдналася  25  лютого  до  всеукраїнського

святкування  150-річчя  Лесі  Українки.  Бібліотекар  Олена  Терлик  оформила

тематичну  виставку  «Життя  і  творчість  Лесі  Українки»,   «Поетеса  зламу

століть».

Для дітей провели конкурс на кращого читця поезії  із збірки Лесі Українки

«У дитячому крузі», дискутували  на тему:  «Чому саме Лесю Українку за рівнем

поетичного  таланту  ставлять  в  один  ряд  з  Тарасом  Шевченком  і  Іваном

Франком». 

Учні Вільнопільської школи читали вірші із збірки дитячої творчості Лесі

Українки http://surl.li/adnql

http://surl.li/adnqp

http://surl.li/adnqs

http://surl.li/adnqx

http://surl.li/adnra

Цікавою  була  вікторина  «Що  ми  знаємо  про  Лесю  Українку»

http://surl.li/adnre

Після  закінчення  свята  бібліотекар  познайомила  читачів  із  творчістю

поетеси Зіни Валеріївни Гордієнко-Бідзюри, яка народилася 28 червня 1993 року в

мальовничому селі Вільнопілля. 

В  університеті  Зіна  Валеріївна  зустріла  молодого  хлопця  Івана,  з  яким

поєднала свою долю. Молода сімейна пара переїхала на Волинь, адже саме там

народився  і  виріс  коханий  дівчини.  Мальовничі  краєвиди  Волині  надихнули

Зінаїду Валеріївну до написання вірша, який вона присвятила Лесі Українці,  яка

також в свій час побувала в цьому куточку України. 

В даний час сім’я Бідзюри проживає в Польщі, але свої вірші і прозу час від часу

поетеса друкує в різних періодичних виданнях Волині та Ружинщини.

Українко! Лесю Українко!

http://surl.li/adnre
http://surl.li/adnra
http://surl.li/adnqx
http://surl.li/adnqs
http://surl.li/adnqp
http://surl.li/adnql


Ось і я знову на твоїй землі.

Солов'ї тут співають дзвінко

Й зорепади такі рясні.

Ти кохала й хотіла жити

На Волинській  своїй землі

Де озер перламути блакиті

Оспівали для вас скрипалі.

Розумію тепер звідки Мавку

Взяла ти свою й Лукаша

Ти колиску дитинства як згадку

Перевтілила в хвилю рядка.

Ти писала і зараз я пишу.

Виривається хвиля з грудей

Про кохання, про "" світязьку тишу''

Хоч багато тут завжди людей

Ти мене, як ніхто розумієш

Бо кохати не всім дано

Лиш тоді коли душу відкриєш

Зможеш пити кохання вино.

Зінаїда Гордієнко—Бідзюра « Присвячено Лесі Українці»

Білилівська сільська бібліотека

У Білилівській сільській бібліотеці бібліотекар Антоніна Бахшієва спільно з

художнім  керівником  Людмилою  Буравською та  учасниками  художньої

самодіяльності провели вікторину з нагоди відзначення 150-ти річчя від дня 

народження Лесі Українки http://surl.li/adnsk

http://surl.li/adnsz

https://www.facebook.com/groups/2388544248083613/user/100037172390782/?__cft__%5B0%5D=AZXeXSer9M6z1rjR6im3w-UuEvlbRFUEc2SfBjOBAjM23sWk9T9jaq1WH8-ewCLq1qii65VRczYeW86pBjd--nxoa1IPwMsB0Fc2uMGRtyM759jZOOFs_TlLeiB0A8Q9NtvWgR_ANYwT_V6SXH5PDjGS2iNrZdEIUHES9EOFrFzfv9u9tp7LX0Iyx9Tg4dd7wfk&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/groups/2388544248083613/user/100012157186122/?__cft__%5B0%5D=AZXeXSer9M6z1rjR6im3w-UuEvlbRFUEc2SfBjOBAjM23sWk9T9jaq1WH8-ewCLq1qii65VRczYeW86pBjd--nxoa1IPwMsB0Fc2uMGRtyM759jZOOFs_TlLeiB0A8Q9NtvWgR_ANYwT_V6SXH5PDjGS2iNrZdEIUHES9EOFrFzfv9u9tp7LX0Iyx9Tg4dd7wfk&__tn__=-%5DK-R
http://surl.li/adnsz
http://surl.li/adnsk


Твір  «Зорі,  очі  весняної  ночі!»  Лесі  Українки  бібліотекар  Антоніна  Бахшієва

проспівала в супроводі баяна.



Ружинська дитяча бібліотека

Вся ти – трепет, вогонь, ідея,

Вся ти – вірна, єдина струна,

І хто знає співця Антея –

Той тебе у ньому пізна!

Ти себе Українкою звала, –

І чи краще знайти ім’я

Тій, що радістю в муках сіяла,

Як Отчизна – твоя і моя.

Максим Рильський

Про  Лесю  Українку,  як  письменницю,  поетесу,  багатогранну  творчу

особистість  знає  кожен.  Її  творчість  свідчить  про  велику  любов  до  рідного

краю. А вона сама є взірцем служіння українському народові.

В  рамках  відзначення  150-ї  річниці  від  дня  народження  видатної

української  письменниці  Лесі  Українки  в  Ружинській  дитячій  бібліотеці

оформлена виставка-портрет «Душею щира Українка».

«Високе світло імені і слова»

(з досвіду діяльності бібліотек Романівської  територіальної громади)

З  нагоди  150-річчя  від  дня  народження  Лесі  Українки  Романівською

бібліотекою  для  дорослих  було  ініційовано  проведення  поетичного  онлайн-

флешмобу, в якому взяли участь бібліотеки Романівщини та всі бажаючі.

25  лютого  в  Романівській  бібліотеці  для  дорослих  було  проведено

літературно-музичне  свято  «Високе  світло  імені  і  слова».  У  зв’язку  з

карантинними обмеженнями бібліотека не змогла прийняти велику кількість

глядачів,  тому захід  знімався  на  відеокамеру  і  був  поширений в  соцмережі

Facebook і отримав багато схвальних відгуків.

https://www.facebook.com/%D0%A0%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B0-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-2104568889625987/?__cft__%5B0%5D=AZWlJEwmf_uqnAkULpXj5-C0jbwvssYLnnYvhku2N2KrGOtnNwspH-_21V01pLd_byGDTu_NAfgbPoph0ZbeOlDzvhInolZdT6U5lidwouNs7GBNe9cTBxLdRVJS7wgjYXZzinfvXj2SfQxeeq4CmJk_&__tn__=-UC%2CP-R


Вірші «Хотіла б я піснею стати», «До мого фортепіано», «Росла в гаю

конвалія»,  «І  все-таки  до  тебе  думка  лине»  та  багато  інших  прозвучали  у

виконанні  працівників  бібліотеки,  Будинку  культури  та  учнів  гімназії,  а

директор  бібліотеки  Сергій  Дзензелівський  та  Вікторія  Бричник  (керівник

гуртка  Романівського  Будинку  культури)  проявили  акторські  здібності  в

театралізованій  постановці  «Він  і  вона»,  основою  яких  стали  вірші  Лесі

Українки «Питання» і «Відповідь».

Для  читачів  бібліотеки  було  оформлено  виставку-перегляд  літератури

«Життя,  гідне  слави»  та  фото-зону,  прикрашену  синьо-жовтою  тканиною,

вишитими рушниками, вербою та портретом Лесі Українки.

Посилання на фото:

https://www.facebook.com/permalink.php?

story_fbid=366985524461082&id=350798632746438

http://tvijromaniv.in.ua/%d1%83-%d1%80%d0%be%d0%bc

%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-

%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bb

%d0%b8-150-%d1%80%d1%96%d1%87%d1%87%d1%8f-%d0%bb

%d0%b5%d1%81%d1%96-%d1%83%d0%ba%d1%80/

Відео заходу:

https://www.youtube.com/watch?v=jzvmPJYDZew

«Леся Українка – легенда Поліського краю»

(З досвіду роботи бібліотек Ушомирської  територіальної громади)

 На світі запалає покинутий вогонь моїх пісень,

                                                    І стримуваний пломінь засіяє, вночі запалений, 

горітиме удень

Ці слова Лесі Українки стали прологом до  циклу  заходів, які пройшли  в

бібліотеках   Ушомирської громади до 150-річчя від Дня народження видатної

української  поетеси, перекладачки та громадської діячки. Ніжна, але сильна

духом,  пройнята  прометеївським вогнем любові  до  людей,  Леся  Українка  –

https://www.youtube.com/watch?v=jzvmPJYDZew
http://tvijromaniv.in.ua/%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-150-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80/
http://tvijromaniv.in.ua/%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-150-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80/
http://tvijromaniv.in.ua/%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-150-%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=366985524461082&id=350798632746438
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=366985524461082&id=350798632746438


неперевершений поет боротьби, поет-патріот. Її

твори надихають, додають сил та впевненості.

Так,  у  Гулянецькй  сільськй  бібліотеці

було проведено літературну подорож  «Горить

душа її поезії над краєм».  Учасники подорожі,

юні  користувачі познайомилися  з  життєвим

шляхом письменниці, читали її  вірші із циклу

«В дитячому  крузі».  Бібліотекар провела огляд

літератури біля книжкової виставки-персоналії

«Леся Українка – легенда Поліського краю».

В Калинівській сільській

книгозбірні оформлена  книжкова

виставка «Жінка,  що  випереджала

час», на  якій  висвітлені  творчі  і

життєві  періоди  Лесі  Українки,  а

також представлені  твори видатної

поетеси та матеріали про її життя і

творчість.

В Ушомирській сільській бібліотеці

діє  розгорнута  виставка-експозиція

«Незламна  Леся  Українка».

Література представлена  на

виставці  знайомить  відвідувачів з

найкращими  книгами,

присвяченими   її  життю  та 

творчості.  Гортаючи сторінки цих

книг,  зацікавлений  користувач

помандрує численними дорогами,

що  простилалися  перед  Лесею

Українкою  в  усі  кінці



світу. Дізнається  багато  цікавого

про те, що зв’язує Лесю Українку з

Житомирщиною.

    Ближче  познайомитись  з

творчою  діяльністю  та  особистим

життям  допомогло  літературне

одкровення  «Ні,  я  жива,  я  буду

вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає!»,  яке

організувала  бібліотекар  Бондарівської  сільської

книгозбірні.  Присутні  ознайомилися  з  видатними

місцями  поетеси та пам’ятниками Лесі Українці, які

встановлені в різних куточках світу.

А  також  було  запропоновано  перегляд  літератури

«Дочка  нації  –  Леся  Українка».  В  Українському

календарі,  який  є  постійно  діючим  в  бібліотеці,

висвітлено короткий життєвий шлях великої мисткині.

  Годину поезії «Душею щира Українка» підготовлено і

проведено  для  користувачів  юнацького  віку  в

Сушківській  сільській  бібліотеці. Молоді  люди

дізналися  про  грані  творчості  Лесі

Українки, що виходять далеко за рамки

шкільної програми та ознайомились із

виданнями творів поетеси і літератури

про неї з фонду книгозбірні.

У  зв’язку  з  карантинними

обмеженнями  щодо  проведення

заходів,  бібліотекарі  Ушомирської

громади  провели  поетичні  онлайн-

читання «Черпайте мудрість із творів дочки Прометея!», які висвітлювались

на сторінці Facebook:

https://www.facebook.com/100002088720420/videos/3985137178232534

https://www.facebook.com/100002088720420/videos/3985137178232534


А  також  було  представлено  узагальнюючий   онлайн-огляд  книжкових

викладок бібліотек Ушомирщини

https://www.facebook.com/raib.biblioteka/videos/1615906928798953/ 

Білошицівською  сільською  бібліотекою  були  організовані  онлайн-

літературні читання «Вона себе Українкою звала»

https://www.facebook.com/100040779828630/videos/469453577757299 

Вогонь пісень Лесі  Українки палає уже понад століття.  Це незгасимий

вогонь таланту, справжнього, від Бога. Донька Прометея, як прозвали її, несла

вогонь  своїх  поезій,  цю  іскру  Божу  за  життя  людям,  несе  і  зараз,  устами

нашими, її потомків. 

«Леся Українка - символ, творець та найсильніша

жіноча постать України»

(З досвіду роботи бібліотек Черняхівської  територіальної громади)

Завдяки щирій відданості рідній Україні, ім’я Лесі Українки стало одним

із символів нашої держави. З нагоди відзначення 150-річчя від дня народження

та з метою вшанування пам’яті української письменниці, громадської діячки, в

бібліотеках  громади  пройшло  ряд  заходів  по  популяризації  її  життя  та

творчості.

Не  дивлячись  на  складні  умови  пандемії,  які  змусили  бібліотеки

дотримуватись  відповідних  санітарних  норм,  напрацьований  досвід

бібліотечної  роботи  з  користувачами  допоміг  організувати   цікаві  заходи  у

режимі онлайн.  Для цього книгозбірня максимально використала  можливості

сторінки у Facebook :

Черняхівська книгозбірня 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022294877117

Книголюб Черняхівський

https://www.facebook.com/profile.php?id=100025377430413

Дитяча книга

https://www.facebook.com/profile.php?id=100037674428036

https://www.facebook.com/profile.php?id=100037674428036
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025377430413
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022294877117
https://www.facebook.com/100040779828630/videos/469453577757299
https://www.facebook.com/raib.biblioteka/videos/1615906928798953/


До поетичної естафети «Поетеса зламу століть», яка присвячувалась

150- річниці від дня народження Лесі Українки  і  тривала впродовж лютого,

долучилися  працівники  бібліотечних  установ,  викладачі  музичної  школи,

освітні заклади, школярі.

https://www.facebook.com/100025377430413/videos/

pcb.853526642169909/853482885507618/

Найкращі свої якості проявили учні Черняхівської музичної школи, які

проводили академічний концерт, присвячений 150-річчю від дня народження

Лесі  Українки  в  Черняхівській  центральній  бібліотеці. В  переддень  ювілею

визначної української поетки діти разом із викладачами переглянули книжкові

виставки, дізналися більше про нашу видатну землячку, прослухали уривки з її

незабутніх поезій.

Для ознайомлення був представлений  відеоролик «Вітрила її долі». 

Для  створення  відео  ми

обрали  фото,  які

розповідають про Лесину

долю й сподівання, про її

родину  та  любов  до

України,  про  її  книги  та

наше  бажання  більше

дізнатися  про  свою

землячку./https://www.face

book.com/100022294877117/videos/905598640193290

Відкрити для себе Лесю Українку, ближче познайомитися з її творчістю,

особистим життям мали змогу користувачі бібліотек  Черняхівської громади  в

селах  Селянщина,  Пекарщина,  В.Горбаша,  Головино,  Новосілка,  Стирти,

Видибор та ін. Їм були запропоновані виставки-персоналії, виставки-портрети,

ювілейні викладки літератури на теми  «В її імені - барви України», «ЇЇ талант,

як  сила Прометея», «Горить зоря її  поезії  над краєм», «…Ні!  Я хочу  крізь

сльози сміятись…», «На крилах Лесиних мрій», «На вітрилах Лесиної долі» та

ін.

https://www.facebook.com/100022294877117/videos/905598640193290
https://www.facebook.com/100022294877117/videos/905598640193290
https://www.facebook.com/100025377430413/videos/pcb.853526642169909/853482885507618
https://www.facebook.com/100025377430413/videos/pcb.853526642169909/853482885507618


З  метою виявлення  обізнаності  про  життя  та  творчість  Лесі  Українки,

спонукання  молоді  до  сучасного

переосмислення  текстів  відомої

поетки та письменниці,  користувачі

юнацького  віку  долучились  до

Всеукраїнського  соціологічного

опитування  «Леся  Українка  –

неосяжність особистості»

Також,  користувачам

юнацького віку пропонувалося відповісти на запитання експрес-вікторини про

життя  та  творчість  поетеси.  Вікторину бібліотекарі  доповнили літературним

повідомленням «Дещо з невідомого про Лесю Українку.»

Ювілейний  місяць

закінчився, але ми намагаємося

щоденно  доносити  до  людей

щире  Лесине  слово.  Адже,

Леся  Українка  –  символ,

творець та найсильніша жіноча

постать УКРАЇНИ.

«Покладімо у серце те, «що не вмирає» 

(з досвіду діяльності бібліотек Чуднівської територіальної громади)

У  бібліотеках  Чуднівської  об’єднаної  територіальної  громади  лютий

традиційно  присвячується вшануванню імені та вивченню творчості геніальної

дочки  нашого  народу,  письменниці,  поетеси,  перекладачки  і  громадської

діячки Лесі Українки.  Щоразу на учасників тематичних заходів, презентацій

книжкових виставок чекають відкриття нових граней творчості  письменниці,

розуміння причин і засобів, застосованих нею у написанні творів. Головне, що

в будь-якому разі це складає грандіозний естетичний вплив на відчуття читачів,

незалежно від їх віку,  а також прищеплення у них любові  до свого рідного

краю, мови свої батьків та духу патріотизму.



Винятково  зосереджено  продумувався  план  роботи  та  з  особливим

натхненням  проводились  заходи  нинішнього   ювілейного  року,  приурочені

святкуванню 150-річчя від дня народження Лесі Українки, яким було надано

державного значення. 

Цикл  таких  заходів  розпочався  ще  в  січні  з  оголошення  на  сторінці

Facebook Чуднівської  міської  бібліотеки,  яка  є  центральною  публічною

бібліотекою серед бібліотек місцевої ТГ, про початок онлайн-конкурсу «Лесині

читання», який було організовано  бібліотекою спільно з відділом культури,

молоді  і  спорту Чуднівської  міської  ради.  Загалом на   сторінці  Чуднівської

міської  бібліотеки  було  опубліковано  30  надісланих  відеозаписів

продекламованих віршів Лесі Українки за участю користувачів чотирнадцяти

бібліотек місцевої ТГ віком від 5 до 60 років. На допомогу всім бажаючим у

бібліотеці були розгорнуті виставки творів Лесі Українки та книжкові виклади

«Презентація  творчості  Лесі  Українки  для  дітей»,  які  працювали  на

абонементах  1-4,  5-9  класів  та  на  абонементі  для  дорослих  –  «І  грала  її

творчість барвами».

Підсумком  онлайн-конкурсу  став  великий  культурний  захід,  який

відбувся у день 150-річчя Лесі Українки 25 лютого 2021 року  на сцені міського

Будинку культури.  Його учасники, які прибули до Чуднова не дивлячись на

певні  карантинні  застороги  та  обмеження,  з  любов’ю  та  проникливістю

продекламували вибрані вірші Лесі Українки на сцені у такий знаменний день і

таким чином взяли участь в офіційному святкуванні ювілейної дати. 

Після  відзначення  ювілею  книги,  творчий  спадок  Лесі  Українки

продовжують  активно  популяризуватись  у  наших  бібліотеках,  адже  кожен

ювілей у житті і літературній діяльності  її величності Поетеси  започатковує

нові обрії пізнання для нових поколінь українців, всіх користувачів бібліотеки.

Тому цього разу, як і вкотре, усвідомлюється пророцтво слів, сказаних  Лесею

Українкою для тих, хто може почути: «Я маю в серці те, що не вмирає». 



 

Велика дочка України приходить до читачів як автор мужньої і  ніжної

поезії,  драматичних  творів,  талановитої  художньої  прози,  пристрасних

публіцистичних  та  літературно-критичних  статей,  майстерних  перекладів

кращих  надбань  світової  літератури. Леся  Українка  була  справжньою

поетичною квіткою нашої прекрасної землі, вона була, є і буде нашою славою,

нашою гордістю, однією з найповнозвучніших струн душі українського народу.

Так,  у  нинішній  боротьбі  за  свободу  та  визнання  ми  по-новому

відкриваємо та закохуємося у постать драматургині, поетеси Лариси Петрівни

Косач-Квітки. Її твори стали дороговказом у житті теперішнього покоління та

повертають надію на краще майбутнє.

Не стерлась райдужна сторінка, 
                                                        Не вмерла пісня лісова, 

 Безсмертна Леся Українка 
                                                                              Була і є повік жива.
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