
Творче дозвілля у бібліотеці 
 

                        Публічно-шкільна бібліотека-філія  с.Грушівка 
е-mail:     galina.biblioteka@ukr.net 
Автор: Трохимчук Г.В., завідувачка 

 
 

             Бібліотека відіграє важливу роль у житті громади   тісно   
співпрацюючи з батьками, педагогічним колективом школи та дошкільним 
навчальним закладом «Сонечко», а також з місцевою владою. У Грушівській 
бібліотеці жителі села можуть отримати всю необхідну інформацію для 
задоволення своїх особистих, соціальних та життєвих потреб.  

   Для обслуговування людей з обмеженими можливостями, бібліотека 
разом  з волонтерами досить часто виконує функції соціального працівника: 
здійснює книгоношення,  надає різні поради, допомагає в оформлені 
комунальних платежів  та різних соціальних пільг.  
            Використання  мультимедійного обладнання, що надає   місцева школа  та 
власного ноутбука    дає можливість провести будь який захід на високому рівні – 
цікаво, захоплююче  та сучасно.    
          У бібліотеці надається послуга  «Бібліо-клас»  (допомога у виконані 
домашніх завдань). Щоб залучити користувачів  до процесу читання і заодно 
розвинути у них здібності до сприйняття прекрасного, мистецьких цінностей  
щомісяця у бібліотеці розмальовуються фарбами вікна. Адже малюнок на склі 
приваблює з вулиці дітей та дорослих. Читаючи художню літературу чи казки 
протягом місяця діти обирають свого найкращого героя, згодом при спільному 
обговорені та згоді я малюю  на вікні контури малюнку, а діти вже самостійно 
фарбами розмальовують свого улюбленця. Створити максимум святкового 
настрою дуже просто - зайнятись прикрашенням вікон, які перетворять 
бібліотеку у справжню казку. Яскравість мрій, натхнення, дитяча радість, - все 
це можна віднайти в цих, здавалось на перший 
погляд, незвичних малюнках. 

         Реалізація власного досвіду показала, що 
використання цікавих нововведень у бібліотеці, сприяє 
підвищенню результатів навчально-виховної 
діяльності, підвищує інтерес до читання, книги, 
збільшенню  кількості  дітей, що бажають взяти участь 
у різних конкурсах, іграх, позакласних заходах.   
  Бібліотека забезпечує інформаційні 
потреби реальних та потенційних користувачів,  надає 
можливість спілкування практично всім жителям села, 
організовує їхнє культурне дозвілля. І саме тому 
популяризація книги і читання не обмежується лише 
стінами бібліотеки. Все частіше поряд з книгозбірнею організовуються літні читальні 
зали під відкритим небом. Розробляється  цикл пізнавально-розважальних заходів, 
який складається  з арт-майданчика для дітей, пересувної  книжкової виставки,  



літнього консультативного бюро «Що читати цього літа?», де всім бажаючим 
пропонуються  списки літнього читання.   
Ряд заходів бібліотеки  спрямовані на популяризацію сімейних  традицій та 
підвищення ролі книги у вихованні дітей.  Проводяться дні  родинного  читання,  
вечори  сімейного відпочинку, на  які  запрошуються родини і готується низка цікавих 
заходів, адже там де читають батьки, читають і діти, для цього у бібліотеці створено 
куточок сімейного читання «Тато, мама,  я – читаюча сім’я». Також оформлено 
інформаційну зону  «Тепло сімейного вогнища»,  де для батьків підібрана цікава 
література. Спільно з вчителями молодших класів та з педагогом-організатором школи 
проводяться сімейні літературні ігри, лялькові вистави, конкурси, години 
народознавства,  літературні ранки. 
        Велика увага приділяється співпраці з дошкільним навчальним закладом 
«Сонечко», адже саме у ранньому віці найкраще прищепити любов до книги, читання. 
Постійно з членами гуртка «Веселка» проводяться лялькові вистави, читаються казки, 
проводяться  різні ігри та конкурси. Діти залюбки слухають, відгадують загадки, 

приймають участь у іграх і чекають на нас з 
нетерпінням. Привабити до  бібліотеки дошкільнят 
допомагає оформлений ігровий куточок та зона 
відпочинку, де 
вони граються, 

складають 
пазли,  розгляда
ють цікаві 

ілюстровані 
книжки,  

дивляться 
мультики тощо. Цей куточок стає зоною 
першочергової уваги дітей під час екскурсії до 
бібліотеки. 
  Бібліотека  на сьогодні є інформаційним, освітнім 
та дозвіллєвим  центром села для дітей,  молоді і 
людей  старшого  віку, який  спрямовує на 
виховання інформаційної культури, шанобливого ставлення до бібліотеки та книги, як 
скарбниці людських знань, розвиток пізнавальних інтересів і здібностей користувачів.  

  

 

 

    
 
 
 
 
 

 


