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Дайджест «Сучасна бібліотека. Вісті звідусіль» знайомить 

фахівців із цікавими публікаціями про бібліотечні події, які роз-
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ників культури та ін. 

                                                                              УДК 7.07+821.09](477.46) 

 

 

 

© Комунальний заклад  «Обласна універсальна наукова бібліотека 

імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради 

 

 



3 
 

Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека 

«Життя і театр: у пошуках гармонії» – засідання арт-студії 

В арт-студії відділу мистецтв Черкаської обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка 12 березня відбулася 

творча зустріч «Життя і театр: у пошуках гармонії». Цього разу гос-

тями студії стали відомі театральні художники Наталія та Сергій 

Ридванецькі. 

Сергій Ридванецький – сценограф, головний художник Черкась-

кого академічного обласного українського музично-драматичного 

театру імені Т.Г. Шевченка, Наталія – художник костюмів. На теат-

ральних сценах Дрогобича, Рівного, Херсону, Києва та інших міст 

України художники поставили понад 90 вистав, майже половину з 

них – у Черкасах, де працюють з 2003 року. 

Цікаві розповіді про роботу над театральними виставами у су-

проводі численних світлин дали аудиторії можливість пригадати 

відомі Черкаські постановки (як от «Великий льох» або «Назар 

Стодоля») та познайомитися з виставами, які ніколи не йшли на 

черкаській сцені («Страшна помста» за Гоголем або «Тінь» 

Шварца). Слухачі мали змогу у деталях роздивитися макет вистави 

«Страшна помста» та робочі ескізи костюмів до кількох вистав. Те-

атральні враження та емоційне спілкування зробили зустріч надзви-

чайною. 
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Бібліотека-філія №8 Черкаської міської центральної бі-

бліотечної системи(онлайн-проєкт)  

 В 2020 році під час карантинних обмежень перед бібліотеками пос-

тало нове завдання – не залишити своїх користувачів без обслугову-

вання, літератури, спілкування та ін. Наша бібліотека започаткувала 

проведення онлайн проєкту #письменники_нашим_читачам. 
 Ми знаємо, що всі вже засумували за зустрічами з літераторами, тож 

пропонуємо послухати їх, не виходячи з дому! 

 На наше прохання  долучитися до проекту відгукнулися Олена Желєз-

няк, Ганна Синьоок, Ольга Бражник та ін., за що ми Вам щиро вдячні! 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC?source=feed_text&epa=HASHTAG&__cft__%5b0%5d=AZXPWGyCHQEN39T3EO4JZDVHhaAMGn4E7jB2PxIIoHxb1xCAHL0VR21vGNBUyGSa1Ki-6nKCaN_eR1ZU5FrBEafyF-7TYtkNkO9YyTBDosJBIRIdtYGRd8_WAkqn2VbQD4950PLZf-_qiHVwoWOS19lbWaOvW9kwYdD-yvd1MDg_DkwdtwB6QhH7St7VFtJLB-k&__tn__=-UK-R
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 Центральна бібліотека для дорослих Уманської міської ЦБС 

(нова послуга Event-локація«Бібліотека в об’єктиві») 

 
В Центральній бібліотеці для дорослих з'яви-

лася нова послуга Event-локація «Бібліотека в 

об’єктиві» 

На Вас чекають креативні, стильні фотозони, 

де можна зробити круті селфі, тематичні й 

цікаві фото. Здивуй своїх знайомих і друзів 

оригінальними світлинами. 

Приходь в центральну бібліотеку для дорос-

лих, вулиця Незалежності, 1! Лови свій 

унікальний момент! 

Послуга з'явилася за сприяння ВГО Української бібліотечної асоціації, в рам-

ках проєкту «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги» за підтримки 

програми House of Europe, що фінансується Європейським Союзом 

 

Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day» в бібліоте-

ках Умані 
19 вересня 2020 року о 10:00 Україна разом 

із мільйонами активістів із 180 країн світу 

вийшла на Всесвітній день прибирання 

«World Cleanup Day». В акції взяли участь 

люди, незалежно від віку та географії, адже 

головна мета прибирання полягає в об’єдна-

нні заради досягнення спільної мети – по-

рятунку планети від сміття. 

Працівники Уманської міської централізова-

ної системи бібліотек підтримали ініціативу, та напередодні Акції, прибрали 

навколишні території біля бібліотечних приміщень. 

Мільярди тонн сміття потрапляють в навколишнє середовище кожного року, 

але разом із 5% усього населення України та мільйонами людей зі 180 країн 

світу ми можемо змінити це – «Зробити світ чистим разом!» Акція "Все-

світній день чистоти"– це масштабний привід, щоб привернути увагу людей 

до проблеми забруднення навколишнього середовища та навчити суспільство, 

як кожен може робити внесок у поліпшення глобальної екологічної ситуації. 

Працювати наодинці — не ефективно, тому ми робимо заклик до дій та при-

бирання планети в один день. Тисячі громад об’єднаються та діятимуть як 

одна, створюючи «зелену хвилю» від Нової Зеландії до Гаваїв. 

Зробимо Україну та Світ чистими разом! 
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Смілянська центральна міська бібліотека для дітей 

Онлайн-зустріч з друзями, колегами... 

  Смілянська центральна 

міська бібліотека для дітей 

28 жовтня 2020 року провела 

онлайн-зустріч з працівни-

ками Кембриджської 

бібліотеки США (штат Мін-

несота). Координаторами он-

лайн-заходу стали: Сенді 

Бекінгем, працівник відділу 

кадрів центральної регіо-

нальної бібліотеки м. Кем-

бридж; бібліотекар молод-

шого відділу Kirsten 

Vaughan; Анна Фартушна – вчитель англійської мови, перекладач, а 

також бібліотекарі міської книгозбірні. Учасниками заходу стали учні 

2-6 класів, які є активними читачами дитячої міської бібліотеки.  

В ході спілкування юні сміляни прослухали англійською мовою 

книгу Білла Коттера “DON’T PUSH THE BUTTON” (“Не натискай 

кнопку!”). 

 Цікавими були питання дітей до пані Кірстен про роботу Кем-

бриджської бібліотеки. Веселих ноток до зустрічі додали поетичні та 

пісенні виступи Віолетти Стукан та Марійки Шульги англійською та 

українською мовами. Щирі усмішки американських друзів викликали 

симпатичні поробки “Монстрики”, створені дітьми з нагоди онлайн-

зустрічі. 

Щиро дякуємо американським партнерам та друзям центральної 

міської бібліотеки для дітей за чудову зустріч, яка подарувала нашим 

читачам нові знайомства, позитивні емоції та корисні знання! 

Сподіваємось на подальшу співпрацю! 
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Городищенська центральна районна бібліотека 

КВЕСТ "Діалектизми. Фразеологізми. Суржик. Хто кого?" 

21 лютого Україна і світ відзначають День 

рідної мови. Це свято було започатковане Ге-

неральною конференцією ЮНЕСКО на 30-й її 

сесії в Парижі восени 1999 року. 

На честь української мови, яка є частиною 

нашого генетичного коду, мови, яку весь світ 

визнає однією з наймилозвучніших, а найго-

ловніше – нашої рідної мови та з метою за-

кріплення знань учнів з української мови та 

літератури 21 лютого 2020 року в Городищенській центральній районній 

бібліотеці був проведений квест «Діалектизми. Фразеологізми. Суржик. Хто 

кого?». Учасниками стали учні 11 класу ЗОШ №2 (класний керівник – Дигало 

Лариса Георгіївна). 

За умовами гри всі хлопці та дівчата поділилися на дві команди. Кожна ко-

манда отримала маршрутний лист із зупинками, на яких були завдання, які 

учні мали виконати. На зупинках бібліотекарі, які давали завдання, контро-

лювали його і ставили бали за виконання. 

Учням сподобалось виявляти ерудицію, працювати в нестандартних умовах і 

перемагати. А вчителю приємно, що учні знають рідну мову й уміють засто-

совувати знання. Всі учасники отримали позитивні емоції від гри. 
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Жашківська центральна районна бібліотека 

Правопросвітницькі читання в бібліотеці 

 
20 серпня 2020 року в читальній залі Жашківської центральної район-

ної бібліотеки виконуюча обов’язки начальника відділу «Жашківське 

бюро правової допомоги» Уманського місцевого центру з надання пра-

вової допомоги Аллою Лавренюк організовано та проведено правопро-

світницький захід  на тему: «Право особистої приватної власності дру-

жини та чоловіка». 

В ході зустрічі обговорили положення Сімейного кодексу України, 

що стосується приватної власності дружини та чоловіка.З’ясували, що 

особиста приватна власність кожного із подружжя - це те майно, яке 

належить лише одному з подружжя і на яке не поширюється сімейно-

правовий принцип спільності майна подружжя. 

   Також Алла Лавренюк зазначила, що той із подружжя, хто є власни-

ком майна, визначає режим володіння та користування ним з 

урахуванням інтересів сім'ї,  насамперед дітей, а при розпорядженні 

майном дружина або чоловік зобов'язані враховувати інтереси дитини 

та інших членів сім'ї, які відповідно до закону мають право користу-

вання ним, згідно зі ст.59 СК України. 

Наприкінці зустрічі обговорено низку питань, пов’язаних із захистом 

сімейних прав. 
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Катеринопільська центральна районна бібліотека 

Реалізація проєкту "Фізична активність-ліки для здоров'я" 

 

 

 В рамках конкурсу "Час діяти 2020", оголошеного Благодійною ор-

ганізацією "Благодійний фонд МХП-громаді"  члени бібліотечного 

клубу "Горлиця",що діє на базі центральної районної бібліотеки 

КЗ"Катеринопільська ЦБС", розпочали реалізацію проєкту "Фізична 

активність-ліки для здоров'я". Метою проєкту є зміцнення здоров'я 

пенсіонерів громади шляхом створення груп скандинавської ходьби. 

12 жовтня група  розпочала реалізацію проєкту.Кожному учаснику 

групи роздані та професійно підібрані скандинавські палиці,прове-

дена фізична розминка перед ходьбою та майстер клас з тех-

ніки  ходьби. В селищі Катеринопіль така подія відбувається 

вперше,тому є чудова нагода для людей поважного віку стати актив-

ними членами групи та покращити власне здоров'я, а ще отримати по-

зитивні емоції від спілкування. 

 

javascript:


10 
 

 

 

Жіночий клуб у Публічній бібліотеці Чигиринської міської 

ради 

25 січня – Тетянин день. А в Публічній бібліотеці Чигиринської місь-

кої ради тепло і затишно. Тут зібралися учасники Жіночого клубу, 

щоб поспілкуватися і виготовити ляльку-травницю. Провела майстер-

клас Олена Черноус.  

10 лютого 2020р. Суботній ранок і морозець... це не перешкода для 

зустрічей в жіночому клубі!!! Ми сьогодні малювали незвичайною 

https://www.facebook.com/publicbib/?__cft__%5b0%5d=AZXO1PEnKYG3MM1_9G1GicrEHyN_6Mn5WgibGIMDFRRCpwf7PhrW-I4H0gF_z_gY97y7ME132LtK8ClzVeJWCZUJ0KG6rArylwdviyLPtkUoMbsoA7shXpxEU8ZD29YbDEU&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/publicbib/?__cft__%5b0%5d=AZXO1PEnKYG3MM1_9G1GicrEHyN_6Mn5WgibGIMDFRRCpwf7PhrW-I4H0gF_z_gY97y7ME132LtK8ClzVeJWCZUJ0KG6rArylwdviyLPtkUoMbsoA7shXpxEU8ZD29YbDEU&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/publicbib/photos/pcb.176445207048841/176434673716561/?__cft__[0]=AZXO1PEnKYG3MM1_9G1GicrEHyN_6Mn5WgibGIMDFRRCpwf7PhrW-I4H0gF_z_gY97y7ME132LtK8ClzVeJWCZUJ0KG6rArylwdviyLPtkUoMbsoA7shXpxEU8ZD29YbDEU&__tn__=*bH-R
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технікою – розчинною кавою. Супер емоції від художниць. Дякуємо 

за навчання Олені Черноус. 

 

Використані джерела 

1. «Життя і театр: у пошуках гармонії» – засідання арт-студії 

 [Електронний ресурс] : веб-сайт / ОУНБ ім. Тараса Шевченка. – Ре-

жим доступу http://library.ck.ua/index.php/2008-12-08-13-40-

34/3138(дата звернення: 19.11.2020). Назва з екрана. 

2. Бібліотека-філія №8 Черкаської міської центральної бібліотечної 

системи проводить онлайн проєкт #письменники_нашим_чита-

чам[Електронний ресурс]:веб-сайт / БФ №8 Черкас.МЦБС.– Режим 

доступу https://www.facebook.com/cmisto(дата звернення: 19.11.2020). 

Назва з екрана. 

3. В Центральній бібліотеці для дорослих Уманської міської ЦБС 

з'явилася нова послуга Event-локація«Бібліотека в об’єктиві» [Елек-

тронний ресурс]:веб-сайт /Уман. МЦБС.– Режим доступу 

http://www.uman-csb.edukit.ck.ua/(дата звернення: 19.11.2020). Назва з 

екрана. 

4. Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day» в бібліотеках 

Умані[Електронний ресурс]:веб-сайт/Уман. МЦБС.– Режим доступу 

http://www.uman-csb.edukit.ck.ua/(дата звернення: 19.11.2020). Назва з 

екрана. 

https://www.facebook.com/publicbib/photos/pcb.176445207048841/176434373716591/?__cft__%5b0%5d=AZXO1PEnKYG3MM1_9G1GicrEHyN_6Mn5WgibGIMDFRRCpwf7PhrW-I4H0gF_z_gY97y7ME132LtK8ClzVeJWCZUJ0KG6rArylwdviyLPtkUoMbsoA7shXpxEU8ZD29YbDEU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/publicbib/photos/pcb.176445207048841/176434373716591/?__cft__%5b0%5d=AZXO1PEnKYG3MM1_9G1GicrEHyN_6Mn5WgibGIMDFRRCpwf7PhrW-I4H0gF_z_gY97y7ME132LtK8ClzVeJWCZUJ0KG6rArylwdviyLPtkUoMbsoA7shXpxEU8ZD29YbDEU&__tn__=*bH-R
http://library.ck.ua/index.php/2008-12-08-13-40-34/2285(дата
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC?source=feed_text&epa=HASHTAG&__cft__%5b0%5d=AZXPWGyCHQEN39T3EO4JZDVHhaAMGn4E7jB2PxIIoHxb1xCAHL0VR21vGNBUyGSa1Ki-6nKCaN_eR1ZU5FrBEafyF-7TYtkNkO9YyTBDosJBIRIdtYGRd8_WAkqn2VbQD4950PLZf-_qiHVwoWOS19lbWaOvW9kwYdD-yvd1MDg_DkwdtwB6QhH7St7VFtJLB-k&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BC_%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC?source=feed_text&epa=HASHTAG&__cft__%5b0%5d=AZXPWGyCHQEN39T3EO4JZDVHhaAMGn4E7jB2PxIIoHxb1xCAHL0VR21vGNBUyGSa1Ki-6nKCaN_eR1ZU5FrBEafyF-7TYtkNkO9YyTBDosJBIRIdtYGRd8_WAkqn2VbQD4950PLZf-_qiHVwoWOS19lbWaOvW9kwYdD-yvd1MDg_DkwdtwB6QhH7St7VFtJLB-k&__tn__=-UK-R
http://library.ck.ua/index.php/2008-12-08-13-40-34/2285(дата
http://library.ck.ua/index.php/2008-12-08-13-40-34/2285(дата
http://library.ck.ua/index.php/2008-12-08-13-40-34/2285(дата
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5. Онлайн-зустріч з друзями, колегами[Електронний ресурс]:веб-сайт 

/ Смілян. МЦБС. – режим доступу http://www.smila-

mcb.edukit.ck.ua/(дата звернення: 19.11.2020). Назва з екрана. 

6. КВЕСТ "Діалектизми. Фразеологізми. Суржик. Хто кого?" [Елек-

тронний ресурс]:веб-сайт / Городищен. ЦРБ. – режим доступу 

http://www.horodysche-crb.edukit.ck.ua/(дата звернення: 19.11.2020). 

Назва з екрана. 

7. Правопросвітницькі читання в бібліотеці [Електронний ре-

сурс]:веб-сайт / Жашків.ЦРБ. – режим доступу 

https://zhashkivrcbs.jimdofree.com/(дата звернення: 19.11.2020). Назва з 

екрана. 

8. Реалізація проєкту "Фізична активність-ліки для здоров'я"[Елек-

тронний ресурс]:веб-сайт /Катеринопіл. ЦРБ. – режим доступу 

http://katerlib.at.ua/(дата звернення: 19.11.2020). Назва з екрана. 

9. Жіночий клуб у Публічній бібліотеці Чигиринської міської 

ради[Електронний ресурс]:веб-сайт/ ПБ Чигирин. міськради . – ре-

жим доступу https://www.facebook.com/publicbib/(дата звернення: 

19.11.2020). Назва з екрана. 

Дайджест 

 

Сучасна бібліотека 

Вісті звідусіль 

 
Укладач 

 Долгушина 

Тетяна Володимирівна 

                                              

                                              

 

Відповідальна за випуск                Л.П. Капкаєва 

Редагування                                     В.К. Величко 

http://library.ck.ua/index.php/2008-12-08-13-40-34/2285(дата
http://library.ck.ua/index.php/2008-12-08-13-40-34/2285(дата
http://library.ck.ua/index.php/2008-12-08-13-40-34/2285(дата
http://library.ck.ua/index.php/2008-12-08-13-40-34/2285(дата
https://www.facebook.com/publicbib/?__cft__%5b0%5d=AZXO1PEnKYG3MM1_9G1GicrEHyN_6Mn5WgibGIMDFRRCpwf7PhrW-I4H0gF_z_gY97y7ME132LtK8ClzVeJWCZUJ0KG6rArylwdviyLPtkUoMbsoA7shXpxEU8ZD29YbDEU&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/publicbib/?__cft__%5b0%5d=AZXO1PEnKYG3MM1_9G1GicrEHyN_6Mn5WgibGIMDFRRCpwf7PhrW-I4H0gF_z_gY97y7ME132LtK8ClzVeJWCZUJ0KG6rArylwdviyLPtkUoMbsoA7shXpxEU8ZD29YbDEU&__tn__=-UC%2CP-R
http://library.ck.ua/index.php/2008-12-08-13-40-34/2285(дата
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Комп’ютерне опрацювання           Т.В. Долгушина 

 

 

____________________________ 
Формат 60x84/16 

 

 

Видавець і виготовлювач 

Комунальний заклад «Обласна універсальна наукова  бібліотека 

імені Тараса Шевченка» 

18001, м. Черкаси 

вул. Б. Вишневецького, 8  

 

 

Підписано до друку                              Ксерокс ОУНБ імені Тараса Шевченка 

 


