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Світ чарівного мистецтва
Одним із напрямків роботи Стовпинської публічно-шкільної бібліотеки є прищеплення
дітям любові до краси рідної природи, до творів мистецтва, живопису, літератури і
музики; розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей, забезпечення умов для їх
творчост, виховання бажання у дітей творити красу. Бо тільки завдяки мистецтву ми
можемо поділитися з людьми своїми почуттями, досвідом, творчістю і залишити свій слід
в історії…
В бібліотеці можна поспілкуватися на будь-які теми: обговорити улюбленого автора чи
книгу, привітати один одного зі святом, дізнатись нове і цікаве про традиції, реалізувати
власний творчий потенціал, навчитись чогось в інших, весело і корисно заповнити
вільний час, знайти друзів і однодумців, отримати позитивний драйв. Адже тут працює
привітна та доброзичлива бібліотекар - Ольга Олександ-рівна Середня, фахівець своєї
справи.

До професійних знань і умінь Ольги Олександрівни, додається ще одна риса – любов до
обраної професії, до бібліотеки, до її відвідувачів. „Хто володіє інформацією, той володіє
світом” - саме в цьому я намагаюсь переконати своїх читачів - так вважає вона.

Читачам цікаво відвідувати бібліотеку, адже тут можна почитати не лише хорошу книгу,
а й змістовно відпочити. Ольга Олександрівна завжди поцікавиться успіхами у навчанні,
захопленнями своїх читачів. Їй вдається залучити відвідувачів до бібліотеки через світ
емоцій і почуттів. Діти з задоволенням відгукуються на пропозицію взяти участь у
конкурсах: малюнків, на кращий вірш, казку, оповідання.
Уміння зачаровувати учнів, захоплювати їх хорошою книгою, подавати інформацію в
яскравій емоційно-образній формі — це прояв її професійної майстерності. Тут кожна
дитина відчуває себе потрібною і значущою для інших, відчуває, що її люблять.
Якщо бібліотека хоче залучити нових, та не втратити існуючих, вона „повинна бути разом
з ними” – говорить Ольга Олександрівна. А нові послуги – хороше підґрунтя для
збільшення кількості відвідувачів.
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Тому вивчивши потреби відвідувачів та провівши анкетування, завідуюча бібліотекою
створила при бібліотеці клуб „Майстриня”, який спрямований на виховання у членів
клубу любові до прекрасного, розвиток сприйняття і творчої самореалізації та духовного
самовдосконалення, формування естетичних смаків та художньо – творчих здібностей.
У клубі члени знайомляться з різними видами художнього мистецтва, активно
спілкуються, творчо самореалізовуються.
Партнерами в реалізації ідеї стали вчителі школи, діти, батьки.
„Почути незнане, побачити прекрасне – це стимул, це злет, це життя”. Саме під таким
девізом клуб „Майстриня” працює уже кілька років поспіль. Це творче об’єднання збирає
до свого кола любителів прекрасного: дітей різного віку, які бажають спілкуватися,
розширювати коло своїх знань, змістовно проводити вільний час.
Число його постійних членів зростає і налічує вже більше 25 чоловік.
Клуб будує свою роботу відповідно до плану, який розробляється на першому занятті
поточного року. Заняття проводяться двічі на місяць по вівторках, оголошення про них
висвітлюються на інформаційному стенді бібліотеки.
Заняття клубу проходять у формі майстер-класів: з квілінгу, нетрадиційної техніки
малювання, витворів з покидькового матеріалу, виробів з паперу в техніці торцування,
книжкових інсталяцій, стильного оформлення різноманітних закладок та плетіння з
газетних трубочок. Такі творчі зустрічі, майстер-класи стали доброю традицією.

А проводить їх завідуюча - Ольга Олександрівна, опанувавши спочатку сама різні види
мистецтва.
Дійсно, дивно, але в наш суєтний, наскрізь автоматизо-ваний час, творчий напрямок
„hand-made” (в перекладі „ручна робота”), здобуває шаленої популярності в усьому світі.
Тому і завідуюча бібліотекою вчить дітей творити красу своїми руками.
Вона із задоволенням ділиться з членами клубу часточкою свого таланту, розкриває
секрети різних технік рукоділля.
Під час участі в майстер-класах відвідувачам прищеплюється любов до народної
культури, відбувається збагачення духовного світу дітей, їх світогляду, розширюються
знання про природу, розвиваються естетичні почуття, творча активність, відбувається
ознайомлення з історією виникнення декоративно-прикладного мистецтва та
українськими традиціями.
Опанували члени клубу і складний стиль квілінгу під час майстер-класу „Паперові
фантазії”.
Ознайомившись, завдяки книгам із фонду бібліотеки та веб-ресурсам, з історією цього
виду декоративно-прикладного мистецтва, його базовими формами, переглянувши
приклади незвичайних різноманітних виробів, дітям захотілось і самим спробувати
творити. Адже мистецтво квілінгу – інтригуюча загадка, вона вабить кожного
неймовірними перетвореннями звичайної смужки паперу та приносить величезне
задоволення. Це навіть не фокус, це – диво! У поєднанні кількох смужок приховано
багато образів: квітка, рибка, баранчик, сонечко, чудернацькі дракони, птахи, тварини та
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інші цікаві витвори. Спочатку учасники майстер-класу вчилися скручувати довгі і вузькі
смужки паперу в спіральки, які називаються ролами, видозмінювати їхню форму і потім
складати з отриманих деталей площинну композицію.
Оригінальною ідеєю на майстер-класі є освоєння орігамі.
Завдяки використанню оригамі діти більш емоційно сприймають мистецтво і навколишній
світ, помічають виразність образів. Їх виховний вплив ґрунтується на емоційному
сприйнятті національної культури, яке відбувається під час творчої діяльності школярів.
Відбувся майстер-клас „Закладка книжкова – помічниця чудова”, на який завітали
учасники клубу, щоб виготовити атрибут читання – закладку.
Створення виробів з покидькового матеріалу - це і розвиток головних навичок і
здібностей дитини, і можливість спільно провести вільний час, і спосіб відволікти дитину
від телевізора та комп'ютера, замінивши спілкування з електронним пристроєм на
нескінченно захоплюючий процес творчості. Важливо - джерелом матеріалу для виробів
може бути що завгодно.

Опанували учасники клубу нетрадиційну техніку малювання. Малювати можна не лише
пальцями, а й усією долонею, кулачком, ребром долоні. Умочити в фарбу і
віддруковувати на папері. За допомогою різних форм відбитків діти створюють цікаві
роботи з нетрадиційного малювання.
Нетрадиційна техніка малювання допомагає більш глибоко пізнати внутрішній світ кожної
дитини, відчути її неповторність, особистісну своєрідність, визначити потреби та
інтереси. Діти залишаються задоволеними від процесу малювання.
А також на уроках майстер-класів діти з природних осінніх матеріалів роблять букети,
дощові краплинки, лісових їжачків.
Роботи зі створення композицій з природних матеріалів розширюють уявлення дітей про
навколишній світ, сприяють запам'ятовуванню фарб, форм і властивостей даного
матеріалу. Привчають до акуратності і уважності в процесі роботи.
В руках умільців все перетворюється в незвичайні вироби, відкривається вічна їх краса.
Будь-яка робота з природним матеріалом - не тільки захоплююча, але і пізнавальна.
Учасники клубу з любов’ю робили вітальну листівку - квітку для своїх мам.
Вони вклали в свої роботи ніжність, теплоту і любов. Бібліотекар ознайомила учнів з
легендами про квітку тюльпан, прочитала вірші, загадала загадки.
Дітям подобається займатися чимось творчим, а Ольга Олександрівна кожній дитині дає
пораду, практично допомагає. Учасники майстер-класу вчаться майстерності і отримують
дивовижні роботи. Адже робити своїми руками корисні, сучасні, привабливі, стильні речі
- цікаво!
Учасники майстер-класів з посмішкою та з власно створеним витвором мистецтва
повертаються додому. Такі речі допомагають створити в оселі затишок, красу, приносять
насолоду та святковий настрій.
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Варто відзначити, що всі майстер-класи супроводжуються обов’язковою викладкою
літератури з даної теми чи виду мистецтв. Запропонована література допомагає
подальшому розвитку творчих здібностей та креативних ідей користувачів бібліотеки.
Для маленьких читачів книгозбірні, бібліотекар пропонує чудові журнали, які містять
пізнавальну, освітню, виховну та розважальну інформацію, спрямовані на розвиток
дитячої творчості та присвячені різноманітним технікам і видам рукоділля. Діти із
захопленням переглядають журнали „Пізнайко”, „Маленька фея та сім гномів”, „Веселі
саморобки”, „Колобочок” та багато інших.
В бібліотеці систематично організовуються творчі виставки робіт учасників клубу, які
передають свій досвід, знання та уміння іншим. „Наші руки не знають спокою”, „Умілі
руки”, „Творчість юних”.
Для учасників клубу плануються конкурси малюнків, екскурси незнайомими казками
світу, літературні вікторини та ігри, бібліотечні посиденьки, які спонукають до частішого
використання книги, ознайомлення з літературними творами та їх авторами.
Члени клубу беруть активну участь у проведенні Тижня дитячого читання ”Хай Україна
вся читає, бо книга нас усіх єднає”, який є святом для дітей. Проходить він цікавими
формами популяризації книги: літера-турний хіт-парад „Нові книги-нові друзі”,
брейн-ринг „До нас в гості завітала казка”, конкурс дитячих малюнків „Я малюю світ”,
аукціон нової книги. В бібліотеці для них створено дитячий куточок „Граємось, читаємо,
відпочиваємо”.
Також клубівці приймають активну участь у проведенні родинних свят, Андріївських
вечорниць, інсценізують казки, навчають користувачів бережливого ставлення до книги.
А під час проведення масових заходів демонструють свої роботи.
Люблять малюки, зібравшись у бібліотеці, почитати вголос улюблену казку, а потім,
ставши на хвилинку Вовчиком, Зайчиком чи Лисичкою, інсценізувати її, погратися в ігри
„Метелики”, „Відкрий вулика”, „Уяви себе…” тощо.
Бібліотекар пробуджує дитячі душі для розуму та добра, виховує в них любов до читання,
бережливе ставлення до книг, шкільних підручників.
„Дитина завжди потребує до себе особливої уваги, тому що вона особистість,
індивідуальність. Вона чекає від тебе допомоги, підтримки, бачить у тобі людину
розумну, яка має знати дуже і дуже багато - знати все. Терпляче вислуховуєш кожного,
допомагаєш, даєш пораду. Ти розумієш, що одним невірним словом, жестом, простою
неувагою можеш назавжди відвернути дитину від бібліотеки, а разом з тим і від читання.
За роки роботи в бібліотеці я помітила, що ті діти, які багато читають, займаються
творчістю, не лише мають щедрі знання та всебічну обізнаність. Вони ще стають
набагато добрішими” - говорить бібліотекар.
Робота клубу „Майстриня” широко висвітлюється у самій бібліотеці: цікаві фотографії з
масових заходів та самі роботи членів узагальнені у тематичних папках, багато виробів
прикрашають бібліотеку.
„Найактивнішому читачу – безкоштовна зачіска” - таку послугу надає бібліотекар під час
занять клубу.
Члени клубу залюбки відвідують заняття, вчаться створювати в різних техніках цікаві і
практичні речі. Бібліотека стала острівцем натхнення для кожного, хто має висловити
свою творчість. А головне, що вона відкриває таланти та здібності читача, який є
цікавою і неповторною особистістю, допомагає йому у самовизнанні.
Тому охоче біжать до бібліотеки діти, де читають, граються, відпочивають. А Ольга
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Олександрівна гостинно відкриває їм двері, щоб зацікавити книгою, подарувати радість
спілкування та відпочинку.
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