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Миколаївська книжкова весна
Молодь — це завжди нові iдeї, креатив i завзяття. Особливо це вiдчувають викладачi
навчальних закладiв i спеціалісти юнацьких бiбліотек, спілкуючись щоденно з сучасним
молодим поколiнням, яке стрiмко входить в доросле житrя з мрiями змiнити світ на
краще. Важливо враховувати особливостi психологii i свiтосприйняття цiєї вікової
категорії при пiдготовцi бiблiотечних заходiв. Тому ми запропонували активним юним
читачам i лiдepaм молодiжниx громадських оргaнiзацiй долучитися до проведення
щорiчного Тижня дитячоi та юнацької книги. Нашими партнерами стали бiблiотеки
Снгурівської ЦБС.
Протягом тижня проведено багато заходiв, у тому числі бiблiотечно-бiблiографiчнi уроки
i реклaмнi aкцii: екскурсії бiблiотекою, презентaцiї нових джерел iнформацiї в обласнiй
бiблiотецi — Інформаційно-ресурсного центру для молодi, Інтернет-центру. У мистецькiй
свiтлицi «Про що говорять дерева з вітром» викладачi дитячоi школи мистецтв провели
інтерактивний урок з використанням електронних ресурсів бiблiотеки, розповiли про
стародавні iкони i фрески, символи i образи iконопису. Присутнi на святах книги «Вічне
диво, iм'я якому — книга» i "Книга вчитъ, як на світі жить" її юнi шанувальники зустрілися
зi своїми улюбленими героями, вiдповiли на питання вiкторин, продемонстрували знання
прислів'їв i приказок. Пiдлiтки взяли участь i у розважально-пiзнавальнiй програмi "Хочу
все знати": дiзналися про iсторiю писемності, книги i книговидання.
Вже доброю традицією стали презентацiї нових видань. Вiдбулася зустрiч молодi з
поетами, вiршi яких увiйшли до третього випуску миколaївського літературного
альманаху "Вiтрaжi". Олександр Сичьов, один iз авторів, керівник ансамблю української
народної, авторської та сучасної пiснi "Вільні козаки" при обласнiй фiлармонії, лауреат
обласної премiї ім. Миколи Аркаса, пiдготував музично-поетичну композицію "На каждого
из нас есть отведенный луч". Директор бібліотеки Н.В. Іванова розповіла пiдлiткам про
Олександра Петрова - нове ім'я в літературі: Миколaївщини, що бухо вiдкрито у 2007 р.
краєзнавчо-пошуковою групою, створеною при бiблiотецi. Гості ознайомилися з
книжковою виставкою "Пiвденна муза", де були представленi літературні збiрки
миколaївських aвтopiв, у тому числi молодих, виданих у місті за останнє десятилiття.
Презентовано i нову збiрку бiблiотекаря ОБЮ, члена Нацiональних спілок письменникiв i
журналістів України Вiри Марущак "Цезар, Галка i Новий Рік". На закiнчення прем'єри
книги, зачаровані співучою українською мовою письменницi, вдячнi учнi гiмназiї виконали
для неї дeкiлькa музичних номерів i подарували власнi вiршi.
В цi дні не залишилися поза нашою увагою i музичні фани міста: стартував новий
бiблiотечний проект "Молодiжнi кумири Миколаївщини". Перший зaxiд з цього циклу
присвячувався кумирам миколaївської молодi 70-х, зокрема, Миколі Фальку — директору
Миколаївської обласної фiлaрмонiї, бас-гітаристу миколaївської рок-групи «Скіфи»
1969-1973 років, згодом — "Поющих юнг», де солістом був Олександр Сєров.
А 3 квiтня у Будинку творчості для дiтей i юнацтва м. Снгурівка в рамках урочистого
закриття обласного Тижня вiдбувся Фестиваль молодiжної книги «Спокуси книжкової
весни» пiд гаслом "Молодь об'єднає книга», організаторами якого стали Миколаївська
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обласна бiблiотека для юнацтва i Снігурівська центральна районна бiблiотека.
У фойє Будинку творчостi розмістилися: книжковий ярмарок миколaївських видавництв,
Консультаційне бюро з молодiжниx питань ОБЮ (представники з Центру зайнятості,
Головного управління юстицiї у Миколaївськiй областi, Обласної ради профспiлок),
фотовиставка Ігоря Єрмолаєвa "Фарби світу", виставка творчих робiт молодi
Миколаївщини, наданих у 2008 р. на Всеук- рaїнський конкурс "Легенди piднoго краю",
презентацiйнi виставки бiблiотек, виставка малюнкiв юного покоління Снігурівщини "Світ
Гоголя очима дiтей", стенд "Топ-10 найпопулярніших книг 2008 р."
На cцeнi Будинку творчостi виступили з концертною програмою Олександр Сичьов i
студенти Миколаївського державного вищого училища культури. До 200-рiччя М.Гоголя
учнi Кобзарцiвськоi школи Снігурівського району i члени миколаївської дитячої
громадської органiзацiї "Юна гвардiя" підготували театрaлізовaнi сценки за його
творами. Зi сцени з молоддю Снiгypiвщини спiлкyвалися миколaївськi письменники
В'ячеслав Качурiн з власними вipшами, піснями пiд гітару, Віра Марущак з презентацією
своєї нової книги, фотохудожник Ігор Єрмолаєв з електронною презентацією своїх
останніх подорожей світом.
Було оголошено дeкiлькa літературних конкурсів: Тетяна Чистякова, координатор
Молодiжного муніципалітету м. Миколаєва, закликала присутнix взяти участь у
наповненнi другої збipки вipшiв молодi Миколaївщини "Поетичннй коктейль" (перша
збiрка, до якої ввiйшли твори 70 молодих миколаївців, нещодавно була презентована у
Миколaївському yнiверситетi кораблебудування); В. Качурін нагадав про конкурс "Золота
арфа"; Iрина Гудим, відомий миколаївський книговидавець, i Натaлiя Іванова оголосили
ІІІ обласний конкурс "Легенди piднoгo краю", за результатами якого буде надрукована
збiрка робiт переможцiв.
Працівники обласної бiблiотеки вже в котрий раз переконалися: запорука успixу нашої
роботи з юнацтвом є взаємодія з бібліотеками рiзних систем i вiдoмств, закладами i
установами, молодiжними громадськими організаціями, творчими колективами i
небайдужими особистостями.
О. Ярмоленко, заступник директора
з бiблiотечної роботи Миколаївської
обласної біблiотеки для юнацтва.

2/2

