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АРТгалерея
В Малинській центральній районній бібліотеці ім. В. Скуратівського багато
років працює АРТгалерея – виокремлений мистецький простір у бібліотеці
для зустрічей і спілкування з творчими особистостями громади, наочної
популяризації творчих робіт краян, з метою естетичного виховання, змістовного
дозвілля, отримання естетичного задоволення, позитивних емоцій для
відвідувачів. Експозиції тематично поєднуються з книжковими виставками,
бібліотечними презентаціями, іншими культурно-просвітницькими заходами і
слугують ілюстративним доповненням до них.
"Черпаю сили в рідної землі..." виставка робіт молодого, талановитого
художника Олександра Струтинського.
Любов до своєї землі, історії, культури
передає він через зображення на
картинах старовинних
українських
пейзажів.
"Це достеменно професійний художник,
Малинський район і Малин нас усе
більше
захоплюють
молодими
талантами," – сказав на презентації
заслужений художник України Юрій
Камишний.

Вихованці центру дитячої та юнацької творчості презентували виставку
творчих робіт колективу «Креатив» «Творчість не має меж». Захід зібрав велику
кількість шанувальників їхньої творчості: керівники інших гуртків, колеги з
області, вихованці ЦДЮТ, батьки, відвідувачі бібліотеки. Ці талановиті діти –
учасники багатьох обласних та республіканських конкурсів, їхні роботи постійно
демонструються на районних та міських заходах.

До Дня Незалежності України організували виставку творчих робіт майстрині
вишивання Наталії Шоботенко «Боже, Україну збережи».
Пані Наталя дуже любить книги, пробує писати вірші, активна читачка та
учасниця масових заходів Малинівської сільської бібліотеки. Вишиває пані Наталя
здебільшого бісером, теми різні, переважають картини української та духовної
тематики. Дуже цікаві вишиті бісером рушники.

ГО «Свічадо» презентувала виставку творчих робіт своїх учасників.
«Свічадо» збирає, відображає і втілює, воно, дійсно, несе красу і світлу енергетику:
свіча до свічі – це символ незгасних наших мрій-бажань, нашого єднання, нашої
самостверджувальної віри.

«Тепло рідної землі». Художник Іван Башинський. Його пензлю належить
оформлення книг краян В. Тимошенка, В. Студінського «Історія Малина», збірки В.
Лісовського «Сон-трава», збірок поезій В. Сташука, М. Опалинської «Людина і
навколишнє середовище». На обкладинках книги В. Тимошенка «Малинщина.
Нариси історії» вміщені його малюнки Малинського древлянського городища та
будинку Миклухо-Маклаїв у Малині. Його роботи з великим успіхом презентуються в
АРТгалереї нашої бібліотеки.

Бібліотека – територія молоді!
Читання на молодіжній хвилі
Популярність читання серед молодих громадян – барометр майбутнього
духовного здоров’я суспільства. Знайомство молоді з якісною сучасною
літературою постійно проходить в нашій бібліотеці.

«Все про Європу». Пункт європейської інформації усім молодим
користувачам бібліотеки надає доступ до інформаційних ресурсів та
електронних баз даних щодо функціонування інституцій Європейського
Союзу та інших європейських організацій, економіки, можливостей
навчання, участі в наукових та інших програмах ЄС.

Працівники бібліотеки організували молодіжне свято краси і здоров’я
«Бути здоровим модно і престижно!». Мета заходу: формування серед
молоді фізично і морально здорових, сильних, всебічно розвинених
особистостей, спонукання молоді до активного способу життя; виховання в
молоді розуміння здоров’я як пріоритетної цінності в житті, активної
громадянської життєвої позиції. Учасниками заходу були студенти
лісотехнічного коледжу; старшокласники шкіл району.
В програмі заходу:
- година-тренінг "Бути здоровим – престижно і економічно вигідно!" Маріанна Макарчук, тренер, мультиплікатор з освіти в сфері прав людини в
Інтернеті
- «Мандрівки і туризм – чому варто подорожувати молодим?» - Валентина
Гарбарчук, керівник гуртка спортивного орієнтування Малинського ЦДЮТ,
- «Велотуризм як форма сімейного дозвілля» - Представники велоклубу «Вело
Тур-Малин» Ольга Міхаліцька та Григорій Шитюк.
- «Історія успіху» - зустріч з абсолютною чемпіонкою України з боді-білдінгу та
фітнес-бікіні, срібною призеркою чемпіонату світу, тренером Малинського
спортивного клубу «Адреналін» Яною Єнько.
- «Запрошуємо до салону краси»: майстер-клас з візажу від Ольги Грищенко
«Музика – це життя» - Юрій Охрімчук, учасник вокального талант-шоу «Xфактор».

Бібліотека зустрічає своїх читачів незвичайною книжковою виставкою
«Столик для двох», де читачі за чашкою кави змогли познайомитися з
дивовижними книгами про красиві відносини жінок і чоловіків, адже 14
лютого – День закоханих!

Тренд-акція до Дня вишиванки:

«Хто прийде у вишиванці, тому буде кава в філіжанці»

Дозвілля також буває змістовним. «Згадуємо Кузьму».

В народі кажуть, що людина щаслива тоді, коли може поділитися своїм
талантом. Талантами діляться на майстер-класах, що відбуваються в
бібліотеці
Талантами діляться на майстер-класах, які періодично відбуваються в просторах

Правова освіта молоді
Допомогти юнакам та дівчатам вільно орієнтуватися в складному вирі
правових питань спрямована робота «Бюро безоплатної правової допомоги»,
виставка-рекомендація
«Юридичний
компас
молоді»
та
відеофільм
«Декларація прав людини».

Круглий стіл «Твої права і обов’язки» включав: книжкову виставку «Твої права
- твій захист», перегляд відеоролика «Я – дитина України, які мої права?»,
інтерактивний діалог «Що ви знаєте про молодіжне право?», презентація
книги англійського письменника і психолога Річарда Темплара «Правила, які
варто порушити. Життя за власним кодексом».

Бібліотека просто неба
Під час акції «Бібліотека просто неба» наші бібліотекарі популяризували
книгу та читання, організовували та проводили різноманітні культурноосвітні заходи за межами бібліотек – у громадських місцях та рекреаційних
зонах. Цінність акції полягає в тому, що вона відіграє значну роль у залученні
нових читачів до бібліотеки, у розвитку інтересу до читання, особливо серед
дітей та молоді.
У рамках акції бібліотекарі організували «Книжкову алею» в міському
парку, де презентували свої послуги та проводили різноманітні інтерактивні
заходи з метою популяризації читання та привернення уваги громади до
можливостей, які надає бібліотека. «Книжкова алея» розпочала свою роботу з
наймолодшими користувачами бібліотеки.

Ми працювали під слоганом «Читати
це – модно, читати – це круто!».

Улюбленим місцем для
відвідувачів стала
фотозона «Лялька з
улюбленої книжки», де
залюбки
фотографувались і
дорослі і малеча.

«Горизонти творчості»
«Горизонти творчості» - це бібліотечний проект, спрямований на
популяризацію серед місцевої громади творів письменників-краян та
підтримку авторів. Малинщина здавна багата талановитими, здібними
людьми, слава про творчу діяльність яких ширилась далеко за межами
рідного краю.
Вечір-вшанування творчості Василя Сташука
«Я в цих снігах ніколи не розтану…»

Презентація лірично-патріотичного видання Володимира Канюки
«Я із Майдану, Українець!»

Творча зустріч з Сегієм Дехтяренком, поетом із мальовничого села Вишів
«Мій портрет – мої вірші»

Презентація нових книг поетеси Людмили Морар
«Я плекаю перлинку слова для дитячих сердець...»/Людмила Морар

Клуб активного відпочинку «Жити з радістю»
Учасники – люди поважного віку,
декілька десятків пенсіонерів, котрі
працювали в різних сферах, а тепер їх
об'єднує спільна справа – активний
відпочинок, приємне спілкування та
корисне проведення вільного часу.
Цікаве знайомство, комфортне щире
спілкування, з гумором та позитивом так проводять час з нашою допомогою
учасники клубу.

Захоплююча подорож сторінками
сучасної української літератури.
Малинська центральна районна
бібліотека працює для громади. Для бажаючих бути в курсі європейських
подій, працює Пункт Європейської інформації. Якщо ви талановиті і хочете
поділитися своєю творчістю, для Вас наша АРТгалерея. Якщо вам близькі
українські народні традиції, звичаї – для Вас працює народознавча Василева
світлиця. Знайомство з історією краю через краєзнавчі видання.

Працівники бібліотеки систематично проводять «Корисні зустрічі». Діалог
з представником поліції на тему шахрайства та як не втрапити під дії
шахраїв.

В житті немає нічого неможливого. Навчатись інформаційним
технологіям запропонував членам клубу "Жити з радістю" працівник Інтернет
центру бібліотеки Олександр Олійник.

«Дія» в дії. Учасники клубу активного відпочинку "Жити з радістю"
долучилися до проєкту "Дія. Цифрова освіта" в Інтернет центрі нашої
бібліотеки.

Ось такі вони, пані і один пан з клубу поважних людей "Жити з радістю".
Красиві, цікаві, елегантні... Уроки танців від Марії Власенко в Малинській
ЦРБ.

Чаювання «Чай пити – довго жити». Приємне спілкування за чашкою
чаю. Аромат цілющого тонізуючого напою манить та зігріває, а розмова
звеселяє серце. Дійсно, спільне чаювання підтримує дружні відносини. Заряд
позитивних емоцій від спілкування гарантовано.

Краєзнавство.
Малинська земля самобутня і неповторна. Від предків дісталася
величезна історична, культурна та духовна спадщина. Ми маємо знати і
пам’ятати славетні традиції своїх дідів-прадідів. Подати читачам якомога
ширшу і правдиву інформацію про історичні події, що відбувалися в нашому
краї, про славетних земляків, викликати почуття гордості за свій рідний
край, за його моральну, духовну міць і потужний потенціал покликана
краєзнавча діяльність публічних бібліотек району. Бібліотекарі співпрацюють
з науковцями, краєзнавцями краю, проводять спільні заходи.
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Ремесла та промисли Поліського краю. Проблеми дослідження і
популяризації».
До Малина з’їхалися представники з різних міст, науковці та викладачі,
виступали місцеві історики та дослідники. Вони презентували результати
досліджень, що стосуються промислів давнього Полісся, зокрема Малинщини.
Один із виступів мав назву «Бібліотеки в системі збереження історичної
пам’яті народу» та був надрукований у матеріалах конференції.

На Малинщині 2019-й рік проголошено роком відомого письменника,
етнографа Василя Скуратівського, з нагоди його 80-річного ювілею.
З 2008 року наша бібліотека носить ім’я Василя Скуратівського, тут
створена «Василева світлиця». В рамках року В.Скуратівського працівники
бібліотеки провели ряд заходів для всіх категорій населення громади. Серед
яких:
- виставки-інсталяції у фойє бібліотеки «Україна – його вічна Берегиня»;
- виставка старовинної української вишивки з колекцій бібліотекарів Наталії
Деняченко, Лідії Давидюк, Олени Романенко;
- літературно-етнографічна мозаїка «Із життя мого народу»;

- майстер-клас «Родинні обереги поліщуків»;
- «Народознавче перевесло» з неперевершеною етнографинею Галиною
Олійник;
- «На погостини до Василя» - зустріч-вшанування у «Василевій світлиці».
Бібліотека взяли участь у літературно-обрядовому фестивалі «Берегиня».

Наша бібліотека приймала учасників Всеукраїнського літературномистецького фестивалю імені В. Скуратівського «До Василя!». Це було свято
єднання заради збереження українських традицій, звичаїв, української
культури. Бібліотека вирувала. Радість зустрічі, щире спілкування, обійми,
океан позитиву.

До Малина приїхали літератори з 20 областей України та трьох країн,
щоб подивитися на скарби щедрої на мистецькі таланти землі, вшанувати
пам'ять Василя Скуратівського, і через його особистість показати велич його
творчої діяльності, якою він засвідчував свою любов до рідного Полісся.
Краєзнавча зустріч «Благословенна доля триєдина: мій рідний край,
народ і Україна», в рамках якої ми презентували нове видання кандидата
історичних наук, краєзнавця Василя Тимошенка «Малинщина. Нариси історії
Т.1».

І вічно бути їх землі, їх Україні, сонцю над нею.

