
 

 

 

 



Творчий звіт ЦБС         

                                                                                                                                                              

«Про заходи у бібліотеках – філіях Великомихайлівської ЦБС в рамках                         

обласної акції @Етнографічне намисто Одеського краю@» 

У Великомихайлівській ЦРБ були проведені заходи в рамках етномарафону під 

гаслом «Назавжди запам’ятай – БЕРЕЖИ свій рідний край! Це твоя земля 

країна, рай батьківський – БАТЬКІВЩИНА». 

Масові заходи ЦРБ: 

- зустріч з істориками-краєзнавцями Долговими Володимиром Вікторовичем та 

Олександром Володимировичем і презентація їхньої краєзнавчої книги 

«Сторінками історії Великомихайлівського р-ну»;   

- краєзнавчий квест «Мій край – моя історія жива»;                                                             

- свято національної єдності — День вишиванки.  
Жителі та гості селища подорожували етномаршрутами і знайомилися із 

творчими здобуткам аматорів мистецтва Великомихайлівщини. Під час свята 

бібліотекарі ЦРБ презентували інформаційний плакат «Таємничі коди предків», 

літературу, цікаві журнали із книжкової виставки "Читаємо вишиванку, як 

книгу". В рамках свята відбувся яскравий флешмоб, який додав всім присутнім 

найбільшого позитиву. Завершив це феєричне свято неперевершений виступ 

нашого земляка-бандуриста П. Ровенка. 

  
Етномісток в ЦРБ «Як у нас на Україні» - краєзнавча година «Українські 

національні страви». 

 
 

Бібліотекарі ЦРБ підготували справжню етноподорож у далекий світ предків.  



 
Про проведену роботу в рамках етномарафону "Етнографічне намисто 

Одеського краю" була підготовлена відеопрезентація, що завантажена на 

ЮТУБ: https://youtu.be/7a6FdEsJTBU . 

Заходи для юнацької категорії читачів у бібліотеці-філії с. Цебрикове були 

проведені у співпраці із Цебриківськими ЗОШ, БК та активними користувачами 

бібліотеки у квітні-вересні. 
Масові заходи були такі: екскурсія до краєзнавчого міні-музею бібліотеки; 

         

мистецька година «В гостях у нашої родини: традиції і обряди»; 

 

    

cкрайб–онлайн–презентація "Мозаїка життя плугатаря пісенної ниви - А.Т. 

Авдієвського - УКРАЇНСЬКОГО ОРФЕЯ".                                                              

Мініч Іван — учень 10 класу Цебриківської ЗОШ І-ІІІ ст. здійснив краєзнавчу 

пошукову роботу про життєвий та творчий шлях нашого земляка Авдієвського 

Анатолія Тимофійовича – Героя України, який пішов із життя 24.03.2016 року. 

https://youtu.be/7a6FdEsJTBU


Він був музичною зіркою України, головним диригентом-постановником 

співочих перлин України, зведених хорів, керівником всеукраїнських семінарів, 

головою журі всеукраїнських конкурсів, народним артистом України, 

заслуженим діячем мистецтв України, президентом Національного музичного 

Комітету України Міжнародної музичної ради ЮНЕСКО, Членом Комітету з 

Державних премій України імені Т. Г. Шевченка, лауреатом Національної 

премії України ім. Шевченка і багатьох інших державних премій, генеральним 

директором, художнім керівником Національного академічного народного хору 

України імені Г.Г. Вірьовки. А.Т. Авдієвський був нагороджений Почесною 

грамотою Кабінету Міністрів України з врученням йому пам'ятного знака за 

вагомий особистий внесок у розвиток національного музичного мистецтва і 

високу професійну майстерність 17 серпня 1998 року. У Києві на Алеї зірок 

встановлена зірка Авдієвського. Творча робота Мініча Івана, який є одним із 

нащадків А.Т. Авдієвського, завантажена на ЮТУБ: 

https://youtu.be/4uHGP4WNjjM  та презентована у Фейсбуці.                                                                                                                                   

Про заходи Цебриківської б/ф для дітей підготовлена і завантажена слайд-

презентація на ЮТУБ "Культурні джерела Цебриківщини": 

https://youtu.be/rKqbNJ0r_4w . 

Також у сільських бібліотеках-філіях проводилися різні заходи: 

у Новосавицькій б/ф відбулось родинне свято «Шануй батька й неньку»; 

у 

Тростянецькій б/ф — свято «Вишиванка – символ Батьківщини, дзеркало 

народної душі», свято «Україна моя неозора», присвячене Дню незалежності 

України та година-презентація «Українська кухня». 

 

 
У Вишневській б/ф були проведені заходи, які висвітлені у слайд-презентації, 

що розміщена на ЮТУБ:  https://youtu.be/fWDLyNReChI 

https://youtu.be/4uHGP4WNjjM
https://youtu.be/rKqbNJ0r_4w
https://youtu.be/fWDLyNReChI


 та Фейсбуці. 

У Слов’яносербській б/ф були проведені заходи у тісній співпраці із ЗОШ, БК 

та сільською радою – до 85-тої річниці Одещини та 155-тої річниці села 

Слов'яносербка Великомихайлівського району Одеської області; 

 

 
етно-подорож «Свято Різдва: вражаючі українські традиції»;  

 
краєзнавчий екскурс «Духовні основи Великодня»; краєзнавчий 

марафон «Люби і знай свій рідний край». Про захід був підготовлений 

відеоматеріал: https://youtu.be/HBbjtlpmZoU. 

Великоплосківська бібліотека-філія провела свято «Широкая Масленница», 

День вишиванки, «Традиции и нравы Великоплосковской земли». 

 

https://youtu.be/HBbjtlpmZoU


         
 

 

P.S. Активна робота, в межах обласної акції, була проведена у селищних 

бібліотеках: Великомихайлівській ЦРБ, Цебриківських бібліотеках - філіях для 

дорослих та для дітей. Також у сільських бібліотеках – філіях ЦБС: 

Великоплосківській, Вишневській, Новосавицькій, Слов’яносербській, 

Тростянецькій. 
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