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Робота з громадою та організація її дозвілля – один із 

важливих напрямів діяльності закладів культури, який включає в 
себе комплексний підхід до цієї справи. Працівники публічних 
бібліотек повинні робити все для того, щоб виховувати в 
підростаючого покоління любов до рідного краю, культури, релігії, 
зберегти народні традиції, звичаї, пісні та музику свого народу.  

 Клуби та об'єднання за інтересами  створюються для 
спілкування людей, що мають єдину мету, завдання,  інтереси,  для 
обміну думками, удосконалення знань в тій чи іншій галузі науки, 
літератури, людської діяльності, сприяє становленню особистості. 
Об'єднання - той же клуб, тільки з розвинутою структурою. 

    У розвитку клубів і об'єднань за інтересами багато ще 
нерозв’язаних проблем.  Виникнення і діяльність багатьох з них 
носять стихійний характер. Відсутність ефективної методики ор-
ганізації та управління їх діяльністю змушує бібліотеки самостійно 
шукати принципи організаційної структури клубів, найбільш дійові 
форми роботи, і не завжди це робиться успішно. Багато клубів - 
існує формально, не маючи постійних учасників, розробленої 
програми, організаційно оформленої структури. Нерідко 
об'єднання створюються взагалі без урахування запитів та інтересів 
відвідувачів бібліотеки, або окремі цикли заходів названі клубами 
за інтересами. 

     Багато з них через короткий час «видихаються» тобто, 
використавши окремі  форми роботи, не збагачуються новими, не 
розвивають існуючий інтерес і припиняють роботу. 

      Тому при створенні нових об'єднань бібліотечні працівники 
повинні знати  основи їх організації, принципи формування 
колективів, їх діяльності. 

       Клуби за інтересами створюються там, де для цього є не-
обхідні умови. Перш за все - бажання людей об’єднатися на основі 
спільних інтересів. Тому головне на першому етапі «виявити спільні 
інтереси учасників, сформувати певну групу людей, у якої є реальна 
потреба у відповідній діяльності в рамках об’єднання. Ця потреба 
може існувати об’єктивно, незалежно від бібліотеки, і 
сформуватися поза нею. У цьому випадку клуби виникають з 
ініціативи читачів та існують, в основному, на самодіяльній основі. 



      

Досвід бібліотек Ярмолинецької ЦБС 
по роботі клубів за інтересами 

 

Загалом в Ярмолинецькій ЦБС   діє 39 клубів за інтересами, з  
них 4 в ЦРБ та 4 в РДБ. Це клуби краєзнавчого характеру 
(«Краєзнавець» - б/ф с. Соколівка, Сутківці; «Люби і знай свій 
рідний край» - б/ф с. Тарасівка), клуби любителів книги 
(«Книголюб» - с. Кадиївка, с. Солобківці); літературно-музичні клуби 
(с. Вербка – «Мамина пісня», с. Глушківці «Любава»);  народознавчі 
(с. Пасічна – «Український віночок»; Соснівка, Москалівка – 
«Берегиня»; Міська – «Козачата»; с. Шарівка – «Обереги 
духовності»); читацько-пошукові (с. Нове Село – «Водограй»); 
екологічні («Джерельце» - б/ф с. Проскурівка) та багато інших.  

Аналізуючи програми деяких клубів, слід відмітити, що в них є 
загальні недоліки: багатотемність, непослідовність; мало 
оригінальних заходів, характерних для того чи іншого клубу.  Інші 
заходи не відрізняються від тих, що проводяться в бібліотеці. Зви-
чайно, що інтерес до них буде недовгим і невеликим. Навряд чи 
зацікавлять відвідувачів клубу одноманітні заходи типу численних 
"уроків" (історичної пам’яті, мужності, моралі та ін.). 

Багато з клубів мають цікаві традиції. Наприклад, в багатьох 
клубах стало доброю традицією проводити засідання в затишній 
домашній обстановці: на столиках -  чашки із запашним чаєм, 
цукерки, домашнє печиво. Таку традицію постійно підтримує й 
літературно-поетичний клуб «Автограф», що діє при районній 
бібліотеці. 

 
Гурток «Український віночок» (б/ф с. Пасічна) 

Вже понад 10 років при бібліотеці-філіалі с. Пасічна працює 
клуб «Український віночок». У своїй діяльності цей гурток приділяє 
велику увагу популяризації літератури з питань відродження 
народних традицій, обрядів, духовності, формуванню у 
користувачів естетичного смаку та знання традицій фольклорного 
життя краю. 



 
 
Члени клубу збираються 

в бібліотеці на вечорниці, 
вишивають, співають 
обрядові пісні.  

 
 
 
 

 
 
Приділяють увагу таким формам роботи як  тематичні вечори, 

свята врожаю, 
вулиці, села, 
ювілеї, весілля, 
дні народження 
старожилів 
селища. 
Запроваджують 
театралізовані 
вечори — 
портрети, вітання 
ветеранів війни і 
праці, людей  
похилого віку, довгожителів, виховуючи молодь і дітей на 
прикладах їхнього життя і діяльності. «Український віночок» 
організовує унікальні виставки вишивок майстринь села, веде 
концертно-видовищну діяльність по популяризації української пісні, 
бере участь у культурно-виховних заходах району та села.  

Засідання клубу «Український віночок», 2006р.  

Вертеп «Різдвяна зірка на весь світ засіяла», 2008р.  



Досить  цікавим та змістовним був захід, організований 

бібліотекою та «Українським віночком» з нагоди 10-річчя від дня 

народження клубу та з нагоди 20-річчя Незалежності України. В цей 

вечір пасічнянці мали змогу побачити цікаве театралізовано-

етнографічне дійство на тему «Спас по-пасічнянськи», відкриття 

кімнати-музею Подільської вишивки, відбулась презентація книги 

«Розповідь про 

Пасічну та 

пасічнянців», 

створену та видану 

спеціально до цього 

свята. За ініціативи 

та підтримки членів 

клубу при бібліотеці 

відкрито кімнату-

музей «Подільської 

вишивки». 

 

 

 

 

Оформлення виставки вишивок майстринь села 
до 10-річчя клубу «Український віночок», 2011 р. 
2011р.  

«Спас по-пасячнянськи»,  2011р. 



Всім запам’ятався 60-річний ювілей бібліотеки-філіалу с. 
Пасічна, безпосередню участь у якому брали члени клубу 
«Український віночок». Захід проходив в святково оформленому 
фотосвітлинами, книжковими виставками, видавничою продукцією 
місцевому Будинку культури. Глядачів зібралось багато: жителі 
села, колеги, друзі, а також були запрошені ветерани бібліотечної 
справи Бащен Р. М., Цнота Р. М. та Хвостач Л. П., котрі в різні роки 
працювали в цій бібліотеці. Завідуючий книгозбірнею Люховець В. 
В. провів екскурс в історію бібліотеки та гуртка "Український 
віночок". Присутні мали змогу проглянути відеопрезентацію з 10-

річної історії цього 
гуртка. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ювілей бібліотеки,  2012р.  



Про роботу бібліотеки с. Пасічна та гуртка «Український 
віночок» на початку 2012 року було відзнято відеоматеріал, який 
пройшов по обласному телебаченні, зокрема у телепередачі «Село, 
а в ньому люди». 

У 2012 році гурток «Український віночок» приймав участь в 
обласному огляді-конкурсі аматорів фольклорних та фольклорно-
етнографічних колективів «Не зміліє народна криниця» - у І та ІІ турі 
учасники гуртка були відзначені грамотами. 

Робота гуртка широко висвітлюється й у самій бібліотеці: цікаві 
фотографії з масових заходів та самі роботи гуртківців узагальнено у 
тематичних папках, добірках, багато матеріалів розміщено і в 
бібліотеці, і в музейній кімнаті. Також ведеться й краєзнавчо-
пошукова робота, 
яка зібрана у 
папках 
«Пасічнянські 
жінки не тільки 
вишивають…», 
«Майстрині 
наших сіл» тощо. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наочне оформлення роботи «Українського 
віночка» 



Літературно-музичний клуб «Мамина пісня»  
б/ф с. Вербка 

З-поміж інших вирізняється літературно-музичний клуб 
«Мамина пісня», що діє при бібліотеці-філіалі с. Вербка. Цей клуб 
популяризує народні звичаї та обряди, зокрема українську народну 
пісню, тому кожний захід – театралізоване дійство, свято 
української пісні. Це об’єднання різних за віком людей з спільними 
інтересами. Він являється центром спілкування для членів клубу: 
спільно з бібліотекарем клуб займається дослідженням історії села, 
проводяться заходи з популяризації подільських звичаїв та обрядів. 
Важливим елементом «Маминої пісні» є те, що учасники клубу не 
тільки підтримують, а й самі ініціюють  проведення тих чи інших 
масових заходів. 

В рамках клубу традиційно проводяться родинні свята «Ой 
роде наш красний, роде наш прекрасний», літературно-
етнографічна подорож «Батькова криниця», свято Матері «А мати – 
то вічна Покрова, накриє останнім листочком», вечір-вшанування 
«Про людей хороших – наших земляків», родинне свято «Та земля 
мила,  де мати зростила». Члени клубу за інтересами «Мамина 
пісня» полюбляють українські народні пісні, сприяють її 
відродженню.  

 
«Мамина пісня» - учасник виступів на районній сцені 

 (День міста Ярмолинці, 2012 р.) 
 
 

 



Вже традиційними стали Різдвяні зустрічі з Вертепом і колядою, 
Великодні гаївки. 

 
В рамках засідань 

клубу також проведено: 
Свято матері «Рідна мати 
моя», вечір «А жінка в світ 
приходить для любові», 
вечорниці «Іде Святий 
Миколай» тощо.  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Свято Матері, 2012 р. 



Літературно-музичний клуб «Любава»,  
б/ф с. Глушківці 

у 2011 р. при бібліотеці започаткував свою роботу клуб за 

інтересами «Любава», який стає окрасою всіх заходів, що 

проводяться у с. Глушківцях: Дні села, 8 Березня, святкування 

релігійних свят до Івана Купала, Святого Миколая і т. д.  

 

 

Літературно-музичний клуб «Любава» неодноразово став 

учасником й районних заходів та урочистостей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Колектив «Любава» 

Клуб «Любава» - учасник всіх заходів села Глушківці  

Участь «Любави» у святкування Дня працівників 
культури у Ярмолинцях, 2012р. 



Приклад оформлення літературно-музичного клубу 
за інтересами «Любава» 

Пісенний мій краю, любов моя вічна 

Тут пам'ять козацька -  і слава батьків. 

Так хочеться довше дивитися в вікна, 

Вдивлятися в очі своїх земляків. 

З поклоном синівським тобі побажаю 

Селянського щастя не втратити суть, 

Хороших пісень і рясного врожаю 

Лелеки ж побільше хай діток несуть… 

 
Девіз клубу:      «Шануй звичаї та обряди твоїх  батьків, бо це 

твоя окраса» 
 

Емблема клубу: 
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Статут клубу: 

Літературно-музичний клуб за інтересами «Любава» 

створений у 2011 році при Глушковецькій сільській бібліотеці. Це 

самодіяльне об’єднання різних за віком людей із спільними 

інтересами. Клуб  «Любава» працює на добровільній основі за чітко 

визначеним планом конкретних дій. Клуб не є політичним. В його 

основі є глибоке вивчення, збереження та відродження пісенних 

традицій нашого краю, вивчення народознавства, розвиток творчих 

здібностей, поєднання зусиль для добрих і корисних справ. 

Клуб «Любава» здійснює свою діяльність не тільки в межах 

Глушковецької сільської ради, але й в межах району. Членство в 

клубі не обмежується віком, соціальним положенням, відношенням 

до релігій. 

Вищим органом самоврядування в клубі є рада клубу. 

 

Мета клубу: 

Донести до кожної людини красу української пісні, зберегти та 

відроджувати пісенні традиції нашого краю. 

Права і обов’язки членів клубу: 

 Членом клубу може бути кожна людина, яка маєне байдуже 

ставлення до бібліотеки, цікавиться історією рідного краю, його 

традиціями 

 Прийом в члени клубу проводиться рішенням засідання ради 

клубу при бажанні виступаючого 

 Члени клубу зобов’язані: 

- Брати участь у роботі клубу 

- Виконувати рішення клубу 

- Активно пропагувати клуб і залучати до роботи в ньому інших 

товаришів 

 Члени клубу мають право: 

- Виступати на засіданнях клубу з оглядами обміну думок 

- Першочергово користуватися новинками фонду 



- Обирати і бути обраним в керівні органи клубу 

 Зміст і форми роботи: 

- Головним змістом роботи клубу є популяризація пісні, 

народознавства, історії рідного краю і його культури 

- Проведення заходів з пропаганди української пісні 

- Організація та проведення зустрічей з цікавими людьми, 

майстрами народної пісні, старожилами 

- Організація книжково-ілюстративних виставок за темами 

засідань 

- Сприяння в проведенні змістовного дозвілля жителів села 

 Форми роботи клубу: 

- Літературно-музичні вечори, світлиці, зустрічі з цікавими 

людьми, конкурси, вечори-вшанування людей старшого покоління, 

народні гуляння, вечорниці та ін.. 

 

План роботи клубу «Любава» на 2013 рік 

1. Свято Новорічного вертепу 

січень 

2. Щедрівки «Щедрий вечір, добрий вечір» 

січень 

3. Родинно-сімейне свято «Хай буде шана в кожній хаті, і дух 

сімейний за столом» (в рамках майстер-класу «Робота клубу за 

інтересами як важлива форма організації дозвілля у бібліотеці») 

березень 

4. Свято Матері «Подаруй мені квіти і ласку» 

травень 

5. Народне свято «Купальські вогні»                                   

  липень 

6. Благодійний концерт «Добром і любов’ю серце обігріємо» 

(Будинок престарілих с. Солобківці) 

грудень 

7. Андріївські вечорниці                                                                   грудень 



 


