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Пропозиції Харківської обласної бібліотеки для дітей 
до проекту "Український Донбас" 

 

 
Захід Мета 

Шляхи реалізації Час та місце 
проведення 

Попередня 
домовленість 

1. Організація пересувної 
Міжнародної виставки дитячого 
малюнка «Ідеальний дім», на 
якій представлені художні 
роботи дітей різного віку з 12 
країн світу: США, Киргизстану, 
Казахстану, Болгарії, Італії, 
Латвії, Таджикистану, Грузії, 
Вірменії, України, Китаю та 
Нагірного Карабаху.  
Виставка ініційована Художнім 
фондом «Fermata» (США), 
схвалена ЮНЕСКО.  
 

Міжкультурний діалог 
різних регіонів України та 
інших країн, подолання 
регіональної культурної 
ізоляції, пошук спільних 
цінностей, національної 
духовної єдності, 
формування  толерантного 
ставлення.  

 
 

Досягнута домовленість з 
організаторами фундації 
«Фермата» (США) щодо 
змін маршруту експозиції 
виставки (м. Слов’янськ 
та Новопсковський р-н). 

Березень-
травень  
2016 р. 
Бібліотеки, 
школи  
м. Слов’янська 
та 
Новопсковського 
р-ну. 

Слов’янська центральна 
бібліотека, директор – 
Мамедова Лариса 
Миколаївна. 
 
Бібліотеки 
Новопсковського р-ну. 
 
 

1-1 Участь дітей Донбасу в 
експозиції виставки дитячого 
малюнка «Ідеальний дім». 
 

— //     — Запропонувати дітям  
Донбасу намалювати 
ідеальний будинок своїх 
мрій. Надіслати малюнки 
для участі. 
 

Лютий 2016 р. Надіслано 20 робіт учнів 
молодших класів 
Донецької області 
Великоновосілівський р-
ну с. Новомайорське  
(конт. Особа Цвігун 
Оксана Вікторівна) 

2. До 25-річчя незалежності 
України провести 
Міжрегіональний дитячий 
мистецький конкурс листівок 
«Дім. Родина. Батьківщина». 

Виховання любові до 
Батьківщини, формування у 
дітей глибоких 
громадянських 
патріотичних почуттів, 
національної свідомості, 
поваги до сімейних 
цінностей та традицій. 

 розробка положення 
про Конкурс;  

 розповсюдження 
інформації; 

 організація експозиції. 

Лютий–серпень 
2016 р. 

Слов’янська центральна 
бібліотека, директор – 
Мамедова Лариса 
Миколаївна. 
 
Бібліотеки 
Новопсковського р-ну. 
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2-1 Видання альбому листівок. 
 
 

 пошук спонсорів; 

 друк. 

Серпень 2016 р.  

2-2 Нагородження переможців.   пошук спонсорів 
 

Серпень–
вересень 
2016 р. 

 

3. Творчий експрес «Іван Франко 
та Леся Українка: через призму 
віків» (до 160-річчя з дня 
народження І.Франка та 145-
річчя Лесі Українки). 

Виховання любові до 
України та рідного слова, 
поглиблення знань про 
творчість класиків 
української літератури 
 

 творчі зустрічі з 
сучасними 
українськими 
письменниками, 
видавцями, 
художниками, 
співробітниками ХОБД; 

 музично-театральні 
композиції. 

Червень-липень 
2016 р. 
Вересень–
жовтень 2016 р. 

Літератори Харкова, 
Бібліотеки Слов’янська 
та Новопсковського  
р-ну. 

3-1 Виставка-подарунок виробів 
(обереги, ляльки-мотанки, 
браслети тощо) та солодощів з 
українською символікою. 

Сприяння всебічному 
патріотичному 
самовихованню української 
молоді. 

Залучення до створення 
виробів вихованців 
організації НСОУ «Пласт. 
Станиця Харків», ГО 
«Чекаємо тата разом», 
учнів та студентів шкіл, 
коледжів, училищ, вишів. 

Лютий–травень 
2016 р. 

Бібліотеки Слов’янська 
та Новопсковського  
р-ну. 

4. Сприяння розвитку пластового 
центру у м.Слов’янськ. 

— // —  пошук зацікавлених 
осіб у Слов’янську; 

 допомога організації 
НСОУ «Пласт. 
Станиця Харків». 

Липень–серпень 
2016 р. 

Станична НСОУ 
«Пласт. Станиця 
Харків» – Олеся 
Коробко. 
«Пласт. Станиця 
Слов'янськ» 
 

 

Директор ОКЗ «ХОБД»                                                                Г.В.Трохименко 


