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...ДИВНОЮ І НЕНАТУРАЛЬНОЮ
ЗДАЄТЬСЯ ЛЮДИНА, ЯКА ІСНУЄ БЕЗ КНИГИ.
Т.Г. Шевченко

Седнівська селищна бібліотека-філія Чернігівської районної централізованої бібліотечної системи є елементом
культурної, просвітницької, інформаційної інфраструктури району. Як її складова бібліотека важлива для розвитку
національно-патріотичного, правового, екологічного виховання, формування стійкого інтересу до вивчення та розуміння
національної історії і культури, інформаційної та мовної культури жителів селища.
Організовуючи свою роботу, бібліотека визначила основні напрямки та пріоритети своєї діяльності:
 розвиток читання та підвищення його соціальної ролі через систему соціального партнерства;
 формування інформаційної грамотності, що сприятиме підвищенню якості життя окремої особи і громади вцілому;
 збереження українського культурного надбання в бібліотечних ресурсах;
Продовжуючи розпочату в цьому напрямку роботу, бібліотека вважає за потрібне:
 активізувати заходи, які б сприяли розвитку читання, самоосвіти, поінформованості, змістовного та приємного проведення
вільного часу;
 привернути увагу громадських та владних структур до читання як важливого фактора збереження і розвитку національної
культури, підтримки авторитету читаючої людини, посилення мотивації до читання, виховання поваги до книги і включення
читання у структуру пріоритетних культурних потреб населення;
 покращити імідж бібліотеки як закладу популяризації читання.







Завданням бібліотеки на сьогодні є:
підвищувати особистісну впевненість читачів і навчити їх отримувати задоволення від читання;
сприяти розкриттю інноваційних ідей і впровадженню нових форм бібліотечного обслуговування;
підняти статус читання як творчого процесу;
підвищити рівень інформаційної культури;
налагодити тісні контакти з освітянами, краєзнавцями та іншими спеціалістами, причетними до читання.
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Седнівська селищна бібліотека намагається сьогодні підтверджувати статус провідного соціального закладу для місцевої
громади. Досягається це завдяки постійному пошуку, вдосконаленню сфери своїх послуг, впровадженню різноманітних методів
роботи та спільних конструктивних рішень з місцевою владою, громадськими організаціями, творчими колективами.
Створити навколо бібліотеки особливе інтелектуальне середовище, до якого люди потягнуться з бажанням творчої та
соціальної самореалізації, почуттям володіти неоціненним скарбом – книгою, - вбачає за своє
покликання бібліотека мальовничого Седнева.
З метою сприяння утвердженню в нашій країні ідеалів свободи і демократії, донесення до
жителів об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, віддання належної
шани патріотизму й мужності громадян, які постали на захист демократичних цінностей, прав та
свобод людини і громадянина, європейського вибору розвитку нашої країни, бібліотека протягом року
організувала комплекс заходів, присвячених дням політичних дат.
У день Гідності і Свободи бібліотека запросила своїх односельців на патріотичну акцію «Через
книгу – до миру і злагоди». Заслуженою популярністю серед відвідувачів користується видання
«Борись в ім’я честі», підготовлене та видане центральною районною бібліотекою спільно з
краєзнавцями району. Під час дії патріотичної акції книга активно презентувалася жителям селища,
адже на її сторінках – миттєвості долі седнівських земляків, відважних захисників України в зоні
антитерористичної операції на сході країни.
Сьогодення випробовує українців на силу духу, доблесть та відвагу. Тисячі захисників беруть зброю до рук, аби зберегти
Україну для своїх батьків і дітей. Розповісти про їх подвиг, назвати імена, зібрати і систематизувати матеріали, які вже сьогодні
стають історією, – поставила за мету Седнівська бібліотека та відкрила книжково-ілюстраційну виставку «України вірнії сини».
Матеріали про односельців-захисників систематично збираються і доповнюються. Основна їх частина – це світлини, які робили
вояки за сотні кілометрів від рідного селища. Вони розповідають про службу, побут, жартівливі й трагічні моменти, котрі сьогодні
– пам’ять, часточка історії. Першою спробою систематизувати інформацію є краєзнавче видання «Борись в ім’я честі», яке
презентується бібліотекою та користується особливою увагою серед односельців. На виставці, запропонованій бібліотекою,
представлено і матеріали про українську військову традицію, Запорізьку Січ та подвиг українців у Другій світовій війні. Важливо,
що виставкою зацікавились учасники бойових дій. Адже саме на їх прикладі будуть виховуватися нові покоління українців.
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Наразі в цей нелегкий для нашої держави час, коли український
народ відстоює свою незалежність та територіальну цілісність, неабияке
значення має розвиток військово-патріотичного виховання підростаючого
покоління, майбутніх захисників держави. Тому жителі селища, і особливо
– діти та молодь – активно залучаються до участі в патріотичних заходах.
Спільно з краєзнавцями та педагогами навчально-виховного
комплексу бібліотека запросила жителів містечка до школи на урочисте
свято, присвячене Дню захисника України «Славі героїв жити в віках».
Цього року свято захисників України співпало зі святкуванням 300-річчя
заснування у Седневі Георгіївської церкви, то ж Світлана Чугай,
популярна місцева поетеса, присвятила цій події власного вірша.
Зі святом громаду привітали голова ветеранів седнівського
осередку Михайло Присяжний, який і побажав односельцям мирного неба
і сонячних днів. Учасник АТО Микола Бабич розповів про патріотів
України, котрі захищають нашу землю. Учні школи привітали гостей свята
віршами, вручили квіти і коровай.
Седнів
багатий
своїми
талановитими
людьми,
то
ж
на
завершення ще одна
поетеса, Таїсія Міцу,
зачитала свого вірша,
до написання якого
надихнула
розповідь
сина, який перебував
на службі в зоні АТО.
Учнівська молодь Седнева постійно бере активну участь у
Всеукраїнських патріотичних акціях «Лист пораненому», районній бібліотечній
акції «Напиши листа солдату» та «Бібліотека українського воїна», передаючи
на бойові позиції воїнам листи, малюнки,обереги, книги.
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З нагоди Дня Героїв Небесної Сотні у бібліотеці Седнева її відвідувачі вшанували
пам’ять Героїв Майдану. Протягом дня у заходах взяли участь мешканці селища, учні та
вчителі школи. Під звуки гімну Небесної Сотні «Пливе кача» присутні з рук у руки передавали
запалену свічку пам’яті. Пам’ять про загиблих вшанували хвилиною мовчання.
«Небесна Сотня в наших серцях» – таку назву мала тематична виставка-плакат, на
фоні якої завідуюча бібліотекою Є. Фрол розповідала про ті страшні події, що сталися на
Майдані Незалежності в Києві. Хвилиною мовчання вшанували жертв Революції Гідності.
Прозвучали вірші про Героїв Небесної Сотні, присутні із щемом у серці познайомилися з
виставкою фотоматеріалів «Зима, що нас змінила».
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Декларація про державний суверенітет України, ухвалена чверть століття тому, –
історичний документ, що став передумовою Акта проголошення незалежності України.
15-16 липня в бібліотеці відбулися заходи, спрямовані на популяризацію матеріалів,
присвячених 25-й річниці Декларації про державний суверенітет України.
Бібліотека розгорнула роботу довідкового столу, комплексної літературно-документальної
виставки на тему «Україна суверенна: шлях тернистий і звитяжний». На сторінках представлених
бібліотекою видань підкреслено важливість цього історичного документа. Жителі Седнева у ці дні
побували на годині політичної дати «Україно моя, я для тебе на світі живу», ознайомилися з
політичними портретами відомих борців за суверенність нашої держави, імена яких пов’язані з
Чернігівським краєм та Седневом – борців за незалежну, демократичну соборну Україну в лавах
«Народної ради» і Народного Руху на Чернігівщині: Левка Лук’яненка, Тетяни Яхеєвої, Сергія
Семенця.

«Моя вишнева Україна» – така назва
заходу, який відбувся в Седневі 23 серпня з
нагоди Дня Державного Прапора і Дня
Незалежності України.
Під звуки Державного Гімну України почесні
громадяни селища М. Присяжний, З. Лук’яненко і
Д. Остапенко підняли державний стяг. Істориккраєзнавець Е. Міден і родич поета-седнівця А.
Казки М. Байдаков урочисто відкрили оновлений
пам’ятник Т.Г. Шевченку. Ервін Міден розповів
про історію пам’ятника Шевченку та його автора.
Настоятель Георгіївської церкви отець
Володимир освятив оновлений пам’ятник. Після
чого було оголошено хвилину мовчання за
загиблими борцями за незалежність нашої
держави.
Відбулося покладання квітів до підніжжя
пам’ятника Тарасу Шевченку, пам΄ятної дошки
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Іллі Шрагу, до пам΄ятників братам Лизогубам та Аркадію Казці.
На святкуванні пролунали вітання жителям і гостям Седнева від селищного голови М.О. Шевчика, котрий не оминув
увагою воїнів АТО, яких на території громади проживає 27, з них 14 – отримали нагороди, а їхні імена увійшли до книги
«Борись в ім΄я честі», виданої працівниками Чернігівської районної централізованої бібліотечної системи про воїнів-героїв
АТО Чернігівського району до 24-ї річниці незалежності України. У виконанні Т.Т. Міцу - матері воїна-учасника АТО, прозвучав
авторський вірш, присвячений синам, які стали на захист Вітчизни, а також поезії, приурочені відкриттю пам’ятника Т.Г.
Шевченку.
З матеріалами комплексної книжково-ілюстративної виставки «Україна незалежна: шлях тернистий і звитяжний» в цей
день знайомила бібліотека та її завідуюча Євдокія Фрол.
Святкову програму, наповнену патріотичними піснями, підготував колектив «Снов’яни». На свято також завітали
вихованці ПЗОВ «Барвінок», в якому відпочивають діти сирітських будинків Чернігівщини. Вони взяли активну участь у
святковій програмі, яка завершилася флешмобом.
З особливим почуттям вдячності вшановує бібліотека разом зі
своїми відвідувачами ветеранів Другої Світової війни.
8 і 9 травня у Седневі відбулися урочисті вшанування з нагоди Дня
пам’яті та примирення і 70-річчя Перемоги над нацизмом у Європі,
організовані і проведені за активної участі працівників бібліотеки та
будинку культури, краєзнавців, школи, активу громади. Загиблих
вшанували хвилиною мовчання, запалили свічки пам’яті, відслужили
панахиди, до підніжжя обеліска покладено квіти.
Висловити повагу і подяку всім односельцям, які боролися
проти нацистської навали, стало основним завданням бібліотечних
акцій «Бібліотека – солдатові Перемоги», «Поруч із тобою –
ветеран», «Пам’ятаємо. Перемагаємо», які організувала центральна
районна бібліотека і Седнівська бібліотека-філія стала їх активною
учасницею. У рамках акції бібліотека спільно із представниками
громади з квітами і подарунками відвідали ветеранів удома,
запросила до участі в патріотичних читаннях, зустрічі поколінь,
розгорнула виставку-пам'ять та фотовиставку.
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22 червня 2015 року виповнилося 74 роки з часу віроломного нападу нацистської армії на територію колишнього СРСР.
Україна, а разом з нею Чернігівщина та села Чернігівського району, одними з перших прийняли удар ворога.
Цього дня в Седневі, як і по всій Україні, згадують тих, хто поліг на полі бою, кого закатували в нацистських застінках,
концентраційних таборах, розстріляли у в'язницях, всіх тих, хто став для нас прикладом патріотизму, незламної волі і героїзму,
хто і понині живе у нашій вдячній пам’яті. Повага й шана до них передаються з покоління в покоління.
З метою вшанування пам'яті синів і дочок нашого народу, полеглих під час Другої світової війни 1939 – 1945 років, їх
подвигу та жертовності, Седнівська бібліотека взяла участь у громадських заходах, організованих у ці дні на території громади,
впорядковуючи пам’ятники, братські могили, організовуючи покладання квітів, вшановуючи полеглих хвилиною мовчання. Аби
розповісти про події, що відбувалися на території району та селища у серпні – вересні 1941 року, бібліотека запросила
односельців до участі у бібліотечних заходах.
Сторінки найкривавіших подій в історії людства, зафіксовані в архівних і
музейних документах, художніх і документальних творах, фотографіях і плакатах, у
спогадах земляків, які так старанно збиралися протягом багатьох років, – дбайливо
збережено і представлено на розгорнутих бібліотечних експозиціях. Усім, хто в
червні 1941 року піднявся на священний бій, бібліотека присвятила виставку-пам'ять
«Як довго ця війна тривала». Чимало цікавих матеріалів привертають до себе увагу:
копії архівних документів, публіцистичні і художні твори, роздуми і спогади земляків,
світлини часів війни, що свято зберігаються у родинних альбомах, зібрані під час
бібліотечної краєзнавчо-пошукової експедиції «З тобою, роде мій орлиний, іду
дорогами війни».
Центральне місце виставки відведено презентації доробку краєзнавців
Чернігівського району – книзі «Літопис доль та днів минулих. Книга 2», що нещодавно
вийшла із друку. У виданні зібрано багато унікальних і досі невідомих фактів про події
вересня 1941 та 1943 років, відновлено призабуті імена. Книга користується
заслуженою популярністю серед жителів Седнева, адже в ній подається уточнена та
розширена інформація про воїнів, чиї прізвища викарбувані на пам’ятних плитах біля
пам’ятника загиблим в роки війни, розміщено тексти нагородних листів на воїнів, які
виявили мужність і героїзм в боях за села району під час звільнення їх від
нацистських окупантів, описано спомини очевидців, розповіді про людей, які
допомагали воїнам або упродовж років вшановували пам`ять загиблих.
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Все частіше з цікавістю розглядають читачі «Книгу Пам’яті України», віднаходячи в ній імена членів своєї родини,
односельців, просто знайомих, вшановуючи їх світлу пам'ять біля виставки однієї книги «Їх імена у Книзі Пам’яті».
З 23 серпня 1941 р. Чернігівщина стала ареною боїв. Оборону на лівому березі Дніпра тримала 5-а армія ПівденноЗахідного фронту під командуванням генерал-майора М.І. Потапова. 29 серпня після запеклих боїв наші війська залишили
Седнів. У результаті наступу німецьких військ на обох флангах 5-а армія потрапила в оточення. Про ці та інші події розповіла
озвучена виставка-факт «Війна ударила зловісними громами» Седнівської бібліотеки.
Немає в людини місця дорожчого, ніж та земля, де вона народилася, на якій зросла… Щоби по-справжньому любити свій
рідний край, його слід добре знати, вивчаючи його історію, мову, культуру. У зв’язку з цим одним із пріоритетних напрямків своєї
роботи бібліотека вважає краєзнавство. Саме краєзнавча робота
посідає важливе місце в діяльності бібліотеки, а із допомогою
краєзнавчих матеріалів намагається донести до своїх користувачів
риси патріотизму, національної свідомості, високої моральності та
творчого розвитку особистості.
Відвідувачами бібліотеки є і односельці, і художники, і
письменники, і скульптори, і гості історичного містечка, які беруть
участь у організованих бібліотекою заходах, дарують читачам
журнали, каталоги, книги, картини.
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У лютому відбувся день седнівського краєзнавства «Мій рідний край, моя земля», на якому презентувалася книга
«Чернигов и Седнев». Видання вміщує напрацювання місцевого краєзнавця, вчительки історії Наталії Шарпатої про історичне
містечко. На презентації видання про історичні події, що відбулися на території Седнева за часів Трипілля, своєю розповіддю
поділилася Тамара Блинець та подарувала присутнім власні поезії, присвячені рідному історико-туристичному містечку. А Таїсія
Міцу присвятила свого вірша знаній місцевій вишивальниці Зінаїді Лук’яненко та подарувала нову пісню на власну поезію.
Світлана Шовкун раніше працювала вчителем, а згодом почала писати вірші-поздоровлення, а про своє рідне селище –
поеми. Тож із задоволенням учасники заходу слухали і нові поезії, і ті, що уже друкувалися.
Гелена Черкас прочитала вірша про Україну та гуморески із життя-буття в сільській місцевості. Свої пісні про рідний край
подарували і активні відвідувачі бібліотеки – Світлана Хандога та Тетяна Ребенок.
Місцевий художник, вчитель навчально-виховного комплексу, Олег Бойко, ознайомив всіх присутніх з деякими своїми
роботами, розповів як створював картини, поділився інформацією про свою участь в художньому конкурсі в Києві. Слід
відзначити, що багато картин художник подарував Седнівському НВК та приймав
участь в оформленні актового залу селищної ради.
Гостей свята неабияк зацікавили краєзнавчі видання, представлені та
презентовані бібліотеко на розгорнутій книжково-ілюстративній виставці «Край
Седнівський гряде над синьооким Сновом».
28 червня Седнівська громада святкувала День селища «Мій край, красою
оповитий». З привітальним словом виступили голова селищної ради М.О. Шевчик,
голова селищної спілки ветеранів М.П.Присяжний, завідуюча Седнівської садиби
Лизогубів Т.С. Луговська, які вручили Почесні Грамоти найактивнішим учням
седнівського НВК, що брали участь у районних, обласних та республіканських творчих
конкурсах і вибороли І та ІІ місця, жителям селища.
З привітальним словом до громади звернувся заступник голови
райдержадміністрації А.Л. Курданов та подарував селищу ІІ книгу «Літопису доль та
днів минулих», яка нещодавно вийшла з друку.
За участі аматорського колективу седнівського будинку культури відбувся
концерт, де звучали пісні, вірші про Україну, про рідний край. Учні навчальновиховного комплексу презентували інсценування казки «Ріпка» на сучасний лад, а
місцева поетеса Світлана Чугай прочитала власні поезії, присвячені улюбленому
Седневу.
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Селищною
бібліотекою
було
розгорнуто
виставковий комплекс «Селище на нашій Україні».
Краєзнавчі
видання
та
пошукові
матеріали,
фотоальбоми та буклети про історичне містечко,
декоративні вироби місцевих майстрів викликали
непідробний інтерес у жителів Седнева та його гостей.
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Із зацікавленням сприйняли відвідувачі бібліотеки презентацію першого випуску
Чернігівського тому енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури
України», присвяченого Чернігівському району. Це перше науково-довідкове видання про
всі відомі на сьогодні на території України нерухомі пам’ятки археології, історії,
архітектури та містобудування, монументального мистецтва. До неї увійшли 774 статті
про об’єкти культурної спадщини, а також нариси про смт Седнів, на території якого
зосереджено значну їх частину. Над підготовкою матеріалів працювали 50 авторів –
науковці, викладачі й учителі, працівники архівів, музеїв, серед яких і седнівські
краєзнавці-аматори.
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Вже стало доброю традицією щороку у вересні організовувати Всеукраїнське літературно-мистецьке свято «Седнівська
осінь», активним учасником підготовки якого є місцева бібліотека. Ось і цьогоріч, 26 вересня, Седнів традиційно став місцем
зустрічі письменників, художників, митців біля Снову, древніх курганів та унікальних церков, алей старовинного
лизогубівського парку.
У заходах взяли участь перший заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Леонід Сахневич,
голова Чернігівської районної державної адміністрації Віктор Корж. Серед гостей свята були присутні народний художник
України, голова Національної спілки художників України Володимир Чепелик, поет, Герой України Іван Драч, художній
керівник Національного академічного хору ім. Г.Верьовки, Герой України Анатолій Авдієвський та інші відомі діячі культури,
жителі Седнева та представники територіальних громад зі всіх куточків району.
Офіційна делегація поклала квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку, Леоніду Глібову, Аркадію Казці, скульптурної
композиції "Козацька пісня", що на території садиби Лизогубів.
Знаковою подією стало 125-річчя від дня народження місцевого поета Аркадія Казки. Про життєвий шлях земляка
розповів краєзнавець Ервін Міден, а Седнівська бібліотека спільно з центральною районною бібліотекою розгорнули
літературну експозицію «Життя на тлі буремної епохи», присвячену поетові.
У рамках проведення свята відкрито пам’ятник на честь перемоги 3-тисячної дружини Чернігівського князя Святослава
Ярославовича над 12-тисячним половецьким військом. Історичну довідку щодо цієї події надав директор обласного
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історичного музею ім. В. Тарновського Сергій Лаєвський. Композиція
пам’ятного знаку виконана у вигляді шолома воїнів князівської
дружини, який поклали на поле битви після перемоги.
Ще однією знаковою подією стало відзначення 300-річчя
дерев'яної Георгіївської церкви XVIIІ століття. З нагоди
трьохсотлітнього ювілею у храмі відбулася урочиста літургія. (За
матеріалами відділу інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації. Фото: редакція
районної газети "Наш край").

16

23 вересня до парку Лизогубів біля пам’ятника українського письменника,
заслуженого учителя УРСР Аркадія Казки, який народився у Седневі, учні та
односельці прийшли вшанувати його 120-річчя від дня народження.
Цікавою інформацією про нашого земляка поділилася завідуюча садибою
Лизогубів Т.С. Луговська, адже багато сторінок із життя земляка ще до сих пір
невідомі. Учителька Седнівського НВК Л.М. Білодід доповнила розповідь своїми
пошуковими матеріалами про поета, перекладача, педагога, художника.
Присутні аплодували місцевій поетесі Світлані Чугай за її акровірш, присвячений
односельцю, яка прочитавши запропоновану бібліотекою книгу О.Шугая «Крапля
сонця у морі блакиту», відродила свої враження у поетичних рядках.
Учасники заходу поклали живі квіти до пам’ятника А. Казці та дякували за
те, що познайомилися із ще однією сторінкою історії рідного селища.
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Виповнилося 1000 років від дня упокоєння князя Київського Володимира Великого
– творця середньовічної європейської держави Руси-України. З цієї нагоди в Седневі
відбулися тематичні просвітницькі заходи з обговорення державотворчої діяльності
князя Київського Володимира Великого, впливу його політики на події всієї української
історії відповідного періоду.
Відзначення історичної події бібліотека відкрила книжково-ілюстраційною
експозицією «Володимир Великий: постать на тлі сучасної історії», яка розповідає про
запровадження християнства на Русі, державотворчу діяльність князя Київського, вплив
його діяльності на політичний та економічний розвиток Європи. Година історичного
спілкування в бібліотеці зацікавила багатьох, адже в цей день ніби оживали сторінки
творів О.Олеся «Княжа Україна», І. Білика «Похорон богів», С.Скляренка «Володимир.

26 квітня 1986 року, тобто 29 років тому, відбулася масштабна
трагедія в історії не тільки нашої держави, а й далеко за її межами.
Аварія на ЧАЕС - найбільша трагедія в історії ядерної енергетики.
21 квітня в бібліотеці відбулася зустріч з Валентиною Іванівною
Барабановою та Олександром
Васильовичем Дорофеєвим, що
проживали і працювали в м. Славутичі під час аварії на Чорнобильській
АЕС. Гості поділилися спогадами про ті жахливі дні та розповіли про
своїх колег і знайомих, яких, нажаль, вже віднесла від нас тяжка
радіаційна хвороба.
Бібліотека запропонувала учасникам зустрічі озвучену виставкупам'ять «Чорнобиль не має минулого часу».
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18-травня в Седнівській бібліотеці відбулося свято української вишиванки
«Чарівність української вишивки». В гості до читачів було запрошено місцеву
майстриню-вишивальницю, добре знану на Чернігівщині – Зінаїду Григорівну
Лук’яненко. Майстриня розповіла присутнім про свій трудовий і творчий шлях,
зробила огляд представлених на виставці творчих робіт, розповіла історію
створення рушника «Седнівський оберіг», автором якого являється та над яким
з любов’ю трудилися 15 седнівських вишивальниць. Відвідувачі бібліотеки із
задоволення взяли участь у майстер-класі Зінаїди Лук’яненко.

Завідуюча бібліотеки зробила огляд фотовиставки, де
кожна світлина – згадка про участь майстрині у місцевих,
обласних, республіканських творчих виставках та конкурсах.
Безліч Грамот, Дипломів, Подяк і листів – гордість самої
вишивальниці і всього селища. Кожен, хто захоплюється
творчістю Зінаїди Григорівни, має змогу подивитися
відеофільм українського телебачення від передачі «Легко і
просто».
Вишивка чарувала її завжди, але сама почала віддавати
весь вільний час улюбленій справі з 1994 року. Завітавши до її
оселі в древньому Седневі неможливо не зачаруватися
казковим затишком та красою. Ніби сама природа Придесення
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сійнула своєї вічної краси на стіни. І все це
диво майстриня-берегиня створила власними
руками. Багатьом відомі вишиті майстринею
картини „Лебеді”, „День і ніч”, „Калина,
„Пташина розмова”, численні рушники, у
створенні яких Зінаїда Григорівна вміло і
естетично поєднує звичайну вишивку хрестом
з мережаним настилом по сітці, елементами
макраме, гладдєвий валик, штапівку, строчку,
мережку
одинарний
прутик,
мережку
подвійний стовпчик. Вишивка – не єдина
пристрасть майстрині. Зінаїда Григорівна шиє,
в’яже гарні ексклюзивні речі спицями та
гачком, захоплюється макраме, флористикою. Невтомній трудівниці місцева поетеса Таїсія Міцу присвятила два своїх вірші, що
бентежать душу та розкривають барви серця Зінаїди Лук’яненко.
«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» – під такою назвою щорічно в
закладах районної централізованої бібліотечної системи проходить тиждень
Шевченківської книги, активним учасником якого є Седнівська бібліотека-філія. У
рамках тижня відвідувачам пропонуються цикли розгорнутих книжково-ілюстративних
експозицій, виставок-портретів, літературно-мистецьких виставок про життєвий і
творчий шлях Великого Кобзаря. Тематика різностороння: «Наш край – історії
скарбниця, тут б’ється серце Кобзаря», «Нас єднає Шевченкове слово», «Великий син
великого народу», «Шевченкове слово в віках не старіє». Та найбільшу зацікавленість
односельців викликають матеріали на тему «Седнівські шляхи Тараса, адже
Т.Шевченко неодноразово відвідував нашу землю, гостював у садибі Лизогубів, спілкувався з місцевими жителями, даруючи їм
часточку своєї душі, створюючи поетичні та художні образи. Зі сторінок краєзнавчих видань, озвучених завідуючою бібліотекою
Є.Фрол, відвідачі дізналися, що за час перебування у Седневі Шевченко створив портрет Андрія Лизогуба (олівцем), Іллі
Лизогуба (олією) та три краєвиди, які залишив у господарів. Крім того – «Коло Седнева» (туш, сепія, акварель), «У Седневі»
(сепія), «Чумаки серед могил» (олівець, акварель) та Лизогубова кам’яниця» (сепія).
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6 квітня в Чернігівській районній бібліотеці визначали «Кращого
читача» району. Конкурс проводився серед учнів 6-х і 7-х класів. З
різних куточків Чернігівського району зібрались учасники районного
етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія 2015», серед яких була і представниця із Седнева – Ангеліна
Дем’яненко.
Перший етап конкурсу відбувся в селищній бібліотеці, на якому
Ангеліна виборола перемогу та здобула честь захищати звання
«Кращий читач бібліотеки» на районному відбірковому конкурсі
читачів, показати свої знання та читацьку ерудицію.

Седнівська селищна бібліотека намагається всім своїм відвідувачам, а
особливо – дітям, створити комфортні умови для повноцінного інтелектуального
спілкування, поповнення багажу різноманітної інформації, надати творчий
простір для проведення дозвілля. Бібліотека вважає, що нині визнаним лідером
серед дозвіллєво-просвітницьких форм роботи є читацький любительський клуб
за дитячим інтересом. Саме він може допомогти виявити свої творчі здібності,
збагатити новими знаннями, підштовхнути до ініціативного мислення та розвитку
уяви, долучитися до літературних і культурних цінностей українців, поглибити
інтерес до свого краю, рідного селища, так багатого історичною, культурною,
літературною спадщиною. Ось чому за ініціативи бібліотеки і було створено для
дітей Седнева читацький клуб «Чомучка», який набуває все більшої
популярності серед дітей і читаючих родин, а його тематичний діапазон дедалі
розширюється. У роботі використовуються як сучасні, так і традиційні, що добре
себе зарекомендували, форми роботи, а для їх успішного втілення залучаються
досвідчені педагоги, краєзнавці, народні майстри, митці, місцеві письменники і
поети. Найпоширенішими напрямками роботи клубу є: пізнавальний,
краєзнавчий, літературний, народознавчий, екологічний. Клуб «Чомучка» у
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багаторічній і активній своїй діяльності вже набув стійкої популярності
серед дітей та їх родин. Відвідувачі бібліотеки мають змогу докладніше і
змістовніше ознайомитися з роботою «Чомучки» зі сторінок видання
Седнівської бібліотеки – альбому «Читацький любительський клуб
«Чомучка»:
Читацький любительський клуб «Чомучка» / Чернігівська
районна централізована бібліотечна система, Седнівська селищна
бібліотека-філія. – Седнів : Седнівська селищна бібліотека-філія, 2016.
– 17 с., іл., фото.
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