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Інформаційний випуск “Ваш банк ідей” присвячений досвіду роботи 
Геніївської сільської бібліотеки-музею ім. Г.І. Підопригори .Поданий матеріал 
стане у нагоді бібліотекарям від центральної бібліотеки - до сільської. 

 
Доки скептики від культури дискутують про те, чи потрібні бібліотеки-музеї 

чи музеї в бібліотеках, життя за допомогою незаперечних аргументів доводить, що 
не тільки потрібні, але й важливі як один з просвітницьких напрямів діяльності  
сучасної бібліотеки. Однозначно можна стверджувати, що музеї – не самоціль, а 
визначна складова в історичному краєзнавстві, за допомогою якого бібліотека стає 
хранителем  та провідником культурних історичних традицій своєї малої 
батьківщини, забезпечує пам’ять поколінь , формує активну життєву позицію 
молоді.  

За звичаєм проходять роки, перш ніж люди спохвачуються та починають 
відновлювати по крихтам свою історію. Та, на жаль , багато що виявляється 
втраченим назавжди . Сьогодні наше життя дуже швидкоплинне , щоб відкладати 
створення музею на декілька десятиріч.  

Тому не випадково виникла ідея створення на базі Геніївської сільської 
бібліотеки Зміївського району бібліотеки – музею імені Галини Іванівни 
Підопригори, оскільки ця усім відома жінка є уродженкою села і зробила немало для 
свої односельців, особливо для бібліотеки. Завдяки цій жінці бібліотечний фонд 
Геніївської сільсьської бібліотеки збільшився майже на 1000 примірників цінною і 
корисною літературою, в тому числі і краєзнавчого спрямування. Поліпшилася 
матеріально-технічна база. 

 
В грудні  2001 року бібліотеці офіційно надано статус  “Бібліотека-музей  ім. 

Галини Підопригори”. 
Знаменита харків’янка – Галина Підопригора. Її ім’я відоме сьогодні в усьому 

світі. Добра слава йде за цією дійсно унікальною жінкою буквально всюди. Вона з 
дитинства обрала собі стезю – нелегку, а мету – високу , меценатство. Галина 
Іванівна член правління Міжнародної ради українських підприємців, Міжнародного 
парламенту жінок, радник Міжнародної академії бізнесу, віце-президент Всесвітньої 
Ліги українських меценатів, удостоєна почесного титулу “ Українська мадонна “, 
визнана Американським біографічним інститутом “ Бізнес – леді світу – 2002 “, “ 
Богиня Європи “. Чисельні нагороди і титули – державні, громадські та міжнародні 
– щороку поповнюють нові. 

Доброчинні діла Галини відзначені більш ніж 27 орденами і медалями: 
відбудова двох храмів – Михаїла Архістратига у селі Рокитне Нововодолазького 
району, зведення обеліску Слави землякам, загиблим у роки Великої Вітчизняної 
війни, участь у будівництві пам’ятника жертвам нацизму в Кам’яній Ярузі, 
охрещення 150 дітей, опікування 350 дітей з малозабезпечених сімей, матеріальна 
підтримка ветеранів Великої Вітчизняної війни, афганців, чорнобильців, спортивної 
команди “ Локомотив “, будівництво пляжу в Геніївці, будівництво дитячого 
будинку творчості “ Галина “ у селищі Високе, а встановлена нею дзвінниця – 
ажурна красуня – відразу стала одним з символів Зміївщини. І цей список можна ще 
довго продовжувати. 
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То події не лише у житті окремої людини, а й у житті Харківщини, всієї 
України. Адже те, що робить Галина, вона робить заради людей, на радість і 
сьогоднішнім і майбутнім поколінням, на довгі роки. 

Бібліотека проводить кропітку і об’єму роботу, щодо оформлення кімнати, 
щодо тематичних папок, альбомів, особливих речей, державних нагород і звань 
Галини Іванівни Підопригори. В бібліотеці знаходиться більше 80 тематичних папок 
та фотоальбомів, що стосуються життя та діяльності відомої меценатки. 

Краєзнавчий фонд зібрано у краєзнавчому куточку “ Куточок мальовничої 
Слобожанщини “. Тут знайшли місце альбоми : “ Літопис села “, “ Літопис історії 
бібліотеки “, “ Літопис подій пов’язаних з Великою Вітчизняною війною та участь у 
ній геніївців “, “ Село моє, для мене ти найкраще на землі “, “ Воїни – афганці наші 
земляки “, “ Свята та традиції села Геніївка “, “ Відлуння Чорнобильської трагедії “, 
“ Поезія Зміївщини “, “ 60 – річчя з дня визволення Зміївщини від німецько-
фашистських загарбників “, “ Історія створення бібліотеки-музею імені Г.І. 
Підопригори “, “ Берегиня землі Слобожанської “. 

В бібліотеці ведеться  “Літопис села “ який постійно поповнюється новими 
матеріалами та фактичними даними.  

В Геніївці в продовж десяти років в першу неділю грудня відзначають свято 
села.. Це вже традиція. І кожен житель села знає, що з початком зими приходить до 
них чудове свято села. Велику і кропітку роботу по збиранню та аналізу матеріалу, 
написанні сценарію проводять бібліотечні працівники. Причому кожен рік є про що 
розповідати: про здобутки і негаразди, про створення нової сім’ї, чи найщасливішу 
подію – народження маленьких жителів с. Геніївка. Не забуваючи при цьому віддати 
шану старожилам села, ветеранам війни та праці, мешканцям села. 

Після загальних подій села йде розповідь про життя двох вулиць, подій 
пов’язаних з їх назвою, про людей, що живуть і дбають про добробут, що є часткою 
села Геніївка. 

До свята села в бібліотеці кожного року проводиться тематичний вечір “ 
Квітни талантами, мій рідний край, моє село “, на який запрошуються заслужені, 
поважні люди с. Геніївки. Основним спонсором свята села є Підопригора Галина 
Іванівна. 

Всі матеріали краєзнавчого напрямку зібрано і відображено в краєзнавчій 
картотеці “ Вивчай і знай свій рідний край “.Бібліотекарі постійно працюють з цією 
картотекою, виходячи з актуальності сьогодення відкривають нові рубрики, що 
відповідають вимогам дня. 

На протязі багатьох років при бібліотеці діє любительське об’єднання  
Джерельце “, що має краєзнавчо-народний напрямок . В рамках цього клубу 
проходять зустрічі з цікавими людьми, уроки народознавства, уроки пам’яті, уроки 
духовності, читацькі конференції, фольклорні свята. Традиційним стало проведення 
свята “ Івана Купала “. 

Серед категорій, які обслуговує бібліотека чільне місце належить 
маргінальним групам населення. Цій категорії приділяється особлива увага. 
Користувачі інваліди та люди похилого віку, що самі не можуть ходити до 
бібліотеки обслуговуються вдома. Під час обміну книг проводяться бесіди, 
актуальні розмови, обговорення прочитаного.Ця категорія читачів найбільш 

 2



незахищена, вони часто не мають змоги передплатити періодичні видання. Тому 
фонд бібліотеки та перелік періодичних видань, які одержує бібліотека, здатен 
задовольнити їх запити. А вони в свою чергу надають велику допомогу ,коли 
діляться своїми спогадами. 

Велика увага приділяється вихованню підростаючого покоління “ Ми в цьому 
селі живемо, ми в цьому селі ростимо “ лейтмотив заходів, які проводяться для дітей 
та молоді. 

Бібліотека тісно співпрацює із  іншими закладами культури, громадськими 
організаціями, закладами освіти.З сільським Будинком культури та за підтримки 
сільської Ради проводяться свято села, дні пам’яті, дні скорботи, вечори-зустрічі, 
тематичні вечори, свято Перемоги. Бібліотека координує роботу з Радою 
ветеранів.Дитячі ранки, свята, екскурсії, бесіди, актуальні розмови, години цікавих 
повідомлень проводять разом зі школами.Тісна співпраця пов’язує бібліотеку із 
районною газетою “ Вісті Зміївщини “. На її шпальтах друкуються матеріали про 
масові заходи, що будуть проводитися, або анонс тих, що будуть проходити.Гарні 
стосунки склалися з дільничним інспектором, разом із ним проходять заходи 
правової тематики.\Уроки духовності, свято села, дні скорботи, дні пам’яті, День 
перемоги проходять за участі настоятеля храму Серафима Саровського священика 
Іоанна.Знайшли бібліотекарі спільну мову з підприємцями, фермерами. Вони 
надають матеріальну та фінансову допомогу в організації та проведені масових 
заходів. Завдяки їм телефонізована бібліотека. 

Геніївська сільська бібліотека-музей імені Г.І. Підопригори приймає активну 
участь у реалізації соціальних програм. В першу чергу в реалізації “ Програми 
розвитку культури в Зміївському районі на 2003 – 2005 років “ та в     “ Районній 
програмі поповнення бібліотечних фондів на період 2003 – 2005 роки “. 

У “ Програмі запобігання дитячій бездоглядності та правопорушенням серед 
неповнолітніх на 2003 – 2005 роки “ та “ Програмі додаткових заходів по боротьбі зі 
злочинністю на території Зміївського району на 2003 – 2004 роки “. 

Бібліотека приймає активну участь у реалізації  “ Програми забезпечення 
пожежної безпеки на 2003 – 2010 роки в Зміївському районі “. Співпрацює з 
дільничним пожежним інспектором. Разом проводять заходи по протипожежній 
безпеці. 

Оскільки бібліотека знаходиться у сільській місцевості, то проводить 
інформаційну роботу по “ Програмі розвитку агропромислового комплексу району 
на ... рік “. На території села функціонує 3 фермерських господарства. Все нове, що 
стосується роботи агропромислового комплексу відбирається окремо і надається 
інформація тим, кому це потрібно. 

Бібліотекарі проводять цікаві п’ятихвилинки “ Нове у сільському господарстві 
“, “ До уваги фермерів, господарів землі “. Святкується початок жнив та обжинки. 

Тривалий час працюють в бібліотеці завідуюча бібліотекою Козлова Лідія 
Олександрівна та бібліотекар Штефан Алла Василівна – чудові, захоплені своєю 
справою люди. Широке коло читачів схвально відгукується про роботу бібліотекарів 
і дякує їм за привітність, повагу до читачів, приємне спілкування. 

Підвищувати свій професійний рівень бібліотекарям допомагають районні 
семінари, знайомства з досвідом роботи інших бібліотек та заходи для працівників 
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культури. Вони також  виступають зі своїми темами на заняттях по підвищенню 
кваліфікації. 

На базі Геніївської сільської бібліотеки в 2002 році було проведено районний 
семінар для бібліотечних і клубних працівників “ Культура і місцеве 
самоврядування “. База проведення семінарських занять була вибрана не випадково. 
Тісна співпраця закладів культури з органами місцевого самоврядування дала свої 
позитивні результати. 

У 2004 році бібліотека стала переможцем районного огляду-конкурсу “ Краща 
сільська бібліотека “. 
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Додаток № 1 
Селу Геніївка - 337 років. 

Село моє – краплиночка на карті... 
 
Святково прибране фойє Геніївського Будинку культури, працівниками 

бібліотеки Козловою Лідією Олександрівною, Штефан Аллою Василівною та 
директором сільського Будинку культури Гордієнко Галиною  

Федорівною, дбайливо оформлено виставку народних умільців с. Геніївка та 
фотовиставка „Наша мама” про життя та діяльність Г.І.Підопригори. В залі 
встановлені телевізори з відео зйомками про меценатську діяльність Галини 
Іванівни Підіпригори. Односельці зустрічають її хлібом-сіллю, квітами та 
оплесками. Гостей свята  запрошують відвідати бібліотеку-музей працівники 
бібліотеки Козлова Л.О. та Штефан А.В.  

За сценою під звуки музики „Родная улица моя” 
 
Ведуча: Добрий день вам, милі люди. Хай вам щастя, доля буде. 
Зі святом я вітаю, моє рідне село! 
Кожен двір І кожну хату, 
Де є батько, де є мати. 
Де є діти всіх вітаю! 
Літа красного бажаю, 
Щоб родила рясно нива, 
Щоб сім’я була щаслива. 
Жити в злагоді, в  любові, 
Щоб були усі здорові 
  В.Колісникова 
 
Звучить пісня „Село наше рідне” у виконанні місцевого ансамблю Геніївського 

Будинку культури „Веселка”. 
 
Ведуча: Слово надається Сільському голові Коробка Анатолію 

Михайловичу 
Вітає зі святом та коротко розповідає про історію села з 1666 року до наших 

днів, всіх односельчан вітає піснею в особистому виконанні на баяні слова Н.Дорізо 
„Нет секретов в деревне у нас”. 

 
Ведуча: Щорічно в першу неділю грудня ми святкуємо свято села, вивчили 

історію кожної вулиці і провулків, а сьогодні ми вшановуємо наших славних 
хлопців-афганців. Звучить пісня О.Розенбаума про Афганістан. 

 
Ведуча: Гордість села, його справжня історія – це найстаріші, поважні люди 

нашого села: Слюсар Любов Димидівна, Кінаш Марфа Яківна, Войтенко Іван 
Васильович та інших. То ж давайте всі разом щиро привітаємо наших дорогих 
старожилів, побажаємо їм криничного здоров’я та ще довгих, довгих літ життя. 
Слово надається одному із старожилів Філіп’єву Андрію Івановичу. 
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Ведуча: 
Село моє - краплиночка на карті, 
У світі не відоме та дарма, 
Бо без села нічого ми не варті, 
І без села майбутнього нема. 
Село моє – Мая ти Батьківщина, 
Я вірю, що розквітнеш ти колись, 
Ця крихітна частинка Зміївщини, 
І ти за неї Богу помолись. 
Село моє, про тебе мої мрії, 
Мої турботи й радощі мої. 
Нехай живуть в тобі мої надії 
Нехай завжди співають солов’ї. 
Н Гребіник 

 
Звучить пісня „Моє село” слова В Колісникової, музика В.Кандяка 
 
Ведуча: 

Ніхто не забутий 
На попіл ніхто не згорів: 
Солдатські портрети 
На вишитих крилах пливуть. 
І доки є пам”ять в людей, і живуть матері, 
До поки й сини,  
Що спіткнулись об кулі живуть. 
 

Вшануємо тих, хто віддав життя захищаючи нас, хто помер під час 
голодомору, хто відійшов в інший світ від нас. Прохання встати і вшанувати пам’ять 
хвилиною мовчання І покладання квітів до пам’ятника. 

 
Ведуча: На прохання жителів села звучить пісня „В райськім саду” у 

виконанні В.Русина. 
 
Ведуча: Фронтовики, доземний уклін вам, наші скромні й славні ветерани-

фронтовики. Спасибі від усього села за подвиг та доблесну вашу працю. Хай не 
болять ваші рани. Слово Настоятелю Храма Серафима Саровського Отцю Олексію. 

 
Ведуча: Варто згадати події року. 
Відкриття церкви після реставрації. В цьому році святкували 80-річчя 

Зміївського району та державне свято місцевого самоврядування. 
 
Слово-розповідь та лист-подяка Підопригори Галині Іванівні надається 

завідуючій Геніївської сільською бібліотекою Козловій Л.О. 
Слово надається Підопригорі Галині Іванівні - бізнес-леді України, Віце-

президенту Всесвітньої Ліги Українських меценатів, члену  правління 
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Міжнародного Союзу підприємців і Міжнародного парламенту жінок, Раднику 
Міжнародної Академії Бізнесу США, Українська Мадонна, „Богиня Європи”, 
депутат Геніївської сільської Ради. 

Цього разу, як і кожен рік Галина Іванівна приїхала з подарунками. Для 
Геніївського Будинку культури – великий, кольоровий килим, хлопцям-афганцям 
ящик іскристого шампанського, всіх односельців запрошено до святкового столу.   

 
Звучить пісня „Одолжила”  у виконання Кандяк Г. 
 
Ведуча: На сцену запрошується сільський голова Коробка А.М. та секретар 

Геніївської сільської Ради Татарська Л.О., депутатів сільської Ради, членів 
Виконавчого Комітету та працівників сільської Ради для одержання почесних 
грамот та квітів, зокрема Підопригорі Г.І. присвоїли звання „Почесної громадянки с. 
Геніївка” та подарували картину місцевого художника Литвиненко М. 

 
Звучить пісня-гімн „Моя Зміївщина” на слова В.Колісникової, муз. В.Кандяка 

у виконанні ансамблю ”Веселка”. 
 
Ведуча: Слово надається Погорілому Миколі Вікторовичу – голові районної 

Ради воїнів-інтернаціоналістів. 
 
Ведуча: Розповідь про афганців: Лимак Василь Іванович, Цвіркун Анатолій 

Миколайович, Рибачов Олександр Михайлович, Чалапко Борис Михайлович. У 
одного із афганців сьогодні День народження – Цвіркуна А.М., його вітає квітами 
маленький син Сергійко. Слово надається Лимак Василю Івановичу.  

 
Музичне вітання  „Маленькая страна” у виконанні Гордієнко Вікторії. 
 
Ведуча: Розповідь про афганців: Трощій Володимир Васильович, Шмулич 

Володимир Петрович, Куценко Микола Іванович, Жирнов Сергій Миколайович .На 
сцену запрошується голова сільської Ради Коробка А.М., Петровська Г.М. та мати 
померлого Жирнова С.М. для вручення меморіальної дошки пам’яті односельцю-
афганцю. Пам’ять вшанували хвилиною мовчання.  

 
Музичне вітання – „Зоряний дощ” у виконанні синів односельця-афганця 

Лимака В.І. - Юрія та Євгена та Гордієнко Вікторії. 
 
Ведуча: Розповіді про подружжя афганців Брегвадзе Мараб Ванеєвича та 

Ольгу Миколаївну, Жадан Олександр Миколайович, Косенко Олександр 
Миколайович, Кириченко Анатолій Григорович. 

 
Пісня „Бразильський карнавал” у виконанні Білої Тетяни 
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Ведуча: Розповідь про афганців: Чалапко Олег Іванович, Решетняк Сергій 
Іванович, Мокрій Анатолій Михайлович, Цвіркун Олександр Михайлович, Данилов 
Володимир Вікторович, Бездітко Олександр Іванович.  

 
Пісня „Офицери”у виконання Протокоп Тетяни. 
 
Ведуча: Історія села, як людська пам’ять, - береже розповідь про хлопців-

інтернаціоналістів, - Русин Віктор Якович, Войтенко Анатолій Іванович, Жарко 
Семен Спиридонович, Сірко Микола Михайлович, Єршов Володимир Дмитрович, 
Мокрій Сергій Петрович (загинув). Хвилина мовчання. Квіти батькам. 

 
Хай слава про вас живе у віках 
І пам’ять у серцях не погасне 
Їх імена хай звучать у віках 
Доки світ існуватиме власне 
 

Звучить пісня „Журавлі” у виконання Гордієнко Світлани. 
 
Ведуча:  

Геніївка, рідна! 
Геніївка, мати 
ми про тебе пісню  
Хочем заспівати. 
Про твої роздоли 
І про нашу мову 
Слухай нашу пісню – 
 щиру, веселкову. 

 
Адже 7 грудня православне свято Катерини. Всіх Катерин в цьому залі і в 

нашому селі  вітаємо піснею „Одна калина за столом” у виконанні Кандяк Галини. 
 
Ведуча: Життя прожити не поле перейти, сьогодні святкує золоте весілля 50 

років подружнього життя шановні люди нашого села: Миргородський Григорій 
Прокопович та дружина Параска Климівна, Касько Іван Якович та Марія Яківна. Їх 
запросили на сцену для вручення квітів, вони дали пораду молоді, як щасливо 
прожити подружнє життя. В дарунок їм пісня „На вулиці музиченька грає” У 
виконанні ансамблю „Веселка”. 

 
Ведуча: 

Живи у віках, рідна Геніївка 
Сміливо й незалежно 
Йди до нових порогів,  
З такими людьми, як геніївці, 
Ніяка біда не страшна. 
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Ведуча: Гучними оплесками вітаємо 13 молодих пар, які стали на весільний 
рушник: (перелік прізвищ), для них звучить весільна пісня-подарунок „Ясный мой 
свет” у виконанні Протокоп Тетяни. 

 
Ведуча: Хлопців дорогих, яких призвали в Українську армію ми вітаємо 

щиро, зустрічаємо з хлібом, любов’ю та миром, оплесками вітаємо Слюсар Євгена 
Миколайовича та Срібного Євгена Анатолійовича. Голова сільської ради Коробка 
А.М. дарує годинники, дівчата квіти. В їх честь звучить пісня „ Я скучаю” у 
виконанні Шелехівської Олександри. 

 
Ведуча: Хай завжди ясне сонце ніжить душі дітей, які народилися в 2003 році. 

Хай сьогодні не легко нам, але ми віримо в майбутнє. І свідчення цього є ті хати в 
нашому селі, де гойдається колиска: це добрий знак.(зачитується список 20 дітей).  

 
Батькам – в подарунок квіти. Звучить музичне вітання „Оберігайте 

джерело” у виконанні ансамблю „Веселка”. 
 
Ведуча: Квітне талантами, мій рідний край, моє село. Оплесками і квітами 

вітаємо умільців села: Воскобійник Марію Іванівну, Колісника Віталія, Литвиненко 
Миколу Григоровича, Сидорову Ганну Сергіївну та учнів Геніївської ЗОШ I-
IIIступенів, ЗОШ I-II ступенів для них звучить пісня „Птица вольная” у виконанні 
Гордієнко Світлани та бальний танець „Ча-ча-ча” у виконанні учнів шкіл села. 

Доземний уклін, щира подяка спонсорам свята: Підопригорі Галині Іванівні, 
Строгому Олександру Федоровичу, Лєщенко Анатолію Григоровичу, Касько 
Володимиру Петровичу, Єршову Володимиру Володимировичу, Коршуну Віктору 
Вікторовичу, Буряк Сергію Івановичу, Штефану Олексію Дмитровичу. Для них 
звучить пісня „Чорнобривці” у виконанні Воскобойник Віталія. 

 
Ведуча: Давно се діялось колись. Свою розповідь я присвятила своїй землі, 

своєму краю, минуле села відтворила. Рідне моє село живи, працюй, твори і ти , моє 
рідне село, зайняте різними справами навіть не помітило, що тобі в цьому році 
виповнюється не багато і не мало 337 років. 

 
Оплески. Пісня „Так будьте здорові...” 
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