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Публічний звіт клубу квітникарів «Лілея»
при відділі технічної та сільськогосподарської літератури
Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки

Наше захоплення — як сенс життя, як радiсть, як свято...

Чи можливо уявити собі наш світ без дивовижної палітри фарб, якою багаті квіти? Душа
відпочиває від буденності та стресу сучасного життя, коли дивишся на цю красу, створену природою.
Ще в сиву давнину люди почали використовувати
різнобарвні дари природи для прикрашання храмів та житла, на церемоніях, бенкетах, у якості талісманів, а також для лікування. З плином часу
людство змінювалось, проте роль квітів залишилась значною.
Чому існує клуб «Лілея»? Члени клубу —
люди, закохані у квіти, сад та природу взагалі. Кожен день квітникаря сповнений важкої праці, а
його час вимірюється сезонами квітування тих чи
інших рослин, часом очікування перших паростків
із посадженого насіння та іншими речами, пов’язаними з улюбленим садом.
Проте, не слід вважати життя квітникарів
одноманітним: у різні пори року і навіть місяці
список робот змінюється. Навіть коли садові рослини «сплять», вкриті білою ковдрою пухнастого
снігу, квітникар планує, вивчає, купує насіння…
Харківським квітникарям нудьгувати не доводиться. А як інакше, адже у них є клуб «Лілея», який
поспішає порадувати сюрпризами та цікавинками.
У 2017 році ми прогулялись цікавими присадибними ділянками, побачили казковий розарій,
познайомились зі знаменитими квітникарямиспеціалістами Харківщини, прослухали безліч лекцій, почали вивчати «квіткову абетку», зізнавались у коханні квітам, малювали томатами, займались фітокросингом та провели разом більш ніж
5400 хвилин.

Щоб жити, потрібне сонце,
свобода та маленька квітка
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Г. Х. Андерсен

АГРОШКОЛА
Канікули для слабаків! А квітникарі навчаються впродовж усього життя. А як інакше? Кожного року хтось
виводить нові сорти півоній, винаходить нові агротехніки вирощування
квітучих кущів, вигадує геніальні
пристрої для крапельного поливу
троянд… І треба встигнути купити
насіння або живці, спробувати всі
новітні техніки та змайструвати якомога більше хитрих штучок. До того
ж, кожен квітникар має власний до-

Сумувати за літом ніколи!
Вчимось вирощувати величезну
капусту

свід, а успіхи та помилки однієї людини здатні допомогти іншим.
Цього року, зокрема, спілкувались
про перлини тінистого саду, улюблені
багаторічники, нові ідеї для квітників, створення атмосфери старої Англії за допомогою троянд Остіна…

кожного сезону, обмінятись досвідом,
винайти найкраще рішення тих чи інших проблем.

Обмінюватись можна не лише досвідом, особливо коли в саду росте безліч квітів, щорічно даючи велику кількість нових паростків, насіння,
«діточок». За допомогою фітокросингу
Скарбничка слушних порад «Лілеї»
можна зберегти копійчину, не купуючи
поповнюється завдяки членам клубу.
нові рослини, а пропонуючи за них
Живе спілкування дає змогу обговорисвої.
ти актуальні проблеми, що змінюються

Наш постійний експерт — Надія
Павлівна Бурлакова

Фітокросинг у дії —
кімнатні квіти теж квіти :-)

ВЕСЬ СВІТ ЦІКАВИНОК
Як же можна завітати до бібліотеки та піти без нових знань? А ми відповімо — ніяк не вийде, у квітникарів
точно. Чому? Тому що працівники
відділу технічної та сільськогосподарської літератури, при якому і працює
«Лілея», дуже полюбляють влаштовувати вечори-цікавинки.
Наприклад, з чим у вас асоціюється слово «шоколад»? Квіти до цього
переліку навряд чи входять, а дарма.
Цього року ми не відмовили собі в
солоденькому — передивлялись цікаві приклади «шоколадних» клумб, де
переважаючими кольорами є всі відХочеться солоденького?
Створіть «шоколадну» клумбу!

тінки коричневого.
Цього року ми взялись за вивчення
«квіткової абетки», адже квітів так
багато, що усі знати просто неможливо — чому б не скористатись літературою задля розширення переліку відомих рослин? Навчаємось не банально
— кожна рослина представлена за допомогою слайд-шоу з фотографіями
різних сортів та кольорів, а розповідь
про основні характеристики доповнюється легендою або цікавою історією,
що пов’язана із рослиною.
«Лілея» приєдналась до низки
заходів, присвячених року Японії в
Україні — разом із членами клубу поговорили про «японські» сорти квітів
— іриси, анемони, троянди та безліч
інших.
Говорячи про квіти, ми згадали
Квітку Цісик — видатну співачку, яка
виконувала українські пісні ніжним
голосом, що торкається душі, наче
пелюстка троянди торкається шкіри.
Життю та творчості співачки було
присвячено ліричну годину.
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Тож квітникарі не лише у землі
копирсаються — вони люди різнопланові та охочі до знань, саме тому збираються вони під крилом Харківської
обласної універсальної наукової бібліотеки — осередка знань та мудрості.

Вивчаємо «Квіткову абетку»:
красива і сумна історія кохання
Адоніса та Афродіти

Як же можна завітати до бібліотеки та
піти без нових знань?
Ніяк не вийде!

«ЛІЛЕЯ» ПОДОРОЖУЄ
Сидіти на місці — варіант не для
нас. Кожного року ми мандруємо Харковом у пошуках нових знань, нових
рослин та усього, що стане в нагоді членам нашого клубу. Клуб постійно влаштовує подорожі — реальні та віртуальні. Звичайно, всі вони пов’язані з квітковим царством: ботанічні сади, цікаві
та незвичні присадибні ділянки, розплідники рослин.

Надихаємось красою
харківського «Розарію»

ня, обрізки, зимування квітів, а також
поділились деякими хитрощами. Сюрпризом став майстер-клас по щепленню троянд на шипшину.

Віртуальна частина мандрів привела нас до надзвичайних пейзажів країни, поцілованої вранішнім сонцем, —
Японії. Дивовижний тунель гліциній у
парку Асікага, казковий парк квітів та
птахів, незвичний водяний сад ірисів
Мізумото та чарівне цвітіння тендітної
сакури під час традиційного свята милування квітами—ханамі, все це так
близько будь-якому квітникарю.

2017 рік запам’ятається екскурсією
до «Розарію» — територія, схожа на
казковий сад, вразила учасників клубу,
Якщо спеціалісти не йдуть до
а уважні господарі привітно зустріли,
«Лілеї» — «Лілея» іде до спеціалістів!
розповіли про особливості вирощуван-

Харківський Інститут рослинництва ім.
В.Я. Юр’єва — одна з локацій, де щорічно проходять Дні інформації для міських клубів садівництва, у тому числі
клубу «Лілея».

Інформаційний пункт клубу на
виставці-ярмарку
Холодна пора року — не привід розслаблятись, особливо, коли в Палаці
спорту проходить чергова виставкаярмарок, які клуб відвідує декілька
років поспіль. І не просто відвідує —
щорічно ми влаштовуємо показ фільму
про клуб «Лілея», роздаємо візитівки
та буклети, запрошуючи усіх бажаючих
приєднатись до нас.

ГОСТІ КЛУБУ
Спеціалісти до нас все ж таки приходять, адже ми квітникарі добрі, не
кусаємось, і раді приємним знайомствам та добрим друзям. 2017 рік подарував нам багато приємних зустрічей
з непересічними людьми.
Цьогоріч у клубі малювали помідорами разом
із
городницею експериментатором Ліною Михайлівною Сахарновою, котра завітала до
клубу, щоб виступити у ролі лектора.
Більше 30 років вона займається ви-

рощуванням томатів, тож лекція була
корисною. Наприкінці засідання Ліна
Михайлівна подарувала бібліотеці
свою книгу «Новый подход к огородничеству».
На чергове засідання клубу у березні завітав керівник проекту «Прапор
України — прапор миру» Сергій Лисенко, який згадав рекорд, встановлений у 2013 році у нашому місті — тоді
було створено найбільшу квіткову
стрічку у світі довжиною 2847 м

(понад 80 000 живих квітів), а також
світовий рекорд Гіннеса у номінації
«Найбільший у світі килим з живих
квітів».
Хто з квітникарів не хоче, заходячи
до саду, потонути в океані улюблених
квітів. Як створити такий океан, розмножуючи власні рослини, розповіла
Наталя
М и к ол а їв н а
К ос т і н а Касанеллі, котра вже не вперше радує
клуб своїми вичерпними лекціями та
багатим досвідом.

Н. М. Костіна-Касанеллі про
розмноження рослин

Що може бути краще за книгу,
підписану автором? Л.М.
Сахарнова

Керівник проекту “Прапор
України—прапор миру”
С. Лисенко
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СВЯКОВІ ПОСИДЕНЬКИ
От уже морока з цими квітами!
Постійно викопуй, саджай, пересаджуй, вивчай, лікуй, обрізуй, вкривай
від морозів тощо. Тут і перевтомитись
не довго, але на допомогу знов приходить «Лілея». Несподівані або заплановані святкові посиденьки — рецепт
від перевтоми.

День птахів? Кличемо крилатих
вісників весни до саду за допомогою
годівниць та рослин, що привертають
пташок до саду. А щоб користі від пернатих гостів було більше, аніж шкоди
— вчимось правильно захищати врожай.

День Святого Валентина? Зізнаємось у коханні нашим улюбленим квітам під звуки чарівних ліричних мелодій.

Підкріплення для розуму—
вікторина. Про що? Про квіти!
створювати казковий зимовий сад або
прикрашати кімнатні рослини замість
традиційної ялинки чи в якості доповнення до неї. Наприкінці року також
підводяться підсумки роботи за рік,
кожен отримує символічний подарунок, а найактивніші члени клубу нагороджуються цінними призами.

«Лілея» святкувати вміє! Страви
готували з власного врожаю

День бібліотек? Цікаві вікторини,
красиві легенди про популярні рослиСловом, «Лілея» — не просто клуб
ни та багато конкурсів.
квітникарів. Це місце, де відпочиваєш
душею та знаходиш не лише знання, а
Новий рік? Святкуємо та вчимось
й друзів.

СПРОБУЙТЕ =)
Розшифруйте назви популярних садових рослин.
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