
Під час роботи з учасниками 

Бібліотечного театру Наталя Олександрівна 

проводить не тільки навчання та репетиції за 

матеріалами постановки, а й глибокі та 

змістовні обговорення творів літературного 

мистецтва, що входять до шкільної програми, 

а при виявленні зацікавленості з боку 

учасників – й інших літературних творів. 

 

 

 
 

В різних формах бібліотечні театри 

існують в багатьох бібліотеках України, як 

приклад:  
 

в Київській обласній бібліотеці для 

дітей працює бібліотечний ляльковий театр 

«Сонечко»; 
 

 в Миколаївській ОДБ ім. В. Лягіна 

працюють бібліотечний ляльковий театр 

«Буратіно» та літературний театр 

«Сюрприз»; 
 

 в Харківській обласній бібліотеці для 

юнацтва проходять вистави дитячого 

театру «Тимур». 

 

 

 

 

 

Граючі у нашому театрі, 
ви:  

 

1. Ознайомитесь з рядом творів 

художньої літератури. 
 

2.  Отримаєте первинні навички з 

декламування. 
 

3.  Отримаєте первинні навички 

театральної гри та постановки. 
 

4. Ознайомитесь з деякими 
епізодами історії театрального 

мистецтва. 
 
 

Безліч приємних вражень 
гарантуємо! 

 

 Запрошуються усі бажаючи. 

 

Театр працює у 2-й та 4-й вівторок 

кожного місяця. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Наша адреса: 

м. Київ, вул. О.Сабурова, 8, тел.: 

(044) 530-08-50 

Централізована бібліотечна система 

Деснянського р-ну м. Києва 

Бібліотека № 151 

 

 

 
 

 

 

««ББііббллііооттееччнниийй  ттееааттрр»»  

літературно-мистецький проект  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Б у к л е т  

 
 
 

 

 

Київ - 2015 

Радість шляхом пізнання 

 



Шукаємо творчих, кмітливих та 

небайдужих школярів для участі в 

Бібліотечному театрі. 

 Якщо ви бажаєте отримати нові знання 

з театрального мистецтва, набути навичок 

акторської майстерності, якщо ви хочете 

продемонструвати свої таланти, якщо ви 

хочете отримати нове коло знайомств та 

зробити перший крок до популярності – ваше 

місце у нашому бібліотечному театрі. 

 

 

Бібліотечний театр є частиною естетичного 

виховання підростаючого покоління.  

Він сприяє вивченню та засвоєнню кращих 

зразків вітчизняної та світової культури, театр 

також допомагає у формуванні естетичного 

світосприйняття молодої людини та її 

естетичного виховання. 

У Стратегічному плані діяльності 

Міністерства культури України на 2014-2015 

роки зазначено: «Бібліотечна справа є 

важливою складовою інформаційної, 

освітньої та культурної сфери 

життєдіяльності суспільства, що охоплює 

наукові, організаційні, правові, технологічні, 

економічні та інші питання, пов'язані з 

накопиченням, обліком, зберіганням та 

використанням документних інформаційних 

ресурсів на різних носіях. Місія бібліотек – 

задовольнити суспільну потребу в 

інформації, самоосвіті та набутті 

комплексу знань для розвитку особистості, і 

цим самим спрямована на процес відтворення 

духовного і виробничого потенціалу 

суспільства. Бібліотеки також виконують 

дозвіллєві та релаксаційні функції, сприяє 

соціалізації індивіда протягом його життя». 

На сприяння виконанню останнього 

положення Стратегічного плану і спрямована 

діяльність Бібліотечного театру. 

 
 

 

 

Керівником Бібліотечного театру є 

Наталія Олександрівна Дзусова. 

Наталія Олександрівна – бібліотекар І 

категорії з більш ніж 20-річним стажем. 

Її плідна робота на посаді бібліотекаря 

викликала щиру вдячність багатьох 

відвідувачів. Але найулюбленішим 

напрямком роботи пані Наталії стала робота з 

підростаючим поколінням, її щиру посмішку 

та цікаві змістовні розповіді пам’ятають сотні 

дітей нашого району. 

На фото: Дзусова Н.О. завжди в оточенні    

        дітей 
Перша  репетиція 

Засідання Бібліотечного  театру  

репетиція 

Перша репетиція 


