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Від ідеї до втілення 

Багато хто пам’ятає зі шкільної програми історію про немічну дівчину, 

яка хворіла на туберкульоз кісток і була змушена постійно їздити на 

лікування. Нині портрет хворобливої Лесі надруковано на 200-гривневій 

банкноті. Очевидно, вона мала якісь видатні досягнення. Так, вона була 

письменницею. Але чому серед усього пантеону жінок української 

літератури виділяють саме її? 

Біографічний метод вивчення творчості письменників, звісно, дуже 

популярний, однак далеко не завжди є виправданим. Для того, щоб 

зрозуміти, чим вирізнялася Леся Українка на тлі своїх сучасників, треба 

взагалі забути про її фізичні недуги. Вона займалася літературою не тому, що 

це було єдине доступне їй заняття. Навпаки, якби вона міцне здоров’я й 

прожила довге життя, то змогла б написати й зробити значно більше. Але й 

за свій короткий вік (а прожила Леся лише 42 роки) вона встигла написати 

твори, рівних яким за глибиною та змістовністю складно знайти і в 

українській, і в зарубіжній літературі. 



Саме тому ми вирішили підготувати виставку, яка допоможе нашим 

відвідувачам та відвідувачкам поглянути на постать Лесі Українки без 

ярликів та стереотипів. Адже Лесю Українку звично сприймають як хвору 

жінку, що була змушена все своє коротке життя боротися та без надії 

сподіватися. Насправді ж вона була оптимісткою, інтелектуалкою, 

поліглотом, мала прекрасне почуття гумору та вміла гостро відповісти 

критикам. Леся була супер! 

Мета: показати Лесю Українку як всебічно обдаровану постать, гідну 

наслідування, наголосити на видатних досягненнях мисткині в різних сферах. 

Популяризувати читання, вивчення мов та мистецтва. Утвердити імідж 

бібліотеки як сучасного креативного простору, спрямованого на всебічний 

розвиток юнацтва та молоді.  

Формат: інтерактивна виставка. 

Цільова аудиторія: учні старших класів загальноосвітніх шкіл, студенти 

коледжів. 

Опис локацій 

За нашим задумом виставка мала вийти інтерактивною, тобто такою, щоб 

відвідувачі змогли певним чином взаємодіяти з кожним її елементом, відчути 

себе частиною дійства, зануритися в історію життя Лесі Українки. Локації 

виставки були розміщені в різних залах, таким чином гості ще й мали змогу 

познайомитися з облаштуванням бібліотеки. Всього ми створили 6 локацій. 

Першою локацією, яка була розміщена у вестибюлі бібліотеки, стали 

«Лесині шляхи». Поетеса багато мандрувала Україною та світом. Ми 

намалювали мапу з маршрутами її подорожей та запропонували відвідувачам 

виставки позначити кольоровими наліпками ті країни та міста, де вони також 

були, – тобто мандрували Лесиними шляхами. Для створення відповідного 

настрою ми дібрали цитату: 

«На шлях я вийшла ранньою весною 

І тихий спів несмілий заспівала, 

А хто стрівався на шляху зо мною, 

Того я щирим серденьком вітала…» 

Леся Українка 

 



 
Друга локація розташовувалась у 

відділі абонементу та мала назву  

«Лесині вірші». Кожен відвідувач міг 

витягти собі вірш-передбачення з 

чарівної банки (так-так, у нашій 

бібліотеці є чарівна банка для віршів). 

Перефразовуючи приказку про гору та 

Магомета, скажемо так: «Якщо читач не 

бере книжку, щоб почитати вірші Лесі, 

то вірші самі йдуть до читача». Ну і про 

чарівну банку не забувайте! 

У відділі абонементу була розміщена 

і третя локація – «Будинок Косачів».  

Коли ми готували цю локацію, то 

відчули себе дослідниками генеалогічного дерева родини Косачів. Ми 

знайшли фото батьків, братів та сестер Лесі Українки, підготували 

біографічну довідку про кожного з них та оформили це все у вигляді 

будиночка. Кожне віконце – фотографія члена родини, а всередині – ім’я та 

коротка інформація про нього. Всі гості виставки могли «відчинити» віконця 

будинку Косачів та дізнатися, наприклад, що Лесин брат Микола був 

інженером-агрономом, а сестра Ольга – лікаркою. Особливо подобалася ця 

локація дітям, які приходили на екскурсію виставкою. 



 
 

У читальному залі нашої бібліотеки стоїть фортепіано. Ми вирішили 

використати інструмент як одну з локацій виставки, адже Леся дуже любила 

музику та вправно грала. Цю локацію ми так і назвали – «Лесина музика». На 

фортепіано ми розклали ноти та підготували для відвідувачів такий 

супровідний текст: 

Леся Українка дуже любила музику та гарно грала на фортепіано. У 

своїх листах вона часто просила надіслати їй ті чи інші ноти, додаючи 

список композиторів та їхніх творів. Звідси дізнаємося, наприклад, що 

дев’ятнадцятирічна поетеса грала знамениту «Патетичну» сонату 

Людвіга ван Бетховена: «Sonate pathetique» єсть, лежить передо мною на 

столі», – писала вона в листі до матері з Києва в лютому 1890 року. 

Якщо ви теж навчалися музики, зіграйте зараз цей твір. 

Уявіть-но: цю ж мелодію грала Леся Українка 130 років тому. 

Хіба це не магія?  

 

І це дійсно була магія! Неначе сама Леся щойно встала з-за фортепіано й 

лишила свої улюблені ноти… 



 
 

П’ята локація «Лесині мови» теж 

розміщувалася в читальному залі. Ми 

поставили за мету показати наочно, 

скільки мов знала Леся, для цього ми 

дібрали словники та посібники.  

Зі школярами, які приходили на 

екскурсію, ми говорили про те, для 

чого потрібно знати іноземні мови, 

питали, які мови вчать вони, та разом 

дійшли висновку, що бути поліглотом 

– це круто! Ми домовилися, що тепер 

вони на кожному уроці англійської чи 

німецької будуть згадувати, що гарні 

знання допоможуть їм стати такими ж 

крутими, як Леся. А Леся ж була СУПЕР, ви пам’ятаєте. 

Шосту локацію «Лесині листи» ми розмістили у конференц-залі. Саме тут 

завершувалися екскурсії та відбувалися заходи. Ми дібрали цікаві фрагменти 

з листів, які Леся Українка писала своїм друзям та рідним, роздрукували їх та 

вклали до конвертів так, щоб кожен відвідувач виставки зміг дістати й 

прочитати їх, наче Леся надіслала листа саме йому! 



 

 

Виставка була відкрита для всіх відвідувачів бібліотеки протягом трьох 

тижнів. Коли ж до нас приходили групи школярів чи студентів, ми 

проводили для них екскурсію локаціями, а фінальним заходом була 

вікторина про життєвий і творчий шлях Лесі Українки. 

«А тепер дістаньте свої телефони!» – лунала пропозиція ведучої. Для 

молоді така пропозиція видалася дивною, адже зазвичай на заходах навпаки 

просять вимкнути ґаджети. Для участі в онлайн-вікторині потрібно було 

зареєструватися, учасники читали запитання на великому екрані, а правильну 

відповідь вибирали на своєму смартфоні. Боротьба була запеклою! Важливо 

було не лише відповісти правильно, а й зробити це максимально швидко – 

від цього залежала кількість балів.  

На завершення 

Створивши цю виставку, ми показали нашим відвідувачам, що Леся 

Українка насправді була не мученицею, а веселою активною людиною, яка 

знала багато мов, мала власну думку з будь-якого питання та вперто її 

відстоювала.  



Леся була супер! І кожен з нас має бути супер! Що це означає? Це 

означає, що варто бути відкритими до нових знань, ніколи не спинятися на 

досягнутому, мати чітку громадянську позицію та впевнено досягати 

поставлених цілей.  

А сучасна бібліотека допоможе кожному стати супер! Бо ми – це не лише 

книгозбірня, де можна говорити лише пошепки, ми – це відкритий простір 

для навчання та творчості, зустрічей та подій.  

Будьте як Леся – будьте супер! І приходьте до бібліотеки!   

 

 

 


