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Запрошуємо всіх 26 лютого 2020 року о 14.00 год. в парок  біля старої 
школи на святкування Масляної..Гарний настрій та маса яскравих  

вражень гарантовано.



Робота Новопавлівського сільського будинку культури

Культура – одне з найцікавіших і найдревніших явищ, яке тісно пов'язане з
діяльністю людини. Кожен час ставить перед культурою свої локальні завдання. Однак,
на будь-якому етапі суспільного розвитку необхідно, по-перше, робити все для
збереження традицій і надбань, по-друге, привносити щось нове, свіже, неповторне. І в
цьому чи не найважливіша роль культури на селі як складової загальнокультурного
процесу в Україні.

Новопавлівський сільський будинок культури є справжнім осередком культурного
життя нашої громади. Колектив будинку культури та сільський бібліотекар спільними
зусиллями привносять нові ідеї для змістовного дозвілля односельчан. Адже взимку,
коли напружені трудові будні селянина трохи відходять на задній план, активізується
робота нашого сільського будинку культури.

Для жителів нашої громади працює вокальний гурток “Пролісок”, який сприяє
розвитку голосу, артистизму та естетичного виховання дітей. Дитяча студія
образотворчого мистецтва “Сонячна палітра” – розвиває творчі здібності, образне
мислення, уявлення про красу і смак, прищеплює інтерес до пізнання українського
народного мистецтва.

Новопавлівська сільська бібліотека, яка працює в стінах Будинку культури, завжди
рало вітає у своїх стінах усіх поціновувачів читання і є осередком знань і майстернею
думок для членів своєї громади. Тут кожного оточує краса, фантазія і творчість. Тут
затишна як вдома і кожного люблять, поважають, цінують.

При бібліотеці створено жіночий читацький клуб “Мальви”, котрий допомагає його
учасницям відкривати для себе все нові і нові дивовижні світи літератури, мистецтва,
народних традицій. В цьому році вже відбулося засідання клубу “День сьогодні не
простий – він Тетянин, він святий!”, до Дня Тетяни, до Дня святого Валентина, до Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав було проведено зустріч-

вшанування “А пам’ять серце береже…”. Для дітей з початку року бібліотекар провела
такі заходи: пізнавально-ігрова вікторина”Новорічний різдвяний календар”, заочна
зустріч з письменником “Письменник щедрий і радісний”, до 90-річчя від дня
народження В.Нестайка, майстер-клас по виготовленню жайворонків із солоного тіста
“Пташок викликаю з теплого краю” до свята Стрітення.
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