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Вічний, як народ
Про роботу бібліотек Харківської області в рамках відзначення
200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
(Оглядова довідка за повідомленнями бібліотек та матеріалами
регіональних періодичних видань за 2014 рік)
В історії кожного народу, серед його великих творців є імена, оповиті
невмирущою любов’ю і славою. Для українців це – Тарас Шевченко.
9 березня 2014 року ми відзначили 200-річчя від дня народження
видатного сина українського народу. А 2014 рік в Україні оголошено Роком
Тараса Шевченка, протягом якого в усіх населених пунктах проводитимуться
різноманітні акції, присвячені цій визначній події.
Проведення широкого спектру культурно-просвітницьких, мистецьких
заходів, спрямованих на популяризацію творчого надбання Т.Г. Шевченка
заплановано і у закладах культури та мистецтва Харківщини.
Вже пройшли численні літературні вечори, виставки, інтелектуальні
ігри, творчі конкурси й концерти. Вшановують Великого Кобзаря і в
бібліотеках Харкова та області.
З метою гідного відзначення ювілею генія української літератури
обласні бібліотеки міста проводять поетичний марафон „Тарас Шевченко –
поет, мислитель і пророк”.
Проект стартував 21 лютого 2014 року.
Цього дня відбулося жеребкування, метою якого було розподілення
поміж районами області поетичних творів Кобзаря для їх подальшої творчої
презентації у Віртуальній книзі «Ювілейний літопис поетичного марафону».
Шевченкове слово звучить актуально і сьогодні, майже по двох
століттях після смерті Кобзаря.
У всіх бібліотеках Харківщини в рамках Шевченківських днів
передбачаються урочистості, концерти, літературні вечори, лекції,
конференції, виставки та інші заходи для дітей, молоді, людей старшого віку.
Ще у січні-лютому пройшли заходи: у Барвінківській центральній
районній бібліотеці, де відкрилися книжкові виставки з раритетними
екземплярами. Приміром, відома „Захалявна книжка” поета, списана його
почерком. В експозиціях „Дзвенять Кобзареві струни”, „Т.Г. Шевченко.
Мистецька спадщина”, „Кобзар у моєму житті” також представлені унікальні
фотодокументи, книжки й картини [32].
«У Вовчанському районі запроваджено місячник „Геніальний син
землі української”, у рамках якого в бібліотечних установах і школах
організовано тематичні виставки, вікторини, музичні години, конкурси
читців, поетичні вечори.
В сільських бібліотеках Краснокутщини проводяться тематичні
літературні тематичні вечори та поетичні години „Ми чуємо тебе, Тарасе,
крізь століття”, „Зірка таланту світить крізь століття”, „А душа Шевченка
промовляє...”, „Його ім’я осяває нам шлях”.

У Зачепилівській центральній районній бібліотеці відбулася
літературна година „І знову линуть до нас думи Кобзаря”. Переглянувши
відеоролики, присутні ознайомились із життєвим і творчим шляхом Тараса
Шевченка, з його мистецькою спадщиною, зі значенням творчості поета в
розвитку світової культури. Розкрити для учасників заходу багатогранну
постать поета допомогла книжкова виставка „Ми тебе не забули, Тарасе”, де
експонуються твори геніального поета й розповіді про нього» [32].
Працівники Зачепилівської центральної районної бібліотеки провели
також літературно-поетичний вечір «Струни Кобзаревого серця».
У заході взяли участь голова районної державної адміністрації О.В.
Подколзіна, голова районної ради Л.Д. Глянь, представники установ,
організацій та учнівська молодь.
Ведучі Л. Билина та Я. Дикун розповіли присутнім про нелегку долю
великого українського поета, представили окремі сторінки з його життя,
показали фільм «Тарас Шевченко… Художник з душею поета» та відеоролик
«Реве та стогне Дніпр широкий». Учні ліцею декламували вірші Т.Г.
Шевченка. Вчитель української мови та літератури підкреслила: «Наш
головний обов’язок перед Тарасом Шевченком – нести крізь віки його
спадщину, зберігаючи для нащадків полум’я Шевченкових слів, любити
свою неньку Україну».
Підводячи підсумки, Олена Вікторівна Подколзіна зазначила: «Нехай
пам’ять про Великого Кобзаря, його творчість живе у наших серцях вічно і
буде гідним прикладом любові до нашої Батьківщини» та щиро подякувала
за організацію і проведення літературного вечора.
Протягом року в бібліотеках Зачепилівського району будуть
проходити літературні години, бесіди, діятимуть книжково-ілюстративні
виставки, тематичні полиці до ювілею Великого Кобзаря.
Так, 4 квітня Леб’язька сільська бібліотека-філія Зачепилівської ЦБС
провела для учнів старших класів брейн-ринг «Ми любимо твори Шевченка».
Завідувачка бібліотекою Тимченко Н.В. відкрила захід інформаційною
хвилинкою «Тарас Шевченко – великий син України», і далі він проходив в
ігровій формі. У ході заходу учні проявили свої знання життєвого та
творчого шляху Т. Г. Шевченка, його поезії, пісень на його вірші, а також
виявили таланти юних акторів, продемонструвавши сценку «Давно те
діялось».
«Низку заходів до 200-річчя від дня народження великого Кобзаря
присвятила Люботинська центральна бібліотека (Харківський р-н).
Перший з них – тематичний вечір «Жінки в житті Т.Г. Шевченка»
відбувся 17 січня в читальній залі бібліотеки. Наступного дня було проведено
інтелектуальну гру «Що? Де? Коли!», присвячену життю та творчості Тараса
Шевченка. Команди знавців складались із вихованців гуртків «Чародії» та
«Мистецтво живого слова». Гра проходила за правилами телевізійної версії з
відповідним музичним оформленням і «чорною скринькою». Питання були
пов’язані з життям та творчістю ювіляра. Організатори наголосили, що цими

заходами сподіваються надихнути відвідувачів на читання поезій Кобзаря,
прослухати чи заспівати його пісні» [50].
Перше засідання клубу «Берегиня», що працює при Близнюківській
центральній районній бібліотеці відбулося 14 січня і було присвячене 200річчю від дня народження видатного українського поета, прозаїка,
художника і мислителя Тараса Григоровича Шевченка.
Крім учасників клубу, в засіданні взяв участь заступник голови
районної державної адміністрації Олексій Лисенко, який сказав, що
„відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
має бути всенародним рухом, який би продемонстрував єдність влади і
громадянського суспільства. Завдання сьогоднішнього покоління українців і
влади всіх рівнів – берегти і примножувати культурну спадщину України, без
чого неможливий повноцінний її розвиток та становлення як
високорозвиненої європейської держави».
В цей день присутні ще раз згадали життя і творчість Тараса Шевченка
завдяки розповіді ведучих заходу, працівників бібліотеки. Учениця ліцею
Діана Нікітіна декламувала вірш «Минають дні, минають ночі…», Петро
Захарчук і Денис Непочатов майстерно виконали пісню «За байраком,
байрак». Шанують і знають творчість Тараса Шевченка на Близнюківщині,
про це свідчать вишиті портрети, написані вірші.
Емоційним був виступ Петрової Н.П., яка присвятила Кобзарю свої
вірші. Також звучали вірші завідуючої Миколаївською Другою сільською
бібліотекою Скрипніченко О.О. та шкільного бібліотекаря ліцею Коркач Р.М.
А потім лунали пісні на слова Т.Шевченка, які зігрівали душі і вселяли
надію на те, що минатимуть роки, змінюватимуться покоління, а слово
Шевченка буде жити вічно.
16 січня в Близнюківській ЦРБ за участі голови районної державної
адміністрації Лідії Шулець відбулося відкриття виставки робіт декоративноужиткового мистецтва майстрів Близнюківщини, присвяченої 200-річчю від
дня народження Тараса Шевченка.
Очільниця району зазначила, що у Близнюківському районі
проводиться ряд культурних заходів, присвячених цій даті. А проголошення
2014 року роком Тараса Шевченка, є свідченням того, що життєвий та
творчий шлях Великого Кобзаря був, є і залишається взірцем мудрості,
патріотизму, любові до рідної землі та спонукає молоде покоління до
патріотичних звершень в ім’я своєї Батьківщини. «Я приємно вражена, що в
нашому районі є багато талановитих людей, які шанують пам'ять великого
генія у своїх роботах, розкривають велич та безсмертя українського поета,
художника, скульптора, неперевершеного майстра слова», - наголосила Лідія
Шулець.
Директор ЦРБ Надія Руденко ознайомила присутніх з експозицією, яку
підготували працівники бібліотеки. На виставці були представлені роботи
художника-аматора Осипи А.А., вишивки майстринь-вишивальниць
Романенко Г.С., Личакової Л.А., Труш А.М., Кривомлин Г.А, Карнаух Н.О,
Цукан Л.В.

«3 березня на Близнюківщині відбулось літературно-музичне свято
„Слава Шевченка – слава України”. Захід організували бібліотекарі сільської
та шкільної бібліотек с. Олексіївна, учні 3-4-х класів. Під час заходу школярі
почули розповідь про життя Тараса, його дитячу допитливість, жагу до знань,
захоплення малюванням. Діти перегорнули сторінки трагічної і великої долі
українського пророка: раннє сирітство, омріяна воля, розквіт таланту, вихід у
світ „Кобзаря”. На святі лунали пісні на слова Шевченка, діти декламували
вірші» [21].
Цікаво і насичено пройшли з 11 по 14 березня в бібліотеках
Близнюківської централізованої бібліотечної системи Шевченківські
заходи. Вони були організовані та проведені бібліотекарями спільно з учнями
та вчителями місцевих шкіл.
У бібліотеках розгорнуті книжкові виставки про життя та творчість
Великого Кобзаря, проведено літературні вікторини.
У Самійліській ЗОШ І-ІІІ ступеню відбулась літературно-поетична
година «І лине над землею Шевченкове святеє слово», а шевченківський урок
«Тарас промовляє до майбутніх поколінь» та конкурс знавців творів Тараса
Шевченка провела для школярів завідуюча Семенівською сільською
бібліотекою. Активну участь у проведені шевченківського свята «Тарас вічно
з нами» взяли учні Бурбулатівської ЗОШ –І-ІІ ступенів.
Організовувались заходи і для старшого покоління користувачів.
Шевченківській темі були присвячені засідання жіночих клубів
«Слобожаночка», що діє при Миколаївській Другій та «Криниченька» – при
Новопавлівській сільських бібліотеках.
Для відвідувачів відділення соціально-побутової адаптації спільно з
Близнюківським терцентром було проведено літературну композицію «Ми
тебе не забули, Тарасе!».
З 3 по 18 березня 2014 року в Добровільській сільській бібліотеці
Близнюківської ЦБС було проведено ряд заходів з популяризації творчості
Великого Кобзаря, як для дітей так і дорослих.
До уваги читачів бібліотеки організована книжкова виставка, проведені
вікторини «Сторінками творчості Шевченка», «Як ви знаєте творчість
Кобзаря». Крім цього, для дітей був організований дитячий ранок «На
гостини до Шевченківської хатини». Для жителів села спільно з сільським
Будинком культури організовано літературно-музичний вечір «Уклін та шана
Кобзарю», проведено засідання жіночого клубу «Калинонька».
В планах бібліотеки й надалі проводити подібні заходи.
Цікаво і насичено Шевченкові дні проходять в Олексіївській сільській
бібліотеці-філії Близнюківської ЦБС, які організовуються спільно зі
школою.
Так, 5 березня у бібліотеці відбулося Шевченківське свято «Вічна
пам'ять тобі, Тарасе! Вічне слово тобі, Кобзарю!», в проведені якого активну
участь взяли учні школи. Протягом свята звучало живе Шевченківське слово,
пісні на слова поета та про Україну. Діти не просто вшанували пам’ять
геніального поета, а й відчули у собі його невмируще слово серцем.

До уваги учасників свята була представлена книжкова викладка «У
Шевченковій світлиці».
В Близнюківській районній бібліотеці для дітей також пройшов ряд
заходів, проведених у плідній співпраці бібліотеки з місцевим ліцеєм.
Для найменших читачів тут відбувся шевченківський урок «Життєвий
шлях Тараса Шевченка», під час якого діти дізналися багато цікавого з життя
видатного Кобзаря та його творчість. Крім цього, першокласники мали змогу
ознайомитися із виставкою літератури «Земний уклін тобі Кобзарю» та
виробами декоративно-прикладного мистецтва, зокрема портретами Тараса
Шевченка, вишитими руками майстринь Близнюківського району.
Літературний ранок «Вогненне слово Кобзаря», був організований для
учнів 6-Б класу місцевої школи. Діти ознайомились з творчістю Шевченка не
тільки як поета, але й як художника.
6 березня учні 8-А класу завітали до літературної вітальні «Троянди
Шевченкової любові», присвяченої ліричній поезії Тараса Шевченка.
Старшокласники в образі муз поета розкрили всю красу і мелодійність поезії
Шевченка, адже поезія великого Кобзаря йде до серця кожного, її співають,
втілюють в живописі і скульптурі, відтворюють на екрані і на сцені та,
насамперед, його читають.
«Літературно-мистецьку годину провели для учнів і працівники
Великобурлуцької районної бібліотеки для дітей. 5 березня бібліотека
гостинно запросила учнів 4-А класу Великобурлуцької загальноосвітньої
школи на захід, присвячений 200-літтю від дня народження Тараса
Шевченка. У літературно-мистецькій годині «Слово, пісня, дума Кобзаря –
ви окраса й суть мого життя» взяла участь заступник голови районної
державної адміністрації Тамара Пащенко.
«Літературна спадщина Шевченка охоплює велику збірку поетичних
творів «Кобзар», яка зробила видатною цю просту людину. А пісня «Реве та
стогне Дніпр широкий» була позивним на радіо «Дніпро» і облетіла увесь
світ. Читайте, любіть Шевченкове слово, це дуже корисно, і пронесіть через
усе життя ті його вірші, які найбільше вам подобаються», - сказала дітям
Тамара Пащенко.
У ході заходу його ведучі Галина Фендрикова, Маргарита Ніконенко
говорили про роль і місце Великого поета в золотій скарбниці світової
культури. Запрошені отримали змістовну й цікаву розповідь про життя,
творчість поета, про його болі сирітства, самотності і незламну силу духу у
боротьбі за майбутнє щасливе життя українського народу. У виконанні
семикласниці Великобурлуцької школи Марії Білівець пролунав один із
безсмертних віршів Кобзаря – «Тополя» [21, 17].
«На Красноградщині Шевченківські дні відкрились заходом „Дзвенять
Кобзареві струни”, який 5 березня провели для дітей та молоді працівники
Октябрської бібліотеки-філії. У Хрестищинській бібліотеці-філії відбувся
літературний вечір „Слово Шевченка сіяє у віках”, у Центральній районній
бібліотеці – літературно-музичний вечір „Відомий і невідомий Шевченко”. А

в районній бібліотеці для дітей учні 5-9-х класів взяли участь в
Шевченківських читаннях „Геній віри і любові”.
9 березня в Українській бібліотеці-філії відбувся вечір поезії
„Шевченкові думки переживуть віки”, а в с. Кобзівка пролунала літературномузична композиція „На струнах кобзаревої душі» [21, 2].
«Працівники Красноградської ЦРБ запросили на літературномузичний вечір „Відомий і невідомий Шевченко” містян, аби розповісти їм
про маловідомі сторінки життєпису Шевченка. Лейтмотивом зустрічі стала
тема кохання в його поетичній спадщині. Як і чимало інших творчих людей,
Шевченко був нещасливим в особистому житті. Він мріяв про дружину,
дітей, родину. Проте цим земним надіям так і не судилося справдитися. Свої
почуття та думки він висловлював у творах.
Під час зустрічі про коханих жінок Тараса Шевченка розповіли учениці
ЗОШ №1 ім. О.І. Копиленка Юлія Скорнякова, Олена Третякова, Поліна
Коростиченко, Жанна Гонта. Уривки з його відомих творів проникливо
декламували Микола Зінченко та Єлизавета Марченко. З поетичним
дебютом, віршем-посвятою віртуозному майстру слова виступила
восьмикласниця Юлія Олексенко.
Свої вірші, присвячені Кобзареві, натхненно читали учасниці
літературної студії „Обрій”, місцеві поетеси Тетяна Тарабанова, Галина
Таран, Надія Шипіло, Тетяна Дмитренко. Захоплення Шевченком,
літератором і громадянином висловили й гості зустрічі: керівник апарату
райдержадміністрації Катерина Єніна, начальник сектору культури та
туризму РДА Михайло Мирошниченко, керуюча апаратом районної ради
Валентина Щепіна» [23].
В Наталинській бібліотеці-філії Красноградської ЦБС відбувся вечір
поезії «Твоя душа, твоя пісня не вмре, не загине».
Учасники театрального клубу «Менандр», який працює на базі
Піщанської бібліотеки-філії презентували виставу Т.Г. Шевченка «Назар
Стодоля».
В бібліотеці-філії с. Ленінське пройшов літературний вечір "Живе у
пам'яті Тарас", а бібліотекар М.Комишуватської бібліотеки-філії для учнів
6-х класів підготувала і провела «Свято Кобзаря».
В бібліотеках району оформлені книжкові виставки, проведені огляди
літератури: «Шевченко в серці моїм», «Тарас у вишитій палітрі», "Скарби
безсмертного Кобзаря", «І слово Шевченка буде жити у віках».
Шевченківські читання, які відбулися в Красноградській районній
бібліотеці для дітей – унікальна можливість ще раз звернутись до глибин
душі українського народу через призму бачення генія. Феномен поета
полягає в тому, що майже кожна нація і народ, звертаючись до кобзаревого
слова, знаходить цілюще джерело істини на всі часи.
У читаннях взяли участь учні 7-х класів. Юні читачі Пічугова Є.,
Кравцова О., Ноздрачова Д. та Золотухіна Д. декламували для своїх
ровесників вірші та уривки з творів Великого Кобзаря.

Свої вірші прочитали запрошені на захід поети – лауреат обласного
конкурсу «Вічне слово Кобзаря» Г. Таран та член конгресу письменників
України, член міжрегіональної спілки письменників України, керівник
літературної студії «Обрій» Т. Дмитренко.
Діти з задоволенням переглянули відеоролик з виступом учасників
проекту «На вічну пам'ять великому Кобзарю», який був створений за
підтримки національної спілки кобзарів України і кафедри бандури та кобзи
Київського національного університету культури і мистецтв. Під час читань
була представлена книжкова виставка «З Кобзарем у серці».
Завдяки Шевченківським читанням учні ще раз отримали чудову
нагоду насолодитися поезією Кобзаря, доторкнутися до «слова вічного,
слова, невмирущого своєю правдою, невідцвітного художньою красою…»
(О. Гончар).
«У кожній бібліотеці Печенізького району протягом року діють
книжкові виставки, присвячені 200-річчю Тараса Шевченка.
6 березня Центральна бібліотека Печенізького району запросила до
літературно-музичної вітальні „Дзвінкі струни Кобзаревого життя”.
У Новобурлуцькій сільській бібліотеці-філії №4 планується виставкадіалог „Кобзарем його ми зовемо”. 7 березня в дитячій бібліотеці відбулося
літературно-музичне свято „Тарасові слова і досі світ хвилюють”, у
Мартівській сільській БФ №2 – літературний вечір-портрет „Великий син
великого нарду”. В Артемівській сільській БФ №3 відбудуться поетичні
читання „Світова велич Кобзаря”, у П’ятницькій сільській БФ №5 –
планується проведення поетичних читань „Скарби безсмертного Кобзаря”, у
Борівській сільській БФ №7 буде оформлено книжкову виставку „Кобзар –
геніальний поет”. Також 10 березня в Ново комсомольській сільській БФ №6
відбулися літературні читання „Він був сином мужика і став володарем у
царстві духа” [21].
«Традиційно на початку березня проходять Шевченківські дні й у
бібліотеках Чугуївського району. У бібліотеці в сел. Есхар відбувся
літературний вечір „Не забуде Україна Кобзареві співи”.
Прихильники творчості геніального поета дізнались про цікаві сторінки
біографії Тараса Шевченка, почули розповіді про вшанування пам’яті поета в
Україні та в світі. Завідуюча бібліотекою Тетяна Малій ознайомила
присутніх з книжковими виставками „Наш великий Тарас”, „Великий,
могутній, вільний”, „Вічна книга могутнього українця”.
Під звуки мелодії „Реве та стогне Дніпр широкий” учениця 6-го класу
Мілена Скорик декламувала уривок з поеми „Причинна”. Інші діти читали
свої улюблені вірші з Кобзаревої спадщини, пізнаючи велич Тарасового
слова.
У ході читань присутні торкнулись серцем шевченківських творів,
пройнялись їхнім духом, адже його думки й заповіти актуальні і в наш час.
Тетяна Малій підкреслила, що творчість Тараса Шевченка є важливою
часткою духовної спадщини українського народу і виконує величну місію
виховання патріотів рідної України» [21].

Ще 16 січня 2014 року бібліотеки Чугуєва розпочали цикл заходів,
присвячених 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка.
Зокрема, в бібліотеці для юнацтва пройшла літературна година
«Шануймо слово Кобзаря» для учнів 7-х класів Навчально-виховного
комплексу №6.
Відкрила бібліотечний захід поважна гостя, заступник міського голови
Вінник Т.С., яка прочитала вірш Шевченка та зазначила, що: «Явище
Шевченка – підтвердження нашої національної повноцінності. Слово, яке не
співвідноситься з його Словом, – нічого не варте. До Шевченка треба
доростати всім життям».
Відомий чугуївський поет Володимир Родіонов, член Спілки
письменників України та Росії, лауреат багатьох літературних премій
України, Почесний громадянин м. Чугуєва присвятив Шевченку та прочитав
присутнім свою поему.
Ведучі заходу Самко А.В. і Петрова Л.О. розповіли про творчу долю
поета. Діти дізналися, що Т.Г. Шевченко не тільки Великий Кобзар, але й
звичайна людина, якій як і кожному з нас були присутні свої бажання,
пристрасті і прагнення. Життя його, від народження, було наповнене то
горем, то драмою, то поезією. Але все це тільки гартувало душу поета.
Бібліотекарі провели дослідницьку роботу і розповіли про найцікавіші
факти з життя Тараса Шевченка.
Учні подивилися відеоролики: «Шевченко художник», «Слово
Шевченка живе у віках…» та дізналися про народний відеопроект «Наш
Шевченко», де громадяни України напам’ять декламують вірші поета.
Наприкінці заходу бібліотекарі побажали дітям більше читати твори
Шевченка, щоб їх мова була гарною, чарівною, барвистою, бо українська
мова – одна з найкращих мов світу!
28 березня 2014 року Чугуївська бібліотека для дітей в актовому залі
СШ №8 провела урочисте відкриття Тижня дитячого читання. На свято
завітали учні 6-х та 7-х класів ЗОШ №7, ЗОШ №1, гімназії №5 та СШ№8.
Цього року зустріч була присвячена 200-річчю з дня народження
видатного сина українського народу - Тараса Григоровича Шевченко,
людини, яка стала символом любові до рідного краю, символом
волелюбності, сміливості й чесності, що не боїться жодних перешкод і
заборон.
У заході приймали участь юні таланти міста. Учні ЗОШ №4
продемонстрували уривок з балади «Тополя»; Сніжана Василюк та Бєлєвцов
Олександр розказували вірші Шевченка на англійській та німецькій мовах;
Романова Анастасія та Ферлій Вікторія виконували пісні на слова поета.
А про Шевченка, як про видатного художника, гравера та живописця
розповіла Сазонова Алла Євгенівна – завідуюча відділом виставок і пленерів
КЦ «Імідж».
А ще працівники Чугуївської міської бібліотеки для дітей провели
уявну подорож Шевченківськими дорогами для учнів 4-го класу гімназії №5.

Спочатку було представлено літературний портрет ''Тарас Шевченко –
поет милосердя'', далі — була мандрівка незвичайною біографією Шевченка.
А творчості Тараса Григоровича присвятили поетичну зупинку цієї
подорожі. Діти неймовірно натхненно читали вірші Великого Кобзаря,
завзято розгадували літературний кросворд ''Чи знаєте ви твори Шевченка?''.
Також хлопчиків та дівчаток дуже зацікавив пластиліновий мультфільм
''Садок вишневий коло хати'' (автори: Соловйова О. та Інєватова А.).
Тарас Шевченко дуже любив слухати пісні і думи старих кобзарів.
Зараз багато його віршів покладені на музику, тому дітям запропонували
прослухати пісні на слова поета в різних музичних стилях: народному та
сучасному.
На наступній зупинці ''Шевченко – художник'', учасники заходу уявно
завітали на художню виставку дитячих робіт ''Вірші Тараса Шевченка в
малюнках''. Усі роботи виконані з любов'ю до поета, до нашої рідної України.
Свої малюнки учні присвятили відомим рядкам із різних віршів поета:
''Садок вишневий коло хати...'', ''Пливе човен по Дунаю один за водою...'',
''Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою...'', ''Тече вода з-під явора...'',
''Зацвіла в долині червона калина...''.
Щиро любив Тарас Шевченко рідну землю, природу України. Тому
бібліотекарі разом з учнями сплели віночок пам'яті Великому Кобзарю.
200 років минуло від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, а
ми не перестаємо виносити з глибин творчості великого Кобзаря перлини
національної мудрості, самоповаги і патріотизму. Шевченкове слово
залишається таким же сучасним, діючим, закличним. Його поезія розлита
повсюдно, вона в наших краєвидах і в наших піснях, у глибинних,
найзаповітніших помислах кожного, чий дух здатен розвиватись.
Ось чому Чугуївська бібліотека для дітей не стоїть осторонь, не
спостерігає, а приймає найактивнішу участь у заходах, присвячених ювілею
Великого Кобзаря. Співпрацюючи з вчителями-мовниками зі школи, яка
розташована недалеко від бібліотеки її працівники знайомлять дітей,
підлітків з невідомими фактами з життя геніального співця українського
народу. Читають вголос його вірші, які до сьогодні не втратили своєї
актуальності, щирості, правдивості. Слухають диски з професійним читанням
безсмертних творів Тараса Шевченка, пісні на його слова, дивляться вистави
за творами великого митця.
Є в українській літературі імена, що увібрали в себе живу душу народу,
стали часткою його життя. Таким ім’ям для нас, українців, стало ім’я Тараса
Григоровича Шевченка. Його поезія от уже понад сто років викликає в людях
почуття гордості і захоплення красою, своєю силою і народною мудрістю.
5 лютого 2014 року пройшов конкурс знавців життя і творчості Т. Г.
Шевченка в Шевченківській центральній районній бібліотеці.
У заході брали участь учні 7-го класу ліцею Шевченківської районної
ради. Діти брали участь у вікторинах, відгадували шаради, демонстрували
свої знання, доводили своє право називатися знавцями творчості Шевченка.

Вони також ознайомилися з літературою, представленою на книжковій
виставці «Вінок Великому Кобзареві».
20 лютого 2014 року в Шевченківській ЦРБ відбулась літературна
година, присвячена 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка.
Бібліотекар ЦРБ Юрченко О.А. та завідуюча Раївською бібліотекоюфілією Братусь Г.С. познайомили учнів 7-го класу ліцею Шевченківської
районної ради, які брали участь у заході, з творами Т.Г. Шевченка, в яких
поет висвітлює тему козаччини. Живі образи козацької сміливості і відваги,
вільного буйного життя відтворив Т. Г. Шевченко у своїх поемах.
Присутні на заході козаки Шевченківського реєстрового козацтва
Гриценко О.М. та Саліонов О.М. наголосили, що зараз нам також потрібні
внутрішня сила, правдивість, ідеали добра, рівності, велике прагнення
свободи, любов до свого народу, своєї Батьківщини, якими жили і Шевченко,
і козацтво.
А ще Олександр Миколайович Гриценко розповів про цікавий факт: у
90-х роках минулого століття за підтримки Апазіді Ю.К., підприємливого та
ініціативного керівника колгоспу «Дружба», на Шевченківщині тиражем 10
тисяч примірників було видано «Кобзар» Т.Г. Шевченка. З них 2 тисячі
екземплярів передали до Казахстану, де поет відбував заслання. Ініціаторами
цього видання були наші земляки Гриценко О.М., Гунько В.Т., Апазіді Ю. К.
5 травня 2014 року бібліотечними працівниками Шевченківської
центральної бібліотеки Любченко О.І. та Юрченко О.А. для учнів 8-9
класів Шевченківського ліцею районної ради була проведена літературна
година «Тарасові слова – то правда жива». Мета цього заходу: розширити
знання учнів про життя та творчість Т. Г. Шевченка; показати красу і
неперевершеність його творів: поеми «Невольник» та триптиху «Доля»,
«Муза», «Слава»; виховувати любов і повагу до великого Кобзаря.
Діти залюбки декламували уривки з творів, відповідали на питання
літературної вікторини, слухали музичні твори на слова Тараса Шевченка.
Крім цього, до уваги присутніх була представлена книжкова виставка
«Вічне слово Кобзаря», на якій знайшли місце книги про життя і творчість
поета, його вірші, а також творчі роботи: малюнки учнів, вишиті портрети та
«Заповіт».
Шевченківщина – мальовничий край Слобожанщини, земля, багата на
талановитих людей. Тому стало вже традицією проводити в районному
Будинку культури фестиваль художньої творчості «Хай ллється пісня».
Цього року в фойє РБК проходила виставка виробів майстрів народноужиткового мистецтва Шевченківського району під назвою «Ми бачимо
тебе, Кобзарю, крізь століття», яка була організована працівниками
Шевченківської ЦБС.
На експозиції були представлені різноманітні вироби талановитих рук
наших земляків. Фойє перетворилося у святкову українську світлицю,
уквітчану барвистими вишиванками, виробами з дерева (ложками,
скриньками, підсвічниками), виробами з бісеру, різноманітним намистом,

в’язаними роботами: від м’яких іграшок до вишуканих квітів у вазах,
аплікаціями з природного матеріалу.
Немало було робіт, присвячених Т.Г. Шевченку – видатному
українському поету, пророку, генію слова свободи. Це і вишиті портрети
поета та слова «Заповіту», і вирізьблена з дерева Катерина з однойменної
поеми, і малюнки учнів художнього відділення Шевченківської дитячої
музичної школи та інші.
Відвідувачі виставки отримали задоволення від спілкування з
прекрасним.
«15 січня 2014 року шевченківські читання «Слово Тарасове вічне, як
вічна матінка-земля» відбулися в Сахновщинській бібліотеці. У заході взяли
участь учні 9 класів Сахновщинської гімназії, учасники вокального гурту
районного Будинку культури «Сахновщаночка», представники районної
державної адміністрації та працівники бібліотеки.
У ході літературного читання бібліотекарі не лише ознайомили
присутніх з творчим шляхом письменника та його біографічними даними, а й
провели літературну вікторину для учнів.
Музичним оформленням літературної години були виступи вокального
жіночого гурту «Сахновщаночка», який виконав пісні «Святкова» та «Стоїть
гора високая» і директора музичної школи Володимира Заярного» [22, 48].
Світова слава Тараса Шевченка зростає разом зі славою його народу.
Поруч з «Кобзарем» по земній кулі крокують пам'ять, любов і шана. Він поет
усього людства, він виходить за межі однієї країни. Його заклик до
братерства й любові, до правди й справедливості, а над усе – до волі, має
всесвітнє значення.
11 березня у Сахновщинському РБК відбулося районне літературномистецьке свято «Живи, поет, у славі віковій», підготовлене Центральною
бібліотекою.
Свято продовжило цикл заходів до 200-річчя Великого Кобзаря – Генія,
Поета, Пророка, що відкрив світові буття українців і завдяки якому скарби
української душі повною рікою влилися в загальний потік людської
культури.
А з 4 по 9 квітня в Сахновщинській ЦРБ організована тематична
виставка робіт майстрів декоративно-прикладного мистецтва «Вінок
Кобзарю», було презентовано віртуальну виставку «Життя і творчість
Шевченка у вишивках», а також проведено літературну вітальню «Слово
Шевченкове вічне, як вічна матінка земля», на якій звучало живе слово поета.
Учасники інсценізації творчо втілили епізод з вірша «Ой стрічечки до
стрічечки».
«17 січня в Зміївській центральній районній бібліотеці відбулась
віртуальна літературна година під назвою „Хай дух Шевченка об’єднає нас”.
Участь у ній взяли заступник голови райдержадміністрації Д. Воронцов,
директор ЦБС О. Слєпченко, бібліотечні працівники, читачі.
Ведучі – Л. Руденко та С. Підопригора розповіли присутнім про життя
та творчість Т.Г. Шевченка. Була підготовлена та продемонстрована

мультимедійна презентація сучасної документальної стрічки „Мій
Шевченко”. Крім того, присутні мали змогу познайомитись з книжковим
надбанням поета, яке має заклад.
Учасники літературної години не обмежилися запланованою
програмою заходу. Вони читали вірші, співали пісні і в такий спосіб
згадували Великого Кобзаря» [8].
«Тарас Шевченко у вашому житті» – такою була тема міні-опитування,
яку у березні 2014 року було проведено серед читачів Комсомольської
бібліотеки для дорослих, що у Зміївському районі.
У зв’язку з цим цікавою стала розмова з ветераном Зміївської ТЕС,
вишивальницею Ганною Григорівною Воробей. Майстерно виконані нею
портрети Т. Шевченка та інших відомих постатей були справжньою
прикрасою експозиції Зміївського району на обласному огляді-конкурсі
„Слобожанські передзвони”, що проходив у листопаді 2013 року. Тож і
захотілося детальніше розпитати Ганну Григорівну про ці роботи, про
Шевченка саме в її житті» [36].
«28 лютого 2014 року в Малоданилівській бібліотеці-філії
Дергачівської ЦБС пройшов творчий вечір, на який зібралися жителі селища
Мала Данилівна, що цікавляться творчістю Т.Г. Шевченка. В обговоренні
творчої діяльності Великого Кобзаря взяли участь історик-краєзнавець і
літератор Ростислав Рибальченко, поети і письменники селища Ярослав
Яковлєв і Олена Пушкар, педагог-організатор Малоданилівського ліцею
Лариса Базирь разом з учнями, колектив літературної студії „Суголосся” на
чолі з керівником, поетесою Тетяною Очеретяновою, а також депутати і
працівники Малоданилівської селищної ради Людмила Мірошник, Дмитро
Маринкін і Микола Колесник.
На вечорі поезії виступили більше 10 чоловік. Вони розповіли про своє
бачення творчості Тараса Григоровича Шевченка. Учні ліцею познайомили
присутніх з біографією поета і прочитали вірші, присвячені Кобзарю» [30,
31].
21 березня у Малоданилівській бібліотеці відбувся літературний вечір
«Поклонімося Кобзарю», на який були запрошені школярі місцевого ліцею
[3].
«Ім’я Тараса Григоровича Шевченка Сьогодні на вустах усіх людей, які
поважають українську історію, українську культуру, українську літературу.
У бібліотеці села Цупівка Дергачівської ЦБС 4 березня зібралися учні,
вчителі, батьки, щоб вшанувати Великого Кобзаря. Організаторами свята
„Поклонімося Кобзарю” були сільський бібліотекар Павлюк Галина Петрівна
та шкільний бібліотекар Шабалдас Софія Олександрівна.
Діти читали напам’ять вірші поета, слухали розповідь Галини Петрівни
про цікаві сторінки життя видатної людини України.
Дуже сподобалася учням презентація „Наш Шевченко”, яку
підготувала шкільний бібліотекар» [18].
«Вшанування генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка
відбулося 14 березня у Протопопівському сільському клубі (Дергачіський р-

н). До початку виступу на екрані демонстрували картини Шевченкахудожника. Всі бажаючі ознайомилися з книжковою виставкою «Тарас
Шевченко – національний пророк», розгорнутою у бібліотеці, та взяли
участь у вікторині «Знавці творів Т. Шевченка», яку влаштувала її
завідувачка Валентина Повойкіна» [11].
«Щороку в бібліотеках району проводяться конкурси, присвячені
різноманітним визначним датам. У цьому році оголошено конкурс на кращу
організацію роботи по відзначенню 200-річчя від дня народження Т.Г.
Шевченка. Кожна бібліотека Дергачівської ЦБС зараз проводить підготовчу
роботу, в Слатинській бібліотеці-філії вже відбувся тематичний вечір,
присвячений великому генію України «Слава Шевченка в віках не старіє»
[41].
«В Дворічнокутянській бібліотеці-філії №13 Дергачівської ЦБС
відбулась літературна година „Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття”. У
святі брали участь шкільна бібліотека та учні 8 класу Дворічанської ЗОШ.
Ведучі вечора ознайомили присутніх з життєвим та творчим шляхом
Великого Кобзаря, переглянули міста та країни, в яких встановлено
пам’ятники Т.Г. Шевченку. Розповідь супроводжувалась електронною
презентацією» [40].
«Живой в правде вековой» – під такою назвою пройшов усний журнал
в Русько-Лозівській бібліотеці-філії №21 Дергачівської ЦБС.
В бібліотеці оформлено виставку творів Т. Шевченка, яка включає і
портрет поета, виконаний гуашшю М. Сафроненко. Прозвучали твори
Великого Кобзаря у виконанні найактивніших читачів бібліотеки. На слова
Шевченка покладено багато пісень і як чудово звучали „Садок вишневий
коло хати”, „Думи мої, думи мої” у виконанні учасників хору «Слобода» [16].
«Гаврилівська бібліотека-філія №11 Дергачівської ЦБС взяла участь
у районному конкурсі, присвяченому 200-річчю від дня народження Т. Г.
Шевченка і провела літературно-музичний вечір «Вічний, як народ» в
приміщенні Гаврилівського клубу.
Присутні ознайомилися з книжковою виставкою «Безсмертний Кобзар»
та з виставкою малюнків гуртка художнього мистецтва «Ми тебе не
забудемо, Тарасе». Про життєвий і творчий шлях великого Кобзаря, про його
сердечні пристрасті й розчарування розповіли ведучі вечора Іванова Діана,
Штонда Андрій, Нотич Аня і Анікін Артем.
Цікавими були інсценівки на вірші Т. Г. Шевченка «Мені тринадцятий
минало», «Лілея», «Причинна» у виконанні Нечволод І., Худолій К.,
Малкандуєвої О.В., Іванової Д., Штонди А., Давиденко А., Гавренко Т.,
Перекрест Ю.
Чарівно звучали віночок з віршів Шевченка у виконанні найменших
учасників свята: Гриценко К., Чернобай Л., Гречишнікової К., Лук’яненко В.,
Рекало А., Додаєвої В., Миргород В.,Резнікової В., Долініної С., Безсонової
Ю.

З великим задоволенням присутні прослухали «Тополю» Шевченка та
українські народні пісні у виконанні фольклорного колективу «Вдохновение»
під керівництвом зав. клубом І. А. Євтушенко-Краснікової.
Чудовими був український танок та пісні на слова поета: «Весна
настала», «Зоре моя вечірняя», «Чобітки» у виконанні наймолодших
учасників свята.
Вечір пройшов у теплій дружній атмосфері» [29].
Відкриваючи томик «Кобзаря», ми вживаємося в багатющий світ його
образів і розуміємо, що книгу цю написала людина, яка воістину
вистраждала свої відкриття, людина, яка на теренах життя піднеслась до
вершин мудрості, до вершин людського духу.
30 травня 2014 року в Солоницівській бібліотеці Дергачівської ЦБС
пройшов конкурс юних читачів на краще читання віршів Т. Шевченка під
назвою «Візьміть у руки Кобзаря». На цьому святі діти продовжили
знайомство із творчістю геніального українського поета, яке, як сподіваються
бібліотекарі, переросте в постійне бажання щораз відкривати сторінки цієї
славетної української книги.
У конкурсі брали участь учні 1–5-х класів. Це Пархоменко Руслана,
Ворона Денис, Веряскіна Ліана, Антонець Поліна, Безпека Ліза, Колєснік
Діана, Солодкін Максим, Сухіна Вікторія та інші.
І хоча це був конкурс, та переможця немає, бо всі дуже добре, виразно і
з почуттям читали вірші Великого Кобзаря.
На Дергачівщині відбувся і вечір пам’яті Тараса Григоровича
Шевченка, організований силами Протопопівського сільського клуба та
Протопопівської бібліотеки-філії №16.
Його учасники ознайомилися з книжковою виставкою «Тарас
Шевченко – національний пророк», розгорнутою у бібліотеці, та взяли участь
у вікторині «Знавці творів Т. Шевченка», яку влаштувала її завідувачка
Валентина Повойкіна.
Члени гуртка художнього слова «Журавлик» Протопопівського СК у
театралізованій виставі «Поговоримо крізь віки» показали Т.Г. Шевченка як
поета, що глибоко розумів роль художнього слова для формування
світогляду людини, поглибили знання присутніх про його життя та творчість.
У святі взяв участь вокальний ансамбль „Надія”.
17 січня 2014року у Великобурлуцькій ЦРБ пройшла презентація
книжково-ілюстративної виставки із циклу заходів, присвячених 200-річчю
від дня народження Т.Г. Шевченка.
Її
гостями
були
заступник
голови
Великобурлуцької
райдержадміністрації Т.О. Пащенко, учні 8-го класу Великобурлуцької ЗОШ
І-ІІІ ст. разом зі своїм класним керівником І.О. Демідовою.
Т.О. Пащенко виступила перед присутніми зі вступною промовою, а
ведучі, бібліотекарі Плетньова Л.Б і Носко Н.В., розповіли про заходи, які
будуть проводитись по всій Україні до цієї знаменної події.

Зібрання книг, ілюстративних матеріалів було представлено на
презентованій виставці за розділами: «Життя та творчість великого Кобзаря»,
«Шевченко – художник», «Шевченкове слово в віках не старіє».
Основу ж експозиції становлять роботи місцевої майстрині Л.О.
Бондар, вчительки з Катеринівської ЗОШ І-ІІІ ступеня, портрет Т.Г.
Шевченка – написаний та подарований бібліотеці місцевим художникомаматором М.С. Стадніком.
«Минає 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченко – славного сина
українського народу, але й сьогодні його поезія живе серед нас.
Поетична година «На вічнім шляху до Шевченка», яку підготували та
провели для учнів 7-класу Великобурлуцької ЗОШ І-ІІІ ступеню бібліотекарі
Великобурлуцької центральної районної бібліотеки Л.Б. Плетньова і Н.В.
Носко, розкриває багатогранність поезії, велич Тарасових творів.
Для читачів була представлена книжково-ілюстративна виставка:
«Прометей нескореної волі». Бібліограф Арсенійчук І.М. провела огляд
літератури: «Життя і творчість великого Кобзаря» за розділами «Шевченкохудожник», «Шевченкове слово в віках не старіє». Були розглянуті такі
видання, як: Дзюба Іван «Тарас Шевченко. Життя і творчість», «Тарас
Шевченко. Вибрана поезія. Живопис Графіка», Василь Пахаренко «Тарас
Шевченко», Володимир Яцюк «Віч-на-віч з Шевченком». Особливу увагу
привернула книга Людмили Цуріхи «Тарас Шевченко: невідомі сторінки
життя», з останніх надходжень до бібліотеки, яка розкриває нові факти з
життя письменника» [37].
Як уже зазначалось, на Харківщині стартував обласний поетичний
марафон «Тарас Шевченко: поет, мислитель, пророк» в рамках якого
відбулося жеребкування поетичних творів Кобзаря для їх подальшої творчої
презентації у Віртуальній книзі «Ювілейний літопис поетичного марафону».
Як Мала книжка Т. Г. Шевченка складалась із окремих «захалявних»
книжечок-зошитів, так і учасники марафону (публічні бібліотеки області)
спробують створити свій Літопис з окремих книжечок.
Наразі бібліотеки Великобурлуцької ЦБС за результатами
жеребкування презентують твори Т. Г. Шевченка «Гайдамаки», «Рано-вранці
новобранці…» та «Думка» у формі виставки-конкурсу малюнків. На виставці
представлені роботи Михайла Іванова (Андріївська сільська бібліотекафілія), Катерини Зленко (Канівцовська СБФ), Григорія Коробки (Площанська
СБФ), Юрія Зарубіна (Григорівська СБФ), Ірини Задорожної, Ніни Паніної та
Н.В.Лобанової (Приколотненська СБФ), Вікторії Кравченко (Вільхуватська
СБФ),
Карини
Смирної
(Гнилицька
СБФ),
Євгена
Семенова
(Новоолександрівська СБФ), Анастасії Придацької, Миколи Стадника,
Василя Хабірова та Алли Білівець (Великобурлуцька районна бібліотека для
дітей).
«У Лозівській центральній районній бібліотеці 15 січня розпочалась
масштабна Шевченкініана. Першим заходом у цьому ланцюжку був усний
журнал “Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття”, підготовлений і
проведений сумісними зусиллями працівників сільських філіалів та

центральної районної бібліотеки за сприяння голови Лозівської районної
державної адміністрації Богдана Реви.
Відкрила свято директор Лозівської ЦБС Рябова Л.О.
З привітаннями до присутніх звернулися заступник голови РДА
Боболев М.М. та начальник відділу культури і туризму Федорчук Т.Ф.
Завідувачі бібліотек району розповіли про життя Тараса Шевченка,
супроводжуючи
свої
виступи
віршами,
музикою,
співами
та
відеозображеннями.
Ошатно прибрана зала: портрети поета, рушники, канделябри зі
свічками, відтворені хатинка під солом’яним дахом, тинок, квіточки та
скульптурні хлопці й дівчата в українському вбранні – все це створювало
святковий та урочистий настрій.
А потім, тамуючи подих, слухали бандуристку А.О. Біличенко та
акапельні співи у виконанні Захарової В.А. та Погорєлової Л.К. – читачів
Краснопавлівської бібліотеки-філії №2.
Провідний бібліотекар відділу збереження фонду Центральної районної
бібліотеки Наталія Євдокименко розповіла, що за роки існування
централізованої бібліотечної системи фонди бібліотек постійно
поповнювались творами Тараса Шевченка та літературою про його життя і
діяльність. Нещодавно до бібліотеки надійшло цінне видання “Заповіт”. Воно
є унікальним, бо дає читачеві можливість познайомитися з творчим
надбанням Кобзаря. До книжки увійшов практично весь творчий доробок
Шевченка-літератора. Крім поетичних, в книзі подані всі прозові твори
майстра, а також щоденник. Видання ілюстроване. Друга книга Т.Г.
Шевченка – “Вибрана поезія, Живопис. Графіка”. Його вірші і поеми
надруковані в цій книзі українською та англійською мовами, доповнюються
репродукціями найкращих зразків живописних та графічних творів. Третя
книга – “Живопис, графіка Шевченка” – найстаріша в Лозівській бібліотеці,
1961 року видання» [28, 49].
«Під час проведення Шевченківських днів в кожній бібліотеці
Лозівської ЦБС були організовані книжкові виставки, присвячені життю і
багатогранній творчості Великого Кобзаря та проведені їх огляди. Назви
виставок були найрізноманітнішими: “Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь
століття” (Комсомольська, Новоіванівська бібліотеки-філії), “У вінок
Кобзареві ми вплітаємо майбутнє” (Чернігівська бібліотека-філія), “Тарасове
слово – то правда одна” (Орільська №2 бібліотека-філія), “Шевченко – поет,
художник, громадський діяч” (Краснопавлівська №2 бібліотека-філія), “Шана
Кобзареві” (ЦРБ), “На вічному шляху до Кобзаря” (РДБ) та інші.
Його “Кобзарю” – нетлінній книзі, духовному храму був присвячений
захід в Павлівській бібліотеці “Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття”.
Вивченню творчості поета сприяла літературно-мистецька мандрівка “Талан
і талант Великого Кобзаря” проведена в Шатівській бібліотеці, літературномузична година “Всміхнуться квіти березневі і принесе весь білий світ уклін і
шану Кобзареві” в Петропільській, слайд-презентація “Шлях художника” в
Катеринівській, “Літературні гостини” в Тихопільській, літературна година

“Шевченківські думи переживуть віки” в Плисівській, літературне ревю
“Уклін Кобзарю” в Орільській №2 бібліотеках-філіях, бліц-опитування
“Шевченко у твоєму житті” в ЦРБ та інші.
Кращому знайомству з творчістю Тараса Григоровича Шевченка
покликані конкурси, як Всеукраїнського так і обласного рівня. В усіх цих
конкурсах читачі Лозівської ЦБС приймають активну участь.
Завідуючі Катеринівською та Комсомольською бібліотеками-філіями
організували своїх користувачів до участі в конкурсі постерів “Книга, що
народжує мрію”, бібліотекарі відділу обслуговування ЦРБ та Орільської № 1
бібліотеки-філії ведуть активну роботу з читачами, що беруть участь у
конкурсі буктрейлерів “Хвилююче слово Кобзаря”.
З 21 лютого 2014 року користувачі всіх бібліотек району були
запрошені до участі в поетичному марафоні за творами “Кобзаря” “Тарас
Шевченко – поет, мислитель і пророк”. За умовами конкурсу в жеребкуванні,
яке проводилося цього дня в Харківській обласній бібліотеці для дітей,
Лозівській ЦБС випало 3 твори: поема “Неофіти”, вірші “Ну що б здавалося,
слова” та “Чигрине, Чигрине”. Бібліотечні працівники організували читачів
різних вікових категорій до участі в усіх номінаціях за цими творами:
образотворчі роботи, есе, декоративно-прикладні вироби, фото із заходів. За
підсумками конкурсу буде створена віртуальна книга “Ювілейний літопис
поетичного марафону”.
З 1 березня в Лозівській Центральній районній бібліотеці
експонується стендова презентація “Бібліотечна Шевченкініана” на якій
зібрані роботи читачів різних бібліотек ЦБС, присвячені як самому автору
так і його творам. Серед кращих Чабан Валерія, Деркач Інна та Коблова
Надія з Катеринівки, Кобиш Валерія та Кобиш Тетяна з Перемоги, Іванник
Марія з Царедарівки, Терещенко Алла з Полтавського, Тютюнник Любов,
Шахматенко Олександр та Чернявська Валентина з Орільки, Чуянова Ольга з
Лозової та інші.
Епітетом цього заходу є заклик Т. Шевченка “Обнімітеся ж, брати мої,
молю вас, благаю”, який з надзвичайною силою звучить нині, коли
особливого значення набувають проблеми національної злагоди,
порозуміння, братського єднання заради кращої долі сучасників, наших дітей
і онуків.
Проведення заходів присвячених дослідженню творчої спадщини Т.Г.
Шевченка буде продовжуватись на протязі всього року, оскільки 2014 рік
оголошено Роком Тараса Григоровича Шевченка» [9].
5 березня для читачів Тихопільської сільської бібліотеки-філії
Лозівської ЦБС гостинно були відчинені двері на свято, де вшановували
митця світової літератури Т. Г. Шевченка.
Ведучі Криворучко Микола та Куштим Дарина розповіли про тернисту
дорогу Кобзаревого життя, про твори, що писались при світлі білих ночей
Півночі і в пісках закаспійських пустель.
Читачі Скрипник Дмитро, Кочерга Анастасія, Нестеренко Олена,
Жукова Олександра, Гайдар Ольга, Синчук Таміла, Жукова Валерія

прочитали напам'ять поезії Шевченка. Дівчата співали пісні на слова Т. Г.
Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий...» та «Думи мої…».
У залі панувало піднесення, викликане невмирущим Тарасовим словом.
Сльози смутку і співчуття викликала Шевченкова «Катерина», коли її читала
Мамай Любов Юліївна.
Літературні гостини продовжились вікторинами за творами Т. Г.
Шевченка. Переможцем став Гайдар Сергій. А ще читачі ознайомились з
виставкою книг, що ввібрали в себе науку віків і мають для українського
народу значення заповітне – це книги написані Т. Г. Шевченком. Вони брали
до рук книги, розмовляли між собою про те, що скільки б раз не прочитав
твори Шевченка – все одно вони здатні викликати емоції, бо це справжнє
мистецтво.
13 березня 2014 року працівники Орільської міської бібліотеки №1
провели в загальноосвітній школі №1 літературно-музичний урок "Ми чуємо
тебе, Кобзарю, крізь століття". На захід були запрошені учні 8, 10, 11-х класів
та їх керівники Попсуй Л.І., Запрій Н.М., Черткова С.М., Писаренко О.М та
художній керівник танцювального ансамблю "Сонечко" Винник Н.Й.
До заходу в бібліотеці була оформлена книжкова виставка та малюнків
учнів по творчості Т. Шевченка, проведено огляд літератури.
Танцювальний колектив "Сонечко" виконав український танок. Діти
читали вірші Т. Шевченка "Мені тринадцятий минало"," Садок вишневий
коло хати", "Тече вода з-під явора" та ін. Прозвучали також пісні з
аудіозаписів: "Реве та стогне Дніпр широкий", "Заповіт", "Чорнії брови, карії
очі".
14 березня до Лозівської центральної районної бібліотеки завітали
учні 9-х класів ЛНВК N-10 «ЗНЗ – ДНЗ». Вони підготували інсценізацію «І
буде син, і буде мати» за творами Шевченка «Катерина» та «Наймичка».
Майстерно зобразили шевченківських героїв Півненко Дмитро,
Мелешко Оля, Біленко Руслана, Дивинський Марк, Суботін Богдан, Биченко
Микола, Король Настя, Гусь Наталка та інші.
Т. Г. Шевченко був не лише поетом, а ще й талановитим художником.
Багато живописних творів залишив він у спадок. Написав понад 1000 картин.
За свої малюнки був нагороджений трьома срібними та золотою медалями.
Малював портрети, автопортрети, пейзажі, картини про життя народу. Про
мистецький період життя Тараса Григоровича розповіли завідуюча відділом
обслуговування Мудрак Н.В. та провідний бібліотекар Куряча Л.В.,
продемонструвавши мультимедійну презентацію «Шевченко – художник».
Шевченко залишив нам свої неоціненні духовні надбання — твори і
світлу добру пам’ять про себе. Багато віршів Шевченка покладено на музику
як видатних композиторів, так і аматорів. Свої здібності продемонструвала
читачка бібліотеки Забара С.О., зігравши на бандурі пісні «Реве та стогне
Дніпр широкий», «Не завидуй багатому», «Тече вода в синє море» на слова
Великого Кобзаря.
«4 лютого в Лозівській юнацькій бібліотеці відкрилася Шевченківська
світлиця. Тут заплановано провести низку заходів, присвячених 200-річчю з

дня народження народного поета і художника. Цього ж разу в бібліотеці
відбувся вечір-портрет „Кобзарева душа не вмирає”, на який завітали
десятикласники ЗОШ №3. Ініціатором зустрічі стала шкільний бібліотекар О.
Виставна.
Щоб захід пройшов у теплій атмосфері, перед портретом Кобзаря було
запалено свічку пам’яті.
Діти переглянули короткий відеофільм, який нагадав їм основні віхи
біографії Тараса Шевченка. Його вшановують у всьому світі, про що свідчать
переклади його творів на різні мови світу, а також пам’ятники, встановлені в
багатьох країнах. Про найцікавіші з них школярі дізналися з електронної
презентації.
До світлиці були запрошені гості – представники літературного клубу
«Лігос». Його керівник А. Савран, який працює художником в краєзнавчому
музеї, розповів дітям про картини Шевченка, про його майстерність як
живописця. Він закликав присутніх шукати свого Шевченка, вчитися читати і
аналізувати його твори.
Познайомилися школярі з молодою поетесою В. Щиповою, яка, будучи
росіянкою, що навчалася в російськомовній школі, пише цікаві вірші
українською мовою.
Чудовим був виступ С. Забари, яка, граючи на бандурі, виконала власні
пісні на вірші Кобзаря.
Ведуча вечора О. Тарасова прочитала свої вірші, присвячені Тарасу
Григоровичу, і розповіла, як працювала над п’єсою, присвяченою стосункам
Шевченка і княжни Репніної. У 2011 році ця п’єса здобула другу премію на
конкурсі ім. О. Масельського і увійшла до збірки переможців конкурсу» [44].
До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка в Лозівській
юнацькій бібліотеці заплановано цикл заходів для різних вікових категорій.
15 лютого 2014 року тут побували дошкільнята ДНЗ №8 разом зі
своїми вихователями. Діти ознайомилися з виставкою книг Т. Шевченка,
більше дізналися про творчий та життєвий шлях поета і художника,
послухали, як звучить кобза, дізналися, хто такі кобзарі і чому Тараса
Григоровича називають Кобзарем.
Вірші Шевченка виразно прочитали Саша Куцеконь, Поля
Свергуненко, Маша Кремєнєва, Віка Повелиця.
Малята послухали пісні на вірші Шевченка і ознайомилися з новим
виданням дитячого «Кобзаря».
Також Лозівська юнацька бібліотека приєдналася до обласного
поетичного марафону „Тарас Шевченко – поет, мислитель і пророк”.
Згідно жеребкування, бібліотеці дісталися твори Шевченка «Чи ми ще
зійдемося знову?», «Думи мої, думи мої…» та поема «Княжна», яким і
присвятили свої роботи учасники конкурсу в номінації «Образотворче
мистецтво». Їхні малюнки виконані в різних техніках – гуаш, олівець,
акварель. Ці роботи вже відправлені в обласну бібліотеку в електронному
вигляді, як того вимагають умови конкурсу. А поки що учасників привітали в
Лозівській юнацькій бібліотеці.

Для них 11 березня 2014 року було проведено свято «Шевченкові
думки переживуть віки», під час якого глядачі здійснили віртуальну подорож
пам’ятними місцями Кобзаря, познайомилися з цікавими художніми
роботами, присвяченими життю і творчості Тараса Григоровича, переглянули
фільм, який нагадав про основні сторінки біографії митця.
Юним художникам, учасникам конкурсу, було вручено заохочувальні
призи від бібліотеки.
До річниці від дня народження Тараса Шевченка в Лозівській міській
бібліотеці оформлено літературний куточок «Вічний як правда».
Безмежна любов до Великого Кобзаря протягом століть втілювалась у
величних монументах, пам’ятках та літературних спогадах. Відвідувачі
бібліотеки мають змогу ознайомитись з життям та творчістю Тараса
Шевченка, відновити в пам’яті та перечитати його безсмертні твори.
«До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка в приміщенні
Дворічанської центральної районної бібліотеки відкрилася книжковоілюстративна виставка «Життєвий та творчий шлях Великого Кобзаря», яка
постійно оновлюється.
Виставку
вже
відвідав
заступник
голови
Дворічанської
райдержадміністраціїї з соціальних та гуманітарних питань О.Г. Шахов, який
ознайомився з представленими книгами та поспілкувався з працівниками
бібліотеки» [43].
А 3 березня 2014 року у Дворічанській районній бібліотеці для
дорослих відбулося засідання клубу „Діалог”, присвячене Шевченкові.
Учасники заходу прослухали розповідь про початок життєвого шляху
цієї видатної людини, про дитинство та юні роки. Мали змогу зануритися у
світ дитинства Тараса та відчути ту епоху, переглянувши фільм „Мій
Шевченко”.
Попереду у Кобзаря були арешт, заслання. Та по при все, це тільки
загартувало поета. А зброєю Шевченка стало його слово.
Слово, яке не принесло йому багатства, зате вкрило вічною славою як
могутнього захисника істини і справедливості. Любов до Шевченка в нашому
народові вічна» [19].
18 березня 2014 року в Токарівській бібліотеці-філії Дворічанської
ЦБС пройшов усний журнал „У щасті та нещасті генії схожі на нас”,
присвячений темі „Жінки в житті Т.Г. Шевченка”.
Оксана Коваленко, Ядзя Гусиковська (Гусинська), Галина Закревська,
Варвара Рєпніна, Агата Ускова, Харитина Довгополенна, Гликерія
Полусмакова – кохані жінки у житті Шевченка.
Завідуюча бібліотекою підготувала інформацію про кожну з них,
продекламувала вірші-посвяти. До кожної сторінки усного журналу були
підібрані малюнки, фотографії, вірші, які неабияк зацікавили присутніх.
Учасники заходу поділились своїми думками з приводу того, що в
житті і коханні генії схожі на простих людей [42].
«Для формування у підростаючого покоління потреби спілкування з
книгою, а тим паче з книгою, яка увібрала в себе науку віків та має заповітне

значення для українського народу, в бібліотеці с. Мечниково, що на
Дворічанщині, була організована книжкова виставка “Шляхом Кобзаря”,
присвячена 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка.
Це дало можливість ефективніше проводити рекомендаційні бесіди та
індивідуальні консультації для читачів бібліотеки, які цікавляться
спадщиною великого поета.
А ще в бібліотеці була проведена година творчого дозвілля «Шевченко
очима дітей». Діти поділились своїм баченням образа Великого Кобзаря.
Вони виготовили портрети Т.Г. Шевченка з трав, зерен тощо» [27].
Свято, присвячене 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка,
відбулося 10 березня 2014 року в Кутьківському Будинку культури та
Кутьківській бібліотечній філії Дворічанської ЦБС.
Творчість Шевченка – це святиня, якою дорожить і гордиться
український народ. На святі лунали пісні слова видатного поета, вірші у
виконанні дітей і молоді.
Багато поетів присвячують Шевченку свої твори, а вірш «Вінок пошани
Кобзарю» написала учениця Кутьківської школи Демченко Таїсія і прочитала
його присутнім:
Люблю тебе, о мій Кобзарю,
Красу віршів твоїх і прозу
Із співчуттям я в них читаю
Про долю твою і народу…
Учасники заходу переглянули також фільм про життя та творчість
Шевченка.
Гостями Шевченківського свята були депутат районної ради Остапенко
О.М. та мешканці села.
16 березня відбувся тематичний вечір в Колодезнянській бібліотеціфілії Дворічанської ЦБС.
На святі лунали пісні на вірші Т. Г. Шевченка «Думи, мої думи» та інші
у виконані Білоус А., Обрезко Т., Лідовської Н., Меркело Н., Бабак А.
Вірші Шевченка для присутніх на святі прочитали Дарія Голобородько,
Юлія Капуш, Євгенія Марченко. Дівчата також презентували власні вірші,
присвячені Великому Кобзареві.
Дворічанська дитяча районна бібліотека також організувала декілька
цікавих заходів, присвячених Великому Кобзареві.
Так, наприклад, її працівники взяли участь у віртуальному
Всеукраїнському фотоконкурсі «map-Ukraine Шевченкіана», надіславши
фотоколаж «Шевченко та Слобожанські передзвони»
А у самій бібліотеці організована і діє розгорнута книжкова виставка
«Шевченкова криниця», де представлена література, присвячена життю та
творчості Т. Г. Шевченка.
Відомі поети присвячували Т.Г. Шевченку свої вірші. Написали про
нього і юні поети Дворічанщини. «Присвячується Кобзареві», - саме так
називається виставка дитячих поетичних робіт.

В бібліотеці організовано і виставку-конкурс дитячого малюнку
«Шевченків світ в буянні фарб» до творів Шевченка, в якій взяли участь
читачі бібліотек Дворічанського району.
Усіх переможців буде нагороджено грамотами та пам’ятними призами
від дитячої районної бібліотеки.
17 січня 2104 року до Золочева в рамках підготовки до 200-річчя від
дня народження Тараса Шевченка завітав заступник голови Харківської
облдержадміністрації.
Його супроводжували голова районної державної адміністрації Ігор
Горішній, голова районної ради Леонід Канівець, заступник голови
райдержадміністрації Наталія Зашаловська.
Візит розпочався з огляду та покладання квітів до пам’ятника
Великому Кобзареві у парку, що носить його ім’я. Наступна екскурсія до
Золочівського будинку культури, де відбулася зустріч з культпрацівниками
району.
В фойє Будинку культури Центральна районна бібліотека розгорнула
виставку «Вічний разом з Україною», на якій були представлені твори Т.Г.
Шевченка та видання дослідників його творчості.
На завершення відбувся „круглий стіл” за участю керівників закладів
культури району. Під час його роботи обговорювалися питання підготовки до
належного відзначення 200-річчя від дня народження Кобзаря.
У районі заплановано провести низку літературно-творчих заходів. У
кожному клубному закладі відбудуться тематичні концерти, конкурси читців.
У бібліотеках протягом року будуть проведені книжкові виставки, огляди
літератури, лекції. Вікторини, конкурси малюнків пройдуть у школах
естетичного виховання.
Зокрема, у Феськівській сільській бібліотеці Золочівської ЦБС вже
стало доброю традицією проводити літературні читання за участі людей
старшого віку та школярів. Цього разу діалог поколінь був присвячений
Великому Кобзарю.
У зустрічі брали участь члени клубу літніх людей «Співдружність» та
учні 5 – 7-х класів. Діти читали вірші Тараса Шевченка й свої власні на честь
його 200-річчя.
Члени клубу «Співдружність» інсценували уривки з поем «Катерина» і
«Наймичка» та читали власні вірші присвячені Шевченку та сьогоденню»
[35].
«Шевченківські дні для кожного українця святі. Дата народження
Кобзаря занесена до загальнодержавних свят. До 200-річчя видатного
письменника та свята 8 Березня творчі сільчани із Світличного, що у
Золочівському районі підготували літературно-музичну композицію «Жіноча
доля у творчості Т.Г. Шевченка». А ще заздалегідь у бібліотеці було
оформлено книжково-ілюстровану виставку «Шанує Тараса Україна, як мати
рідного сина» [10].
«В Довжанському бібліотечному філіалі імені П.Г. Стрижака
Золочівської ЦБС було організовано виставку дитячих робіт, присвячених

Т.Г. Шевченку. Їх автори проілюстрували свої улюблені твори поета.
Відвідувачам бібліотеки запропоновано книжкові виставки, приурочені
життю і творчості Тараса Григоровича, для різних вікових категорій. Цікаво
проходять у бібліотеці літературні вікторини на тему «Чи знаєш ти
Шевченка?» та інші заходи» [44(а)].
З нагоди 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка в
Нововодолазькій центральній районній бібліотеці 6 березня 2014 року
пройшов літературно-музичний вечір «Пророк, народжений Україною», на
який були запрошені дев’ятикласники Нововодолазького ліцею.
Усе знесла й перемогла
Його любові сила.
Того великого вогню
І смерть не погасила.
Ці слова були написані Лесею Українкою 1911 року з нагоди 50-річчя з
дня смерті Т.Г. Шевченка. Її пророкування справдилось – смерть поета не
згасила в серцях людей вогню, запаленого його віршами. 2014 рік,
проголошений роком Т.Г. Шевченка, ще раз свідчить про пріоритетність
Шевченківської ідеї, про бажання глибоко збагнути його спадщину, засвоїти
уроки, подані ним.
Ведучі вечора Цимбал О.І та Чандер С.Ю. перенесли присутніх у
глибини Шевченкового минулого. Захід не залишив байдужими жодного із
присутніх.
«Значну зацікавленість викликала у містян книжкова виставка
«Шляхами великої долі», яка проходила у Нововодолазькому районному
Будинку культури.
У кожній з представлених книг відвідувачі змогли побачити велику
любов поета до України, його темперамент, щиру, беззахисну в своїй
відкритості душу. Тут думки – ним вистраждані, кривди – ним пережиті, тут
картина Тарасового дитинства, емоційна наснага Шевченкових образів,
широта і вільність його мислення.
Виставку відвідав заступник голови районної державної адміністрації
О. Б. Кузьоменський. Під час візиту Олег Борисович подякував працівникам
бібліотеки за велику просвітницьку діяльність» [51].
«В Ордівській сільській бібліотеці Нововодолазької ЦБС відбувся
святковий вечір на тему «Уклін тобі, Тарасе!». Організували його завідуюча
Ордівською бібліотекою Н.П. Нежива та директор Ордівського СБК Н.О.
Карбань.
На свято були запрошені сільський голова, секретар сільської ради,
завідувач ДНЗ, читачі сільської бібліотеки.
Окрасою свята став яскраво оформлений куточок, присвячений Т.Г.
Шевченку, з виставкою книг, дитячих малюнків, аплікацій на тематику
Шевченківських віршів: «Садок вишневий коло хати...», «Тече вода з-під
явора...», на яких так влучно було передано зміст віршів.
Учасники заходу ознайомились з біографією Т. Шевченка, його
поезіями у виконанні дітей шкільного віку. При обговоренні творчості поета

була охоплена тема як сьогодення, так і тих бурхливих років Шевченківської
епохи» [46].
«З метою вшанування Тараса Григоровича Шевченка, популяризації
жанру художнього читання та з нагоди відзначення 200-річчя дня його
народження у читальній залі Богодухівської центральної районної
бібліотеки пройшов міський конкурс читців «Вічне слово Кобзаря – вічна
шана Кобзарю». Конкурс відбувся за підтримки Богодухівської міської ради.
До участі у ньому запрошувались діти і молодь міста, які декламують
улюблені вірші та уривки з творів Т.Г. Шевченка, вірші в пам’ять про
Великого Кобзаря, автори.
Переможці визначались у номінаціях «Виконавець» і «Автор».
Нагороди вручила заступник міського голови Л.І. Рогинська.
У рамках заходу пройшла також виставка книг «Видання творів
Шевченка різних років», підготовлена районною бібліотекою» [7].
«Цього року вся українська спільнота шанобливо буде схиляти свої
голови перед людиною, що увібрала в себе живу душу народу, стала часткою
українського життя. Ім’я цього національного генія – Т.Г. Шевченко. До
святкування його 200-річного ювілею від дня народження наша країна
готувалася не один рік.
У всіх освітніх та культурних закладах Богодухівського району за цей
час пройшли різні масові заходи з популяризації шевченківського слова
серед підростаючого покоління. В районній дитячій бібліотеці створено
книжкову виставку «Кобзар»: різні років видання». На ній представлено 18
книг Т.Г. Шевченка «Кобзар» різних років видання, починаючи з 1899 року і
т. д., які зберігаються у фондах бібліотеки» [12].
Також «районна дитяча бібліотека та районний будинок культури
запросили культурні та освітні заклади району взяти участь у фотовиставці
«Богодухівщина славить Кобзаря», яка виставлена в фойє РБК.
На запрошення відгукнулися 9 шкіл, 3 ДНЗ, 23 сільські бібліотеки, 17
сільських будинків культури, Богодухівський аграрний ліцей та одна сільська
рада.
В кожному з цих закладів були проведені масові заходи до 200-ї
річниці Великого Кобзаря. Найбільш пам’ятні моменти були вдало
зафіксовані на світлинах, що знайшли своє місце на виставці. Серед
представлених фотоматеріалів можна виділити найбільш вдалі це: спільний
захід Петропавлівської сільської бібліотеки та ЗОШ І-ІІ ступенів; СазоноБаланівської сільської бібліотеки та ЗОШ І-ІІ ступенів; ПолковоМикитівського будинку культури та сільської бібліотеки. Серед окремих
бібліотечних заходів – Куп’єваську сільську бібліотеку-філію, Павлівську
сільську та Шарівську селищну бібліотеки та ін.» [5].
«Сьогодні і завжди в бібліотеках чекає читача знайомство з творчістю,
життям геніального сина України Т.Г. Шевченка. Тож, 27 лютого в
Богодухівській районній дитячій бібліотеці пройшла літературно-музична
композиція «Тарасовими шляхами» за творами Генія» [47].

«У Максимівській бібліотеці-філії Богодухівської ЦБС пройшов
літературний ранок під назвою «Вічне слово Кобзаря». До бібліотеки,
прикрашеної вишитими рушниками, завітали учні молодших класів
Максимівської ЗОШ І – ІІ ст. Присутні познайомилися з книжковою
виставкою, присвяченою видатному письменнику, поету, художнику Т.Г.
Шевченку, яку підготувала завідуюча бібліотеки разом з дітьми. Потім –
цікава розповідь про життєвий шлях Кобзаря. А школярі принесли свої
малюнки на тему віршів Т. Г. Шевченка, декламували поезії. А наприкінці
пройшла цікава вікторина» [33, 34].
«У Зарябинській бібліотеці-філії спільно з СБК пройшов конкурс на
кращого читача та літературно-поетична година «Палахкотить, як свічка,
праведна душа Кобзаря» до 200-річниці від дня народження Т.Г. Шевченка.
Українські вишиванки, дитячі малюнки на теми віршів Т.Г. Шевченка, творчі
вироби місцевих майстринь створили особливу атмосферу поетичного свята»
[38].
«В Хрущово-Микитівській сільсьій бібліотеці було проведено низку
заходів, присвячених річниці Т.Г. Шевченка.
Створена постійно діюча виставка «Живе слово Кобзаря». Спільно з
завідувачкою сільським клубом та учнями місцевої школи пройшла
літературно-музична година «Слово Шевченка не вмре, не поляже».
Учасники художньої самодіяльності сільського клубу підготували виставу за
уривком поеми «Наймичка» [13].
«11 березня завідуюча Петропавлівською сільською бібліотекою
Богодухівської ЦБС Я. В. Іващенко разом з вчителькою української мови та
літератури місцевої школи Л.О. Бець підготували і провели святкування 200річчя Т.Г. Шевченка. В рамках заходу відбулись: урочиста лінійка,
віртуальна подорож до ХІХ сторіччя, читання поезій Великого Кобзаря.
Наприкінці свята визначили переможців конкурсу «Кращий читач – 2014»
[4].
«Валківська центральна районна, дитяча та сільські бібліотеки
підготували цілий цикл заходів на відзначення 200-річчя від дня народження
Тараса Шевченка. Це і книжкові виставки, і перегляди літератури, вікторини,
конкурси малюнків та традиційний щорічний конкурс читців поезії Т.Г.
Шевченка «Іду душею до Тараса».
У рамках цих заходів районна бібліотека пропонує своїм читачам
книжкову виставку «Геній правди, добра, милосердя», розгорнуту в
читальному залі. Представлені на ній видання розповідають про життя і
творчість поета. Є тут і нові літературознавчі праці, з яких користувачі
зможуть дізнатися про раніше невідомі біографічні факти Кобзаря та про
його художні твори. Нікого не залишить байдужим і перегляд унікальних
репродукцій «На тебе дивлюся, на тебе молюся». Цей перегляд представляє
нам Шевченка-художника і втілені ним у живописі образи жінок, яких він
кохав, якими захоплювався, і які завдяки його пензлю залишилися для
нащадків на полотнах, не менш талановитих, ніж його поезії» [15, 39].

«Бібліотеки Первомайської міської ЦБС щорічно відзначають
роковини народження поета, проводячи літературні шевченківські читання. І
одним з важливих завдань бібліотек є розповсюдження та популяризація
Шевченківської спадщини. До ювілейної дати у бібліотеках міста, ще з
початку року, оформлені постійно діючі книжкові виставки «Геній України»
- в центральній бібліотеці міста, «Великий син великої землі» - в дитячій
бібліотеці та «І знов читаємо Кобзаря» - в Сиваській бібліотеці.
Напередодні дня народження поета, 26 лютого, бібліотекар юнацької
кафедри центральної бібліотеки Ірина Гусак, провела вечір-портрет для учнів
загальноосвітньої школи №2. В цьому заході активну участь приймали учні
10 та 3-В класів. Школярі 3-го класу, під керівництвом Л.М. Лисенко,
підготували вірші, пісні та малюнки за творчістю Шевченка. Третьокласники
були одягнені в національні костюми, дівчатка – з віночками та стрічками.
Десятикласники, за підтримкою ветерана школи В.І. Гусак, допомагали у
підготовці та проведенні вечора. Вони оформили та прикрасили зал,
підготували слайд-шоу, присвячене життю та творчості Великого Кобзаря.
На протязі усього заходу старшокласники декламували поетичні твори
Шевченка, виконували пісні на вірші поета.
В завершення літературного вечора, бібліограф центральної бібліотеки
міста Ольга Матющенко провела для присутніх огляд літератури «Слово
вічне, слово невмируще – це і є Кобзар», в якому вона розповіла про збірки
«Кобзаря» різних років видання» [45].
Література, підібрана до виставки «Геній України» у Первомайській
центральній міській бібліотеці, розкриває перед відвідувачами основні віхи
життя та творчості Генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка.
Під час ознайомлення з виставкою заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Н.П. Харченко, відбулося спілкування з
відвідувачами бібліотеки, які поділилися враженнями і висловили свої
побажання та відзначили необхідність та актуальність такої постійно діючої
виставки. Співробітники бібліотеки ознайомили молодь з чудовими творами
Т.Г. Шевченка, у яких він оспівує красу української природи. Учасники
заходу виразно читали вірші та вивчали їх за допомогою «малювання
подумки», обмінювались враженнями від прочитаного.
Додатком до цієї виставки була краєзнавча презентація письменників
Первомайщини «Мій рідний край, моя земля: літературна Первомайщина»
[6].
«9 березня, в день 200-річного ювілею Шевченка, Більшовицький СБК
(Первомайський р-н) разом з бібліотекою провели літературну вітальню
«Пам’ятаємо Шевченка, віримо в Україну».
Шанувальники Шевченка, які прийшли в цей день, ознайомились з
оформленими в бібліотеці тематичними полицями «Тобі, Кобзарю, наш
уклін», «Відкриваючи творчість генія», а також з книжковою виставкою
«Шевченко вчора, нині і завжди». Вони будуть діяти протягом всього Року
Шевченка.

Учасники літературної вітальні прослухали літературно-музичну
композицію «Вінок Тарасові Шевченку», в якій прозвучали вірші, безсмертна
поема «Катерина», а також пісні на слова Шевченка «Думи мої, думи», «Така
її доля», «Садок вишневий», а пісню «Реве та стогне Дніпр широкий»
присутні співали всі разом» [14].
«З метою гідного відзначення 200-річного ювілею Т.Г. Шевченка
Ізюмська центральна районна та сільські бібліотеки ще торік
започаткували різні заходи. Вони проходили в рамках проекту «Творча
Слобожанщина» під патронатом народного депутата України В. Остапчука.
Це регіональний конкурс читців творів Тараса Шевченка, конкурс дитячого
малюнку (було представлено 32 роботи – портрети Т.Г. Шевченка, ілюстрації
до його творів, копії малюнків поета-художника).
Цьогоріч заходи теж були різнопланові. Так, в січні центральна
районна бібліотека провела літературно-музичну композицію «Нам треба
голосу Тараса», оформила книжкові виставки «Вінок пам’яті Кобзарю» та
«Вічне слово Кобзаря». В найближчий час планується провести літературномузичне свято «І лине над землею Шевченкове святеє слово».
Сільські бібліотеки вже провели літературно-поетичну годину «Любов
господня – благодать» (с. Червоний Шахтар), оформили та презентували
ілюстративно-книжкову виставку «Художній світ Шевченка» (с. Комарівка),
виставки-персоналії «Шевченко – співець краси рідного краю» (с. Бугаївка),
«Пророк, народжений Україною» (с. Капитолівка) та інші. Така робота буде
проводитись упродовж 2014 року» [25].
«Працівники Ізюмської районної центральної бібліотеки провели у
міському територіальному центрі літературно-музичну композицію під
назвою «Любов – наснага, любов – журба». Бібліотекарі розповіли про
кохання Т.Г. Шевченка, про його спроби одружитися, створити сімейний
затишок.
Слід особливо відзначити виставки в центральній районній та
сільських бібліотеках. Адже саме бібліотечні фахівці сприяють популяризації
творів Тараса Шевченка.
Наша мета – донести до людей Шевченкові ідеї-гасла: «В своїй хаті
своя й правда, і сила і воля», «Обніміться, брати мої, молю вас, благаю!»,
«Учітеся, брати мої! Учітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не
цурайтесь». Вони є настановними орієнтирами в наш непростий час» [24].
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