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СВЯТКУВАННЯ 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
Т.Г. ШЕВЧЕНКА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ 

 
Шевченкознавчі студії в 

Національній Парламентській бібліотеці України 
Готуючись до ювілею Кобзаря, Національна парламентська бібліотека 

України в січні 2010 р. започаткувала широкомасштабний літературно-мистецький 
проект під назвою «Шевченкознавчі студії», що триватиме й упродовж 
урочистостей 2014 р. 

Організатори Шевченкознавчих студій поставили за мету поглиблювати 
світосприйняття творчості Т.Г. Шевченка, шукати засоби, що доносять 
універсальність ідей і образів Кобзаря до найширшої читацької громади. Упродовж 
чотирьох років на засіданнях студій виступали відомі вчені, письменники, 
мистецтвознавці, літературознавці, етнографи, педагогічні та музейні працівники, 
які зі знанням справи розкривали знайомі та маловідомі сторінки багатогранної 
творчої спадщини Т. Шевченка. 

Перше засідання Шевченкознавчих студій (27 січня 2010 р.) було присвячено 
150-річному ювілею видання «Кобзаря» в 1860 р. 

З лекцією «Прижиттєві видання творів Т. Г. Шевченка» на другому засіданні 
Шевченкознавчих студій (квітень 2010 р.) виступила завідувач відділу Музею книги 
і друкарства України М. Корнійчук. Учасники заходу переглянули також 
документальний фільм «Яготинське літо. Історія княжни Варвари Рєпніної і Тараса 
Шевченка». 

На третьому засіданні студій (листопад 2010 р.) відбулася презентація альбому 
«Тарас Шевченко - академік гравюри». Видання було приурочено до 150-ї річниці 
отримання Т. Шевченком від Пете рбурзької Академії мистецтв звання академіка 
гравюри. 

Ще одне засідання бібліотечних Шевченкознавчих студій (березень 2011 р.) 
було присвячено темі «Київ шевченківський». 

П’яте, тепер уже виїзне, засідання Шевченкознавчих студій (травень 2011 р.) 
відбулося на Черкащині, де посеред мальовничої природи розташувалися українські 
села, відомі сьогодні всьому світові: Моринці, Шевченкове (Кирилівка), Будище та 
Вільшана. Тут минули дитячі роки майбутнього поета. Сьогодні ці села об’єднано в 
Національний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка». 

Шосте засідання Шевченкознавчих студій (лютий 2012 р.) було присвячено 
темі «Євген Гребінка – сучасник і предтеча. З кола друзів Тараса Шевченка». 

У рамках сьомих Шевченкознавчих студій (березень 2012 р.) відбулася 
презентація факсимільного видання «Альбом Тараса Шевченка 1845 року» 
(Видавничий дім «Андрій», 2012). Співавторами проекту стали Фонд М. Томенка 
«Рідна країна» та Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. 

Восьме засідання студій (травень 2012 р.) було присвячено презентації збірки 
«Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН)» (у 2 ч.), що побачила світ у 
рамках українського культурологічного альманаху «Хроніка–2000». 

У рамках дев’ятих Шевченкознавчих студій (5 березня 2013 р.) в НПБУ 
відбулася подія державного значення – презентація перших двох томів масштабного 



науково-довідкового проекту Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН 
України, приуроченого до 200-річного ювілею Великого Кобзаря, – 
«Шевченківської енциклопедії» в шести томах. 

Ще одні Шевченкознавчі студії (15 січня 2014 р.) було присвячено побуту 
Тараса Григоровича. Наукові працівники Національного музею Тараса Шевченка 
Ю. Єрмоленко та Н. Наумова розповіли про Шевченка-людину, його звички, смаки, 
ставлення до побутових речей. 

У всіх засіданнях Шевченкознавчих студій у НПБУ брали участь працівники 
бібліотек різних рівнів, освітяни середньої і вищої школи, представники 
громадських і творчих організацій. Роботу студій широко висвітлювали ЗМІ. 
Зокрема, телеканали «Культура», «Київ», «Тоніс», УТР, Українське радіо; друковані 
видання «Культура і життя», «Слово Просвіти», «Українська літературна газета». 

28 лютого поточного року, напередодні відзначення в Україні й усьому світі 
200-річчя від дня народження Т. Шевченка, відбулося урочисте засідання 
Шевченкознавчих студій. НПБУ звітувала про свій фаховий внесок у святкування 
ювілею презентаціями рекомендаційного бібліографічного покажчика «Тарас 
Шевченко і Україна» (у 2 ч.), підготовленого відділом наукової бібліографії, та 
масштабною книжково-ілюстративною виставкою «Джерело духовної сили» (з 
фондів НПБУ). 

Родзинкою студій стала виставка каліграфічного плаката студентів і 
викладачів кафедри графічного дизайну Київського державного інституту 
декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука «Майстер 
гострого слова», приурочена до Шевченкового ювілею. 

Традиційним музично-художнім акордом на завершення урочистого заходу 
пролунали виступи артистів Національного театру опери та балету України ім. Т. Г. 
Шевченка. 

Бакуменко, О. Шевченкознавчі студії в Національній Парламентській 
бібліотеці України / О. Бакуменко, О. Погонець // Бібліотечна планета. – 2014. - № 
1. – С. 6 – 10. 

 
Електронна колекція “Тарас Шевченко” 

У 2014 р. світова спільнота за рішенням ЮНЕСКО відзначає 200-річчя від дня 
народження Тараса Григоровича Шевченка. У заходах з підготовки та святкування 
ювілею в Національній парламентській бібліотеці України передбачено, в рамках 
проекту Електронної бібліотеки «Культура України», яку генерує НПБУ, створити 
окрему колекцію-персоналію «Тарас Шевченко» 
(http://elib.nplu.org/collection.html?id=78). 

Роботу зі створення колекції було розпочато в 2013 р. з детального 
опрацювання біографії Тараса Григоровича, на основі чого розроблено об’єктно-
орієнтовану схему зібрання. Для його наповнення відповідним контентом 
здійснювався пошук та відбір документів у традиційних та електронних каталогах 
НПБУ, інтернет-ресурсах. 

На сьогодні колекція містить дев’ять підколекцій («Твори», «Документи про 
життя і творчість Т. Г. Шевченка», «Т. Г. Шевченко в мистецтві», «Місця, пов’язані 
з життям і творчістю Т. Г. Шевченка», «Установи, пов’язані з Т. Г. Шевченком», 

http://elib.nplu.org/collection.html?id=78


«Увічнення пам’яті», «Шевченкіана мовами світу», «Статті» та «Довідкові видання. 
Бібліографічні покажчики»), в яких розміщено 490 повнотекстових електронних 
документів. 

Кожна з підколекцій поповнюється нерівномірно, оскільки кількість 
документів у кожному розділі залежить від наявних, у першу чергу в бібліотеках, 
видань із урахуванням норм авторського та суміжних прав. 

Протягом 2013 р., паралельно з відбором контенту з фонду НПБУ, 
здійснювалася робота щодо залучення бібліотек, музеїв, наукових установ та авторів 
до участі у формуванні колекції «Тарас Шевченко». 

За договором про співпрацю Кімната-музей Тараса Шевченка у Львові надав 
дозвіл на розміщення в нашій колекції 16 своїх видань. Особливо цікавими є три 
випуски ілюстрованого альбому «Свою Україну любіть… Львівські художники 
шляхами Тараса Шевченка». 

Укладений договір з Київським державним інститутом декоративно-
прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука дав нам змогу розмістити 
в колекції «Тарас Шевченко» роботи викладачів і студентів інституту, електронні 
версії плакатів, що презентують поетичну творчість Великого Кобзаря через 
каліграфію і каліграфічний образ. 

Одним з аспектів давньої дружби і співпраці НПБУ з Національним 
культурним центром України в Москві та його директором стало надання автором 
невиключного права на розміщення своїх творів про Шевченка в електронній 
колекції. 

Електронна колекція поповнилася новими виданнями про Кобзаря й завдяки 
завідувачу кафедри журналістики Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова, письменнику, доктору філософських наук В. Жадьку, 
заслуженому журналісту України, краєзнавцю В. Глущенку, заступнику директора 
Інституту археології НАН України Г. Івакіну. Зокрема, книга В. Жадька «Іду за 
Шевченком: від Києва до Канева» (2010) є результатом подорожей автора, який за 
кілька років пройшов увесь шлях мандрів Т. Шевченка Україною. 

У формуванні колекції взяли участь і наші зарубіжні партнери. Відповідно до 
положень Угоди про партнерство і співпрацю між НПБУ та Національною 
бібліотекою Республіки Казахстан (НБРК), було досягнуто домовленості про 
передання казахською стороною 31 електронного документа про життя та творчість 
Т. Шевченка в період його заслання. На сайті НБРК, у розділі «Міжнародні 
проекти», представлено інформацію про нашу колекцію та зазначено, що робота з 
пошуку матеріалів казахської Шевченкіани для НПБУ триває і далі. 

В результаті звернення до Російської національної бібліотеки колекція «Тарас 
Шевченко» поповнилася п’ятьма документами із фонду цього закладу. 

Започаткована НПБУ електронна колекція «Тарас Шевченко» може стати 
частиною загальнонаціональної Шевченкіани. Зроблено лише перші кроки. Зібрання 
розростатиметься більш швидкими темпами, проте для цього необхідно об’єднати 
зусилля всіх, хто прагне популяризувати творчість Кобзаря, доносити його слово до 
людей в усьому світі. 

Бакан, С. Електронна колекція “Тарас Шевченко” / С. Бакан // Бібліотечна 
планета. – 2014. - № 1. – С. 11 – 12. 



 
Новий посібник НПБУ “Тарас Шевченко і Україна” 

Тарас Шевченко і Україна : реком. бібліогр. покажч : у 2 ч. / М-во культури 
України, Нац. парлам.б-ка України ; уклад.: О. Білик, О. Галганова ; наук. ред. В. 
Кононенко ; рецензенти: Н. Наумова, С. Зворський. – К., 2014. – До 200-річчя від дня 
народж. Тараса Шевченка. 

Ч. 1 : «Земля, яку сходив Тарас…»: Україна в житті і творчості Т. Шевченка. 
– 216 с. 

Ч. 2 : «І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій...»: увічнення пам’яті 
Кобзаря на українській землі. – 176 с. 

До ювілею Великого Кобзаря Національна парламентська бібліотека України 
підготувала рекомендаційний бібліографічний покажчик «Тарас Шевченко і 
Україна», що вийшов друком у лютому 2014 р. 

Мета видання – ознайомити читача з творчою спадщиною Т. Шевченка, 
спогадами сучасників поета, науково-популярною, публіцистичною, художньою 
літературою, документами, науковими працями, довідковими виданнями, 
бібліографічними матеріалами, електронними ресурсами про життєвий і творчий 
шлях Кобзаря, пов’язаний з Україною, та вшануванням пам’яті митця на українській 
землі. 

У покажчику представлено видання, що здебільшого вийшли друком в Україні 
за останні 10 років (2004–2013). Вибірково подано переліки творів друку за 
попередні роки, якщо в них міститься цінний матеріал щодо висвітлення 
шевченківської тематики. 

Кожний розділ покажчика розпочинається розгорнутою вступною статтею із 
залученням цитат із творів Т. Шевченка, спогадів та мемуарів друзів поета, що 
допоможе читачам зорієнтуватись у темі й масиві рекомендованої літератури. 

Частина перша – «”Земля, яку сходив Тарас…’’: Україна в житті і 
творчості Т. Шевченка» – складається з шести розділів. 

Друга частина покажчика – «”І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній 
новій…”: увічнення пам’яті Кобзаря на українській землі» – містить сім 
розділів. 

Завершує видання розділ «Інформаційні ресурси», де представлено 
неанотовані списки довідкових, бібліографічних видань та електронних ресурсів про 
життя і діяльність Т. Шевченка, відзначення його ювілею в нашій країні. 

Користування посібником полегшить допоміжний апарат, який складається з 
іменних та географічних покажчиків (до кожної частини) та списку джерел, що 
підлягали суцільному перегляду (до всього видання). 

Покажчик орієнтовано на широке коло читачів – усіх, хто цікавиться 
культурою і мистецтвом України, прагне глибше осягнути велич її славетного сина 
– Тараса Григоровича Шевченка. Видання стане у пригоді бібліотечним 
працівникам, освітянам, вихователям для організації соціокультурної діяльності, 
працівникам засобів масової інформації. 

Білик, О. Новий посібник НПБУ “Тарас Шевченко і Україна” / О. Білик, О. 
Галганова // Бібліотечна планета. – 2014. - № 1. – С. 13 – 14. 

 



Літературно-художній музей Т.Г. Шевченка 
в Донецькій ОУНБ ім. Н.К. Крупської 

22 травня 2002 р. під час проведення Міжнародного Шевченківського 
літературно-мистецького свята «В сім’ї вольній, новій...» в Донецькій ОУНБ ім. 
Н.К. Крупської відкрився перший на Донеччині літературно-художній музей 
Т.Г. Шевченка. В ньому зібрано понад тисячу експонатів, які представляють 
поетичну та мистецьку спадщину Великого Кобзаря. 

Центральну частину експозиції становить унікальна колекція видань 
поетичної збірки Т. Шевченка «Кобзар». Найціннішими є видання другої пол. ХІХ – 
поч. ХХ ст., що побачили світ переважно в Санкт-Петербурзі, Львові та 
Катеринославі (нині Дніпропетровськ). Заслуговують на увагу «Кобзар», 
надрукований у журналі «Основа» в січні 1861 р. ще за життя поета, факсимільне 
відтворення першого видання «Кобзаря» 1840 р., другого – 1860-го, «Коbzarz» 
польською мовою 1863-го, женевське видання 1878-го. Представлено також видання 
«Кобзаря» 1920–1930-х рр. 

У музеї є твори Кобзаря в перекладі болгарською, польською, словацькою, 
грузинською, іспанською, французькою, німецькою, англійською і навіть ромською 
мовами. 

Доповнюють експозицію твори Т. Шевченка, видані українською діаспорою 
Канади, США, Австралії. 

Особливу цінність має мініатюрна Шевченкіана. 
У музеї також експонуються видання, присвячені особистості Т. Шевченка: 

представлено хроніки життя, листи, щоденники, спогади сучасників, матеріали про 
громадську діяльність поета, а також літературознавчі роботи вітчизняних і 
зарубіжних дослідників. 

Окремо зібрано експонати, що висвітлюють вшанування пам’яті Кобзаря у 
світі та в Україні. 

В експозиції бібліотечного музею представлено переклади «Кобзаря», інших 
творів Т. Шевченка грецькою мовою, зроблені донецькими поетами Л. Кір’яковим, 
Д. Патричею, В. Бахтарісом. 

Розміщено відомості про донеччан – сучасників Т. Шевченка: поета 
М. Петренка – уродженця Слов’янська, автора пісні «Дивлюсь я на небо...», який 
зустрічався з Тарасом Григоровичем у Лебедині під час його подорожі Україною; 
освітянина, засновника першої гімназії в Маріуполі Ф. Хартахая, котрий був 
присутній на похороні Т. Шевченка в Санкт-Петербурзі й від усіх земляків-
українців виголосив над труною поета прощальну промову. 

Серед раритетних видань цього розділу – бібліографічний покажчик 
«Т.Г. Шевченко. Пам’ятка читачеві», виданий Сталінською (нині Донецька) 
державною обласною бібліотекою в 1939 р. на честь 125-річчя від дня народження 
поета. 

Вивченню проблем шевченкознавства присвячено збірки праць науковців 
Донецького національного університету, Донецького відділення Наукового 
товариства ім. Шевченка, дослідників-краєзнавців А. Шевченка, В. Мікушева, 
О. Добровольського, М. Титарева. Красне письменство Донеччини представлено в 
експозиції збіркою творів «Обніміться ж, брати мої...», дослідженнями В. Пеунова 



«Помста знехтуваних богів», «Гіркі ліки від кохання», збіркою поезій З. Дударчик 
«З Кобзаревої криниці» тощо. 

Літературно-музичні образи, навіяні творчістю Т. Шевченка, знайшли своє 
яскраве втілення в театральному мистецтві Донбасу. Історія постановок вистав за 
творами митця почалася ще в 1907–1908 рр., коли аматорський драматичний гурток 
при шахті «Вітка» в м. Юзівка (нині Донецьк) показав широкому колу глядачів 
вистави «Назар Стодоля» та «Невольник». У музеї представлено копії програмок 
цих спектаклів і фотографію тодішньої трупи. Є тут також програмки опери 
«Наймичка» та балету «Оксана» за мотивами поеми Т. Шевченка «Слепая», що були 
поставлені на сцені Донецького академічного державного театру опери та балету 
протягом 1961–1964 рр. 

Окремо в експозиції демонструються художні твори різних авторів про 
Кобзаря, а також твори лауреатів Національної премії України імені Тараса 
Шевченка, серед яких є донеччани. 

Зібрання книжок доповнює розділ, присвячений Т. Шевченкові-художнику. 
Окрасою музею є колекція репродукцій шевченківської малярської спадщини 

– живописних творів, виконаних сепією, аквареллю, олією та олівцем. 
Музей також представляє книжкові експонати, присвячені відображенню 

творчості Т. Шевченка в музиці, театрі, кіно. 
За створення літературно-художнього музею Т.Г. Шевченка Донецьку ОУНБ 

ім. Н.К. Крупської нагороджено спеціальним дипломом регіонального фестивалю 
«Преса та книга Донеччини–2002» і пам’ятною медаллю «Тарас Шевченко». 

Щорічно в музеї проводять екскурсії для груп школярів і студентів, понад 
1 000 осіб користуються його фондами. 

Музей є туристичним об’єктом і включений до туристично-екскурсійного 
маршруту «Відомі українці на Донеччині. У гості до Шевченка». 

Для популяризації цього проекту на сайті бібліотеки, в розділі «Заходи, 
присвячені 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка», зроблено 
гіперпосилання на сайт управління культури і туризму облдержадміністрації 
(http://doncult.com/index.php?id=3&nid=1652), де розміщено технологічну карту 
туристичного маршруту. 

Одним із провідних напрямів роботи музею в ювілейному році є 
популяризація ресурсів шевченківської колекції, а це – близько 30 заходів, серед 
яких: тематичні перегляди літератури «Жива душа поетова святая, жива в святих 
своїх речах…», обласні краєзнавчі читання «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь 
століття: Т.Г. Шевченко в національно-культурних традиціях корінного населення 
та національних меншин Донеччини» (спільно з національно-культурними 
товариствами області та спілкою краєзнавців); музична вітальня «Музична 
інтерпретація поезії Шевченка» (спільно з Донецьким музичним училищем); 
вуличний поетичний флешмоб «Слухайте голос безсмертний Тараса» (декламування 
віршів Шевченка в оригіналі та мовами народів України і світу); презентація збірки 
поезій донецької поетеси Л. Богун «Я б хотіла стати Кобзарем» (спільно з клубом 
любителів поезії); бібліографічні огляди літератури «І наче грім – могутнє слово: 
Шевченко вчора, нині і завжди»; виставки декоративно-прикладного мистецтва 
«Художні твори, навіяні поезією Великого Кобзаря» (спільно з клубами 
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шанувальників народно-ужиткового мистецтва ім. І. Яхно, «Художник», 
«Світлиця», «Чарівниця») та ін. 

Крім використання традиційних форм популяризації видань і залучення 
користувачів, багато зусиль докладається до створення віртуальних ресурсів. Триває 
розробка сайту музею, здійснюється оцифровування окремих видань з його колекції 
для розміщення їх в «Електронній бібліотеці Донеччини» та на віртуальному ресурсі 
«Культура України» Національної парламентської бібліотеки України, в розділі 
«Тарас Шевченко». На сайті Донецької ОУНБ ім. Н.К. Крупської розміщено 
віртуальну виставку «Духовний взірець українського народу». 

Для забезпечення організаційно-методичної підтримки бібліотек області за 
планом заходів з підвищення кваліфікації проводиться віртуальний круглий стіл 
«Популяризація творчої спадщини Т.Г. Шевченка в бібліотеках», за результатами 
якого планується підготувати до друку та видати дайджест з досвіду роботи 
«Бібліотеки області до 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря». 

Авдєєнко, Н. Літературно-художній музей Т.Г. Шевченка в Донецькій ОУНБ 
ім. Н.К. Крупської / Н. Авдєєнко // Бібліотечна планета. – 2014. - № 2. – С. 9 – 11. 

 
Популяризація життя і творчості Т. Шевченка 

на сайтах бібліотек України 
В ювілейний, 200-й рік від дня народження Т. Шевченка, публічні бібліотеки 

України разом із місцевими громадами, партнерами доклали багато зусиль, щоб 
якнайповніше розкрити життя, поетичну й малярську спадщину Кобзаря. Про це 
свідчить велика кількість матеріалів до ювілею, виставлених на сайтах бібліотек. 
Здебільшого цю інформацію можна знайти за офіційним логотипом, котрий став 
всеукраїнським та міжнародним символом ювілею. 

Часто для популяризації Шевченкової поезії бібліотеки організовували 
флешмоби. Рівненська обласна бібліотека для молоді провела поетичний флешмоб 
«Читаємо Шевченка разом» на своїй терасі. Декламувати твори Кобзаря зібралися 
мешканці міста різних національностей та віку. Небайдужі до свята читали твори 
Шевчен-ка українською, російською, французькою та угорською мовами, а 
«Заповіт» прозвучав навіть туркменською 
(http://yunilibr.rv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1567:-
lr&catid=3:korotki-novyny). 

Бібліотекарі філії № 17 Сумської міської бібліотечної системи, учні та 
спільнота міста провели флешмоб «Сумчани читають Кобзаря». Імпровізовані 
читання проходили біля будівлі бібліотеки 
(http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/125175; http://www.library-
sumy.com/content/news/5/1284/; http://rama.com.ua/sumah-proshel-flesh-mob-chest-
tarasa-shevchenko/#ad-image-0). 

Провели флешмоби також Донецька ОУНБ ім. Н.К. Крупської («Слухайте 
голос безсмертний Тараса») та Запорізька ОУНБ ім. О. М. Горького (в рамках акції 
«Запоріжжя читає Шевченка»). 

Дедалі більшої популярності набуває така форма, як квест, котра передбачає 
пошук, інтелектуално-екстремальну підоснову, а також розвиток навичок 
інформаційної грамотності та культури. 
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Так, у Дніпропетровській ОУНБ імені Первоучителів слов’янських Кирила і 
Мефодія відбувся літературний квест «У пошуках шевченківських скарбів» 
(http://gorod.dp.ua/news/89340). 

У Черкаській ОУНБ імені Тараса Шевченка було проведено інтелектуальну 
гру-квест, яку було організовано спільно з Черкаським центром туризму, 
краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді 
(http://library.ck.ua/index.php/2008-12-08-13-40-34/750--200-). 

Донецька ОУНБ ім. Н.К. Крупської відкрила Рік Тараса Шевченка в 
літературно-художньому музеї Т.Г. Шевченка, що працює на базі ОУНБ, заходом 
«Ніч в музеї», який проходив під гаслом «Шевченко – наш. Він для усіх століть». 

Літературно-музичний вечір «Живий у правді віковій в піснях і слові 
заповіту» відбувся у відділі мистецтв Рівненської ОУНБ. Його головною темою була 
музика в житті Т. Шевченка. Учасники заходу дізналися про цікаві сторінки 
біографії та творчості митця, його ставлення до музичного мистецтва 
(http://libr.rv.ua/ua/news/2078/). 

У Маріупольській міській бібліотеці-філії для дітей № 3 ім. А.П. Гайдара 
(Донецька область) відбулася прем’єра спектаклю за поемою Т. Шевченка 
«Наймичка» у виконанні членів юнацького літературно-етнографічного клубу 
«Живильні джерела». 

У Публічній бібліотеці ім. Анни Ахматової ЦБС Оболонського району 
м. Києва проведено Шевченківське свято «Любові всевишній присвячується». Його 
учасники, прослухавши лекцію «Жінки в житті Тараса Григоровича Шевченка», 
мали змогу долучитися до вишивання картини «Катерина» Т. Шевченка 
(http://ocls.kyivlibs.org.ua/ahmatova/a_koleydockop/a_ 2014_02 _26.htm). 

У Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей ім. Т.Г. Шевченка для підлітків 
було проведено т.зв. NON-стоп «200-а сторінка Кобзаря» в рамках традиційного 
літературно-мистецького свята «Іду з дитинства до Тараса» 
(http://odb.km.ua/index.php/news/6-librarynews/664-2014-03-07-09-45-20). 

Значний інтерес становить новий українсько-польський фотоблог-проект 
«Бібліородзинки 365», започаткований Львівською та Херсонською обласними 
бібліотеками для дітей і Публічною бібліотекою міста Кросно (Польща). День за 
днем кожна з цих книгозбірень за допомогою однієї світлини ілюструє цікаві 
бібліотечні події. В рамках відзначення ювілею Кобзаря 27 лютого 2014 р. 
Херсонська обласна бібліотека для дітей провела захід «Дітям з особливим 
потребами про Тараса Шевченка» (http://bibliorod-zynki365.com.ua/d_2_2014). 

Львівська обласна бібліотека для дітей реалізує літературний міні-проект 
«Шевченко. День за днем». Його задум полягає у щоденному розміщенні в 
бібліотеці цитат із творів Великого Кобзаря (http://lodb.org.ua/nashi-proekty/shev-
chenko-denza-dnem). 

«Нас єднає Шевченкове слово» – назва театралізованого свята, проведеного 
бібліотекою-філією № 3 ім. О. Столбіна Сумської МЦБС. Ідеєю костюмованого 
дійства стало представлення поезії Т. Шевченка мовами народів світу 
(http://www.library-sumy.com/content/news/5/1289/?sphrase_id=45013). 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей провела мистецький вернісаж 
«Шевченків світ в буянні фарб, сплетінні ліній». Користувачі бібліотеки, переважно 
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учні старших класів, виконували твори Кобзаря, перевтілившись в образи його 
відомих літературних героїв: Перебенді, Лілеї, Катерини, Козака, Невільника, а 
також самого Т. Шевченка (http://www.odb.te.ua/?menu=info&id=1&idnew=796). 

«Провісник долі України» – під такою назвою відбулося музично-
літературне свято в Херсонській ОУНБ ім. Олеся Гончара. Ювілейна дата 
об’єднала багатьох діячів культури, письменників, студентів, учнів. Відкрився захід 
виступами професійних і самодіяльних дорослих та дитячих хореографічно-
вокальних ансамблів, а закінчився – декламуванням віршів Кобзаря у виконанні 
учнів шкіл міста (http://lib.kherson.ua/biblioteka-vshanovuevelikogo-kobzarya.htm). 

Хмельницька ОУНБ ім. М. Островського провела літературно-мистецьке 
свято «Безсмертя нації – у мові». Про Шевченкове слово, що єднає народи, вели 
розмову українці та представники національних меншин, які проживають на 
території Хмельниччини (поляки, угорці, вірмени, цигани). Відбулася презентація 
рекомендаційного біобібліографічного покажчика «Подільська Шевченкіана», 
підготовленого ОУНБ на основі її фондів, та книжково-ілюстративної виставки 
«Єднаймо душі словом Кобзаря», де представлено видання «Кобзаря» різних років 
із фондів ОУНБ та приватних колекцій хмельничан 
(http://www.ounb.km.ua/news/2014/immortal.php). 

В одній із філій Чернігівської МЦБС відбулося літературно-мистецьке свято 
«Живи, поете, в пам’яті людській…» 
(http://lib.cult.gov.ua/news/biblioteka_vidmichae_200_richchja_z_dnja_narodzhennja_tar
asa_grigorovicha_shevchenka/2014-03-20-860). 

У бібліотеках набула поширення і така форма роботи, як поетичний 
марафон. Так, Закарпатська ОУНБ 9 березня зібрала мешканців м. Ужгорода біля 
пам’ятника Т. Шевченку на пл. Народній, де провела захід на тему «Маєш Кобзар – 
виходь в народ!» (http://www.biblioteka.uz.ua/hronics/?ID=30). 

За ініціативою Харківської ОУНБ бібліотеки міста та області провели 
поетичний марафон «Тарас Шевченко: поет, мислитель, пророк». Поміж 
книгозбірнями відбулося жеребкування поетичних творів Кобзаря для їх подальшої 
творчої презентації у віртуальній книзі «Ювілейний літопис поетичного марафону» 
(http://library.kharkov.ua/metodistam/kobzar/). 

У цьому переліку варто згадати і бібліотеку-філію № 1 Сумської МЦБС, в якій 
відбувся великий поетичний марафон «Не забуде Україна Кобзареве слово». Під час 
заходу в читальному залі бібліотеки прозвучало близько 90 віршів поета у виконанні 
школярів, а також дорослих користувачів, які не тільки декламували, а ще й співали 
пісні за творами Кобзаря (http://www.library-sumy.com/content/news/5/1295/). 

Досить широко в бібліотеках застосовуються можливості скайп-зв’язку. 
Віртуальний флешмоб «Читай «Кобзар»: формат не має значення!» 

організувала Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б. Лавреньова. В ньому 
взяли участь херсонські школярі, а також члени молодіжної секції Української 
бібліотечної асоціації з Херсона, Рівненської, Львівської та Полтавської областей. 
Учасники зустрічі читали вірші Т. Шевченка, навіть англійською, обмінювалися 
думками щодо його творчості. Особливістю дійства стало те, що молодь читала 
поетичні рядки з джерел різних форматів: друкованих видань, планшетів, 
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електронних книжок, мобільних телефонів (http://www.unalib.ks.ua/news_2014-03-
11_001.htm). 

Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка з 4-го по 
7 березня провела обласний поетичний марафон «Хмельниччина читає Шевченка» 
за допомогою скайп-зв’язку. Користувачі міських, районних і сільських бібліотек-
філій завдяки сучасним технологіям спілкувалися та декламували улюблену поезію 
Кобзаря своїм ровесникам та їх батькам (http://odb.km.ua/index.php/news/6-
librarynews/663-2014-03-06-15-25-41). 

Тернопільська обласна бібліотека для дітей разом із колегами з Хмельницької 
обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка організувала театралізовані 
літературні скайп-читання «І знову відкриваю Кобзаря» (http://odb.te.ua/index-
clean.php?menu=info&id=1&idnew=792). 

Поетичний відеоміст відбувся в читальному залі Долинської ЦРБ (Івано-
Франківська область). Учасники літературної студії «Слово» та письменники міста 
Долини спілкувалися зі своїми колегами з громадської організації «Літературне 
об’єднання “Райдуга”» міста-побратима Рубіжного Луганської області 
(http://dcrb.net/news/shevchenko-jednaje-ukrajinu/). 

Життю і творчості Т. Шевченка було присвячено низку оригінальних і цікавих 
конкурсів. Найактивнішу участь в їх організації взяли бібліотеки для дітей та 
юнацтва. 

Наприклад, Державна бібліотека України для юнацтва разом із 
Карагандинською обласною юнацькою бібліотекою ім. Ж. Бектурова (Республіка 
Казахстан) провели міжнародний віртуальний конкурс читців «Две страны – два 
поэта. Казахстан читает Тараса Шевченко. Украина читает Махамбета». Його 
учасники оцінювалися за трьома номінаціями: виконання творів Т. Шевченка 
українською, казахською, російською мовами; виконання творів Махамбета 
Утемісова казахською, українською, російською мовами; виконання власних 
перекладів творів цих поетів (Казахстан, Україна) 
(http://www.4uth.gov.ua/contests/two_countries_the_two_poets.html; 
https://www.youtube.com/channel/UC4hUSaYAAx-1lerXjZyTKKw?feature=watch; 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYf8uL0I5yuTNtj_M3n64Y7CFz1R5dfNbт ). 

У публічних бібліотеках Полтавської області з ініціативи Обласної бібліотеки 
для юнацтва ім. Олеся Гончара проведено конкурс на кращий ескіз поштової марки 
на тему «Полтавськими шляхами Кобзаря», на який було представлено 45 робіт 
молодих користувачів із 26 бібліотек області (http://np.pl.ua/2014/04/u-
poltavivyznachyly-peremozhtsya-kraschoho-eskizu-poshtovojimarky-poltavskymy-
shlyahamy-kobzarya/). 

Бібліотека для дітей ім. В. Орлова (Крим) провела Республіканський конкурс 
ілюстрацій і презентацій за творами Т. Шевченка «На перехресті музи і долі». До 
нього долучилися також 16 ЦБС Криму 
(http://www.librarysumy.com/content/news/5/1285/?sphrase_id=45402). 

Хмельницька обласна бібліотека для дітей стала ініціатором проведення 
обласного конкурсу юних дарувань «Кобзарики». Участь у ньому взяли користувачі 
бібліотек для дітей – понад 2,5 тис. хлопців і дівчат віком від 6 до 15 років. На 
розгляд журі заключного етапу конкурсу надійшло 308 робіт, що були представлені 
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в номінаціях «Золоте перо» (літературні твори), «Художня майстерня» (художні 
роботи) та «Яскравий спалах» (фотороботи) (http://odb.km.ua/index.php/news/6-
librarynews/667-2014-03-11-09-53-28). 

Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка провела серед бібліотек області 
конкурс авторських проектів «Бібліотечна Шевченкіана». Авторські проекти було 
подано у вигляді альбомів, сценаріїв, матеріалів на CD та DVD-дисках, буклетів, 
інформацій, що відображають роботу книгозбірень з відзначення ювілею Кобзаря 
(http://www.lib.if.ua/posts/1379078055.html). 

На сайті Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки м. Києва представлено 
відеоурок «Тарас Шевченко – геніальний український поет, художник, мислитель», 
підготовлений Д. Мірошниченком, учнем 7-го класу гімназії Національного 
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова 
(http://ru.calameo.com/read/0016093494c581f03c8eb). 

У Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва для учнів шкіл 
проведено низку заходів у рамках віртуального екскурсу «Шляхами великої долі» 
(http://zodub.uz.ua/index.php?id=209). 

Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки разом з 
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації започаткувала 
регіональний відеопроект «Шевченкіана нашої родини». Проектом передбачається 
створення циклу відеороликів, які можна використовувати з освітньою, 
просвітницькою та виховною метою 
(http://www.library.kherson.ua/lw/%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0
%BD%D0%BA%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%88%
D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8/). 

Донецька обласна бібліотека для юнацтва зібрала чималий ресурс у рамках 
віртуальної виставки «З життя Тараса Шевченка» 
(http://www.library.dn.ua/0anons/virt_vist/shevchenko/index.php). 

Прикладом нетривіального підходу до відзначення ювілею Кобзаря можна 
вважати створення колекції артбуків бібліотеками Тернопільської міської ЦБС. 
Презентація цієї колекції «Артбуки – у вінок шани Кобзареві» та відео «На струнах 
Кобзаревої душі» відбулась у приміщенні Центральної міської бібліотеки 3 березня 
2014 р. (http://cbs.at.ua/title.htm). Так, працівники Тернопільської бібліотеки № 4 для 
дорослих із залученням волонтерів створили оригінальний артбук «На струнах 
Кобзаревої душі». Це унікальна книга у вигляді музичного інструмента – бандури, в 
яку помістили поезії Кобзаря (http://gazeta.ua/articles/regions/_u-ternopoli-
stvorilikreativnij-kobzar/544771). 

Аналіз діяльності українських бібліотек з відзначення 200-річного ювілею 
Т. Шевченка показав, що здебільшого бібліотекарі підійшли до святкування цієї 
знаменної дати творчо, з фантазією, урізноманітнили форми роботи, повною мірою 
застосувавши можливості інформаційних технологій. 

Ворона, Ю. Популяризація життя і творчості Т. Шевченка на сайтах 
бібліотек України / Ю. Ворона // Бібліотечна планета. – 2014. - № 2. – С. 11 – 15. 
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СВЯТКУВАННЯ 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 
В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ 

НАКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ 
 

Тарас Шевченко – геніальний син України. 
Відомі і невідомі сторінки життя 

З 5 по 11 березня у читальній залі Харківської ОУНБ експонувалась книжкова 
виставка „Велетень у царстві людської культури”, на якій у повному обсязі були 
представлені твори Т.Г. Шевченка, „Кобзарі” різних років видання, що зберігаються 
у фондах ХОУНБ. 

12 березня та 14 березня у читальній залі бібліотеки Харківського 
гарнізонного Будинку офіцерів працівники ХОУНБ провели літературно-музичний 
вечір „Тарас Шевченко – геніальний син України. Відомі і невідомі сторінки життя”.  

Історія життя Шевченка, творчість, відомі і невідомі сторінки біографії про 
все це йшлося на вечорі, присвяченому його пам’яті. Захід супроводжувався 
показом слайдів картин, гравюр та малюнків Шевченка-художника, портрети 
видатних особистостей, які відігравали неабияку роль у його долі та коханих жінок, 
ілюстрації до творів. Звучали уривки прози Шевченка-письменника, вірші 
Шевченка-поета у виконанні ведучих та поезії і пісні на слова Тараса Григоровича у 
відеозаписах. Присутні переглянули уривки з фільмів „Не нарікаю я на Бога” та 
„Тарас Шевченко”. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/library/events/?events=117 
 

Тарас Григорович Шевченко: погляд із сучасності 
16 січня 2014 року в читальному залі Харківської обласної універсальної 

наукової бібліотеки пройшла літературна відеогодина «Тарас Григорович 
Шевченко: погляд із сучасності», присвячений 200-річчю від народження Великого 
Кобзаря. 

На захід були запрошені учні Харківської вечірньої школи №3. 
Співробітники міського абонементу бібліотеки розповіли присутнім про 

творчу діяльність Шевченка-поета, Шевченка-живописця. Учасники заходу 
ознайомились з презентацією, присвяченою життю та творчості Т. Г. Шевченка та 
переглянули фільм «Тарас Шевченко». 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/library/events/?events=895 
 

Автентичний Кобзар: часи трагічного буття 
24 січня 2014 року працівники міського абонементу Харківської обласної 

універсальної наукової бібліотеки провели в загальноосвітній школі-інтернаті №9 
м. Харкова захід-відеопортрет «Автентичний Кобзар: часи трагічного буття». 

На зустріч прийшли учні 7-9 класів та вчителі школи. 
Під час заходу його учасники дізналися про маловідомі та цікаві факти з 

життя Т.Г.Шевченка, про його творчість тощо. 
Детальніше: http://library.kharkov.ua/library/events/?events=917 
 

http://library.kharkov.ua/library/events/?events=117
http://library.kharkov.ua/library/events/?events=895
http://library.kharkov.ua/library/events/?events=917


Тарас Шевченко – поет, мислитель і пророк 
Цього року ми відзначаємо 200-річчя від дня народження видатного сина 

нашого народу Тараса Григоровича Шевченка. 
З метою гідного відзначення ювілею генія української літератури обласні 

бібліотеки Харкова проводить поетичний марафон „Тарас Шевченко – поет, 
мислитель і пророк”. 

Проект стартував 21 лютого 2014 року. 
Відбулося жеребкування, метою якого є розподілення поміж районами області 

поетичних творів Кобзаря для їх подальшої творчої презентації у Віртуальній книзі 
«Ювілейний літопис поетичного марафону». 

З результатами жеребкування можна ознайомитись на нашому ресурсі та сайті 
Харківської обласної бібліотеки для дітей. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/library/events/?events=999 
 

Ім’я Шевченка на карті міста 
5 березня 2014 року у читальній залі Харківської обласної універсальної 

наукової бібліотеки відбулась віртуальна подорож „Ім’я Шевченка на карті міста”. 
Т.Г. Шевченко ніколи не бував у Харкові, але його ім’я залишило свій слід на 

карті нашого міста: вул. Шевченка, парк Шевченка, пам’ятник Шевченку, театр ім. 
Шевченка, завод ім. Шевченка. 

Присутні на заході здійснили віртуальну прогулянку цими місцями, 
прослухали історію виникнення кожного з них та дізнались чим сьогодні живуть 
харківські „однофамільці” великого генія. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/library/events/?events=1028 
 

http://library.kharkov.ua/library/events/?events=999
http://library.kharkov.ua/library/events/?events=1028


СВЯТКУВАННЯ 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
Т.Г. ШЕВЧЕНКА В БІБЛІОТЕКАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Слово Шевченкове вічне 

З 4 по 9 квітня 2014 року в Сахновщинській центральній районній бібліотеці 
була 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». 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1132; 
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/13/vn/%C2%AB-
%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-
%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-
%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5-%C2%BB/ 

 
Вічний, як народ 

Гаврилівська бібліотека-філія №11 прийняла участь у районному конкурсі, 
присвяченому 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка і провела в приміщенні 
сільського клубу літературно-музичний вечір «Вічний, як народ». 

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. 

Цікавими були інсценівки на вірші Т. Г. Шевченка «Мені тринадцятий 
минало», «Лілея», «Причинна». Чарівно звучали віночок з віршів Шевченка у 
виконанні найменших учасників свята. 

З великим задоволенням присутні прослухали «Тополю» Шевченка та 
українські народні пісні у виконанні фольклорного колективу «Вдохновение». 

Чудовими був український танок та пісні на слова поета: «Весна настала», 
«Зоре моя вечірняя», «Чобітки» у виконанні наймолодших учасників свята. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1145; 
http://dergachi-
cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/161/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1
%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-
%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-
%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-
%C2%AB%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-
%D1%8F%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%C2%BB/  

 
Тарас Шевченко - поет милосердя 

Працівники Чугуївської міської бібліотеки для дітей зробили уявну подорож 
Шевченківськими дорогами. 

Спочатку бібліотекарі представили літературний портрет ''Тарас Шевченко - 
поет милосердя'' для учнів 4-го класу гімназії №5. Далі була мандрівка незвичайною 
біографією Шевченка. 

http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1132
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/13/vn/%C2%AB-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5-%C2%BB/
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/13/vn/%C2%AB-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5-%C2%BB/
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/13/vn/%C2%AB-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5-%C2%BB/
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/13/vn/%C2%AB-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5-%C2%BB/
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/13/vn/%C2%AB-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5-%C2%BB/
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/13/vn/%C2%AB-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5-%C2%BB/
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1145
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/161/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%C2%AB%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/161/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%C2%AB%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/161/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%C2%AB%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/161/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%C2%AB%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/161/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%C2%AB%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/161/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%C2%AB%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/161/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%C2%AB%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/161/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%C2%AB%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/161/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%C2%AB%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/161/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%C2%AB%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B


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.) 

Також дітям запропонували прослухати пісні на слова Т.Г.Шевченка в різних 
музичних стилях: народному та сучасному. 

На наступній зупинці ''Шевченко – художник'', уявно завітали на художню 
виставку дитячих робіт ''Вірші Тараса Шевчека в малюнках''. Ці роботи виконані з 
любов'ю до поета, до нашої рідної України. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1173 
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/137/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%B8-
%D1%87%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-
%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8E-
%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F%C2%BB/ 

 
Тарасові слова – то правда жива 

5 травня 2014 року бібліотечними працівниками Шевченківської ЦБ 
Любченко О.І. та Юрченко О.А. для учнів 8-9 класів Шевченківського ліцею 
районної ради 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». 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1191  
 

Страницы истории 
Для жителей Малой Даниловки творческие вечера в библиотеке посёлка стали 

давно традиционными. На одном из них, посвящённом 200-летию со Дня рождения 
Т. Г.Шевченко, присутствовали работники поселкового совета, депутаты, учащиеся 
лицея со своим педагогом-организатором Базырь Ларисой, писатели и местные 
жители. 

Ведущим был большой любитель и знаток поэзии Кобзаря, доктор филологии 
Виктор Васильевич Мельник. Вступительное слово произнес Ростислав Кириллович 
Рыбальченко, автор многих книг, лауреат премии Д. Багалия, Почётный гражданин 
Дергачёвского района, журналист, этнограф, краевед, художник и реставратор. 
Представители литературной студии «Суголосся» прочитали авторские 
произведения о великом украинском поэте. Вечер прошёл в спокойной атмосфере, с 
фотографированием и чаепитием. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1251 

http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1173
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/137/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%B8-%D1%87%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/137/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%B8-%D1%87%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/137/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%B8-%D1%87%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/137/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%B8-%D1%87%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/137/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%B8-%D1%87%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/137/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%B8-%D1%87%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/137/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%B8-%D1%87%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1191
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1251


Моя рідна Україна 
19 вересня 2014 року у лекційному залі Нововодолазького районного Будинку 

культури відбувся тематичний захід «Моя рідна Україна», присвячений 200-річчю з 
дня народження Тараса Шевченка. 

До уваги присутніх на заході була представлена книжкова виставка «Шляхами 
великої долі», про яку розповіла директор Нововодолазької ЦБС Л. І. Сучкова та 
виставка писанкарства «Думи мої, думи мої», створена вихованцями гуртка 
«Писанкарство» Нововодолазького Будинку дитячої та юнацької творчості, яку 
представила О. В. Коваль. 

Присутнім дуже сподобалися літературно-музична композиція «Пророк 
народжений Україною», яку підготували працівники центральної районної 
бібліотеки, програма «І нема тому почину, і краю немає» народного художнього 
фольклорно-етнографічного гурту «Вербиченька». Вразили своїми виступами 
учасники літературно-музичного об’єднання «Веселка» та члени клубу активного 
довголіття Нововодолазького територіального центру. 

На закінчення заходу О. В. Коваль, один з керівників гурту «Вербиченька», 
подарувала бібліотеці авторську книгу «Ой, на нашій вулиці розкоші». 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1413 
http://novavodolaga-
bibl.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/43/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%8F-
%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0-
%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%C2%BB/ 

 
Ми любимо твори Шевченка 

4 квітня 2014 року Леб’язька сільська бібліотека-філія провела для учнів 
старших класів брейн-ринг «Ми любимо твори Шевченка», присвячений 200-річчю 
від дня народження славетного Кобзаря. 

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». 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1120 
 

Тарас Григорович Шевченко – великий поет і художник 
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. 

У цьому році зустріч була присвячена 200-річчю з дня народження видатного 
сина українського народу - Тараса Григоровича Шевченко. 

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. 

http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1413
http://novavodolaga-bibl.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/43/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%C2%BB/
http://novavodolaga-bibl.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/43/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%C2%BB/
http://novavodolaga-bibl.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/43/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%C2%BB/
http://novavodolaga-bibl.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/43/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%C2%BB/
http://novavodolaga-bibl.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/43/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%C2%BB/
http://novavodolaga-bibl.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/43/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%C2%BB/
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1120


А про Шевченка, як про видатного художника, гравера та живописця 
розповіла Сазонова Алла Євгенівна - завідуюча відділом виставок і пленерів КЦ 
«Імідж». 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1107 
http://chuguev-child-bibl.blogspot.com/2014/03/blog-post_29.html 

 
Геній українського народу 

Відбувся вечір пам’яті Тараса Григоровича Шевченка, організований силами 
Протопопівського сільського клуба та Протопопівської бібліотеки-філії №16. 

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. 

Учасники 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”. 
Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1083 

http://dergachi-
cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/151/vn/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0
%B9-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%
BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83/ 

 
Уклін та шана Кобзарю 

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 Шевченкової 
хатини». Для жителів села спільно з сільським Будинком культури організовано 
літературно-музичний вечір «Уклін та шана Кобзарю», проведено засідання 
жіночого клубу «Калинонька».  

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1065 
 

Шевченківські дні в бібліотеках Красноградського району 
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». 

http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1107
http://chuguev-child-bibl.blogspot.com/2014/03/blog-post_29.html
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1083
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/151/vn/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83/
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/151/vn/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83/
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/151/vn/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83/
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/151/vn/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83/
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/151/vn/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83/
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/151/vn/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83/
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/151/vn/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83/
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/151/vn/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83/
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/151/vn/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83/
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1065


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». 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1063 
 

Шевченкове слово не вмре, не загине 
16 березня 2014 року пройшов тематичний вечір з нагоди 200-річчя 

Т.Г.Шевченка в Колодезнянській бібліотеці-філії 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. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1067 
 

Тарасової душі криниця 
На гостини до Лозівської центральної районної бібліотеки 14 березня 2014 

року 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». 

Про мистецький період життя Тараса Григоровича розповіли завідуюча 
відділом обслуговування Мудрак Н.В. та провідний бібліотекар Куряча Л.В., 
продемонструвавши мультимедійну презентацію «Шевченко – художник». 

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. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1061 
http://www.lozova-
cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/577/vn/%D0%A2%D0%B0%D1%80%
D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-
%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%96-
%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F/ 

 
Його благословила доля славою святою 

Чугуївська бібліотека для дітей приймає активну участь у заходах 
присвячених ювілею Великого Кобзаря. 

Співпрацюючи з вчителями-мовниками зі школи, ми знайомимо дітей, 
підлітків з невідомими фактами з життя геніального співця українського народу. 
Читаємо вголос його вірші з Кобзаря, слухаємо диски з професійним читанням 
безсмертних творів Тараса Шевченка, пісні на його слова, дивимось вистави за 
творами великого митця. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1045 
http://filialmich8.blogspot.com/2014/03/normal-0-21-false-false-false-uk-x-none.html 

http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1063
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1067
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1061
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/577/vn/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%96-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F/
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/577/vn/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%96-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F/
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/577/vn/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%96-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F/
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/577/vn/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%96-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F/
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/577/vn/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%96-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F/
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/577/vn/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%96-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F/
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/577/vn/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%96-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F/
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1045
http://filialmich8.blogspot.com/2014/03/normal-0-21-false-false-false-uk-x-none.html


Вічний, як народ 
В Жовтневій бібліотечній філії Дворічанської районної централізованої 

бібліотечної системи пройшла літературна година з нагоди 200-річчя Т.Г.Шевченко 
«Вічний, як народ». 

Завідуюча бібліотекою Віннік Т.В. підготувала розгорнуту книжкову виставку 
«Життя та творчість Т.Г.Шевченка». 

Діти прийняли участь у конкурсі читців та районному конкурсі малюнків 
«Шевченків світ в буянні фарб», започаткованому районною бібліотекою для дітей. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1060 
 

Шевченкові присвячується 
З метою вшанування видатного сина українського народу бібліотечні 

працівники Лозівського району району активно включилися в роботу щодо 
популяризації творчої спадщини Т.Шевченка. 

Під час проведення Шевченківських днів в кожній бібліотеці 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” 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, літературно-музична 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. 

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”. 

З 1 березня в Центральній районній бібліотеці експонується стендова 
презентація “Бібліотечна Шевченкініана” на якій зібрані роботи читачів різних 
бібліотек ЦБС, присвячені як самому автору так і його творам. 

http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1060


Проведення заходів присвячених дослідженню творчої спадщини 
Т.Г.Шевченка буде продовжуватись на протязі всього року, оскільки 2014 рік 
оголошено Роком Тараса Григоровича Шевченка. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1055 
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/ 

 
Шевченко вічний, як народ 

В Первомайській міській ЦБС в першій декаді березня продовжуються заходи 
з циклу «Шевченко вічний, як народ», до 200-річчя від дня народження поета та 
Року Тараса Шевченка в Україні. 

Методист Центральної бібліотеки Л.Чередниченко написала статтю під 
назвою «Літературний Геній України» до місцевої газети «Знамя труда», яка була 
надрукована 5 березня 2014 року. 

В Сиваській бібліотеці-філії пройшов перегляд літератури «Шевченкове слово 
в віках не старіє», де була представлена література про життя і творчість велетня 
української літератури. 

В рамках циклу в дитячій бібліотеці на абонементі для користувачів 
середнього шкільного віку була оформлена книжкова виставка «Шевченкова весна», 
а на абонементі для користувачів молодшого шкільного віку проведено конкурс 
дитячого малюнку за творчістю віршів поета «Поезія Т.Г.Шевченка в малюнках 
учнів». 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1054 
http://pervomayskyi-cbs.edu.kh.ua/podii/vistavki/ 

 
Шевченківські дні в бібліотеках Близнюківської ЦБС 

Цікаво і насичено пройшли з 11 по 14 березня 2014 року Шевченківські заходи 
в бібліотеках Близнюківської централізованої бібліотечної системи. 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!». 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1062 

http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1055
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1054
http://pervomayskyi-cbs.edu.kh.ua/podii/vistavki/
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1062


Шевченко очима дітей 
В бібліотеці с. Мечніково Дворічанської ЦБС була організована книжкова 

виставка «Шляхом Кобзаря», присвячена 200-річчю з дня народження 
Т.Г.Шевченко. 

Книжкова виставка дала можливість ефективніше проводити рекомендаційні 
бесіди та індивідуальні консультації для читачів бібліотеки, які цікавляться 
спадщиною Т.Г.Шевченко. Поява цієї виставки сприяла також активному прояву 
творчості у дітей – читачів бібліотеки. Тому в бібліотеці була проведена година 
творчого дозвілля «Шевченко очима дітей», протягом якої діти продемонстрували 
своє бачення образа Великого Кобзаря. Вони виготовили портрети Т.Г.Шевченко з 
трав, зерен, шляхом аплікацій… 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1052 
 

Триває Шевченківський тиждень 
Триває Шевченківський тиждень і Дворічанська дитяча районна бібліотека 

організувала декілька цікавих заходів, присвячених Великому Кобзареві. 
Так, наприклад, ми 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.  

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1041 
 

На вічнім шляху до Шевченка 
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.  

З вітальним словом звернулась до слухачів заступник голови 
Великобурлуцької райдержадміністрації Пащенко Т.О. 

Для читачів була представлена книжково-ілюстративна виставка: «Прометей 
нескореної волі». Бібліограф Арсенійчук І.М. провела огляд літератури: «Життя і 
творчість великого Кобзаря» за розділами «Шевченко-художник», «Шевченкове 
слово в віках не старіє». 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1046 
 

http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1052
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1041
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1046


Відомий і невідомий Шевченко 
В рамках проведення заходів до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка в 

Красноградській центральній районній бібліотеці пройшов літературно-музичний 
вечір «Відомий і невідомий Т.Г.Шевченко». 

До уваги слухачів були представлені маловідомі факти з особистого життя 
Т.Г.Шевченка. Світлі почуття до жінки залишили у ньому свій слід і відіграли 
значну роль у творчості поета. 

Лірична музика, свічки на столі, квіти у вазі, томики Шевченка, люстерко на 
ажурній скатертині – усе це створило романтичний настрій серед студентів 
Красноградського технікуму механізації сільського господарства, запрошених на 
захід. 

Ведучі свята Т.Мельнікова та Т.Діхтяр розповіли про Оксану Коваленко – юну 
Біатріче Тарасової поезії; польку Гусиковську – друге юнацьке кохання Шевченка; 
п’ятнадцятирічну натурницю Амалію Клоберг. 
Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1043 

http://krasnohrad-
biblioteka.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/79/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%
D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-
%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-
%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-
%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9-%D1%96-
%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%
B9-%D0%A2/ 

 
Шевченкові думки переживуть віки 

Лозівська юнацька бібліотека приєдналася до обласного поетичного марафону 
„Тарас Шевченко – поет, мислитель і пророк”, який проводять обласні бібліотеки 
Харкова. 

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. 
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. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1044 
http://biblioteka-u.fo.ru/blog/117414/192948 
http://ub-lozova.blogspot.com/2014/03/blog-post_11.html 

 

http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1043
http://krasnohrad-biblioteka.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/79/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%
http://krasnohrad-biblioteka.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/79/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%
http://krasnohrad-biblioteka.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/79/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%
http://krasnohrad-biblioteka.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/79/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%
http://krasnohrad-biblioteka.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/79/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%
http://krasnohrad-biblioteka.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/79/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%
http://krasnohrad-biblioteka.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/79/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%
http://krasnohrad-biblioteka.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/79/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%
http://krasnohrad-biblioteka.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/79/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%
http://krasnohrad-biblioteka.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/79/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%
http://krasnohrad-biblioteka.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/79/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%
http://krasnohrad-biblioteka.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/79/vn/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%80-%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1044
http://biblioteka-u.fo.ru/blog/117414/192948
http://ub-lozova.blogspot.com/2014/03/blog-post_11.html


На струнах Кобзаревої душі 
9 березня виповнюється 200 років від дня народження славного сина 

українського народу – Тараса Григоровича Шевченка. І саме до цієї дати було 
приурочено літературознавчу годину «На струнах Кобзаревої душі», яку провела 
Ізюмська центральна районна бібліотека спільно з гімназією № 3 м. Ізюма. 

Творчість великого Кобзаря воістину багатогранна й невичерпна. Бібліотекарі 
Мартовицька Л.І. та Корнієнко С.І. разом зі своїми слухачами перегорнули ліричну 
сторінку творчості Поета. Прозвучали романтичні балади - «Причинна» та 
«Тополя». 

Учні 10 та 11-х класів гімназії підготували сценку до балади «Тополя». Тут 
прозвучали народні українські пісні, сам твір Шевченка, дівчата танцювали 
український танець. Захід пройшов святково та урочисто. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1031 
 

Заходи з нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка в 
Близнюківській районній бібліотеці для дітей 

В рамках проведення заходів до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка 
в Близнюківській районній бібліотеці для дітей пройшов ряд заходів, які 
проводились завдяки плідній співпраці бібліотеки з місцевим ліцеєм. 

Для найменших читачів був проведений 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 нашого 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. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1034 
 

Шевченко йде дорогами доби 
5 березня 2014 року Лозівська районна бібліотека для дітей запросила своїх 

користувачів на літературні гостини ''Шевченко йде дорогами доби'', присвячені 
200-річчю від дня народження поета. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1023 
http://www.lozova-
cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/493/vn/%D0%A8%D0%B
5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-
%D0%B9%D0%B4%D0%B5-
%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%
D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8/ 

http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1031
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1034
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1023
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/493/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8/
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/493/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8/
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/493/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8/
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/493/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8/
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/493/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8/
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/493/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8/
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/493/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8/
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/493/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8/
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/493/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8/


Шевченківські літературні гостини 
5 березня 2014 року для читачів Тихопільської сільської бібліотеки-філії 

Лозівської ЦБС гостинно були відчинені двері на свято, де вшановували митця 
світової літератури Т. Г. Шевченка. 

200 років минуло з дня народження генія. 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 прочитали напам'ять поезії Шевченка. Дівчата співали пісні на слова Т. 
Г. Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий...» та «Думи мої…». 

Сльози смутку і співчуття викликала Шевченкова «Катерина», коли її читала 
Мамай Любов Юліївна. 

Літературні гостини продовжились вікторинами за творами Т. Г. Шевченка. 
А ще читачі ознайомились з виставкою книг. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1024 
http://www.lozova-
cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/497/vn/%D0%A8%D0%
B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B
2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-
%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%
D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-
%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8/ 

 
Вінок Великому Кобзареві 

5 лютого 2014 року відбувся 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. 
Конкурс проходив у формі змагання, у якому брали участь дві команди. Кожна з них 
спочатку представила себе, а потім почалися змагання: 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». 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1030  
 

Слава Шевченка – слава України 
В Олексіївській сільській бібліотеці-філії Близнюківської ЦБС особливо 

цікаво і насичено проходять Шевченкові дні, які організовуються спільно зі 
школою. 

3 березня 2014 року для учнів 3-4 –х класів була проведена літературно-
музична година «Слава Шевченка – слава України». Діти перегорнули сторінки 
трагічної і великої долі українського пророка, який був, є і залишається у серці 
кожного українця. 

5 березня у бібліотеці відбулося Шевченківське свято «Вічна пам'ять тобі, 
Тарасе! Вічне слово тобі, Кобзарю!», в проведені якого активну участь взяли учні 
школи. 

http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1024
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/497/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/497/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/497/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/497/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/497/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/497/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/497/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/497/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/497/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/497/vn/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1030


До уваги учасників свята була представлена книжкова викладка «У 
Шевченковій світлиці». 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1035 
 

Геніальний співець українського народу 
5 березня 2013 КЗ «Великобурлуцька районна бібліотека для дітей» гостинно 

запросила учнів 4-А класу з 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. 

У ході заходу, його ведучі Галина Фендрикова, Маргарита Ніконенко та Марія 
Білівець, не раз говорили про роль і місце Великого поета в золотій скарбниці 
світової культури. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1036 
 

Іду з дитинства до Тараса 
4 березня 2014 року в Зачепилівській центральній районній бібліотеці для 

дітей зібралися щирі шанувальники Шевченкового слова на літературно-музичну 
годину «Іду з дитинства до Тараса». Працівники бібліотеки підготували 
захоплюючу віртуальну подорож по місцях пов’язаних з життям та творчістю 
Т.Г.Шевченка, ознайомили присутніх з його мистецькою спадщиною, наголосили на 
значенні творчості поета в розвитку світової культури. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1033 
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-
%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-
%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82
%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96-
%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D1%8E-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D1%96-
%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE
%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%A2/ 

 
Світова велич Тараса Шевченка 

3 березня 2014 року у Дворічанській районній бібліотеці для дорослих 
пройшло засідання клубу „Діалог”, присвячене 200-річчю від дня народження 
Т.Г.Шевченка. 

Учасники клубу прослухали розповідь про початок життєвого шляху цієї 
видатної людини, а саме про дитинство та юні роки. Відчути епоху, у якій зростав 
майбутній геній, присутнім допоміг перегляд фільму „Мій Шевченко”. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1018 

http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1035
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1036
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1033
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://sakhnov-cbs.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/21/vn/%D0%92-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B9-%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1018


Вічний, як народ 
Березневими днями Україна святкує 200-річницю з дня народження великого 

українського поета Т.Г. Шевченка. Бібліотеки Ізюмської міської централізованої 
бібліотечної системи також долучилися до цієї визначної події. 

5 березня 2014 року в Центральній міській бібліотеці відбулася літературно-
мистецька година «Тарас Шевченко – голос душі» для підлітків, що знаходяться під 
наглядом правоохоронних органів. Учасники заходу переглянули відеоролик, 
присвячений поету, дізналися про цікаві факти з життя Т.Г. Шевченка, розкрили для 
себе грані талану Кобзаря не тільки як поета, а і як визначного живописця. 

Учні 10-го класу ЗОШ №12 відвідали вечір поезії «Жінки в творчості 
Шевченка» (міська бібліотека №1) на якому йшлося про любов в житті Шевченка, 
жінок, які надихали поета на творчість, звучали пісні на вірші Тараса Григоровича. 

Дитяча бібліотека-філія №1 знайомила своїх читачів, учнів 6-7 класів ЗОШ 
№12, з Шевченком художником на мистецькому вечорі «Т.Г. Шевченко – 
живописних справ майстер», на якому учні мали нагоду не тільки побачити 
живописні і графічні роботи поета, а і послухати пісні на вірші великого Кобзаря. 

Також в усіх бібліотеках міста оформлені книжкові виставки та перегляди 
літератури, присвячені життю і творчості поета: «Струни Кобзаревого серця» 
(Центральна бібліотека), «Вічний, як народ» (міська філія №2), «Не вмирає душа 
наша, не вмирає воля» (міська філія №1), «Великий син великого народу» 
(Центральна дитяча бібліотека) , «І лине над землею святеє Шевченкове слово» 
(дитяча бібліотека №1), «Великий поет Тарас Шевченко» (дитяча бібліотека №2). 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1029 
 

Доба козацької слави у творах Т.Г.Шевченка 
20 лютого 2014 року в Шевченківській центральній районній бібліотеці 

відбулась літературна година, присвячена 200-річчю від дня народження Т.Г. 
Шевченка.  

Бібліотекар центральної районної бібліотеки Юрченко О.А. та завідуюча 
Раївською бібліотекою-філією Братусь Г.С. познайомили учнів 7-го класу ліцею 
Шевченківської районної ради 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 Т.Г. і козацтво.  

Діти ознайомились з книгами, представленими на книжковій виставці «Всі ми 
браття, козацького роду». 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1000 
 

Завжди сучасний Шевченко 
11 лютого 2014 року у Великобурлуцькій районній бібліотеці для дітей 

відбулася презентація книжкової виставки-досье «Сторінками життя Великого 

http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1029
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1000


Кобзаря», на якій представлена література про життя та творчий і мистецький шлях 
Т.Г.Шевченка, а також його твори. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=955 
 

Шевченківська світлиця в Лозівській юнацькій бібліотеці 
В Лозівській юнацькій бібліотеці заплановано провести цілу низку заходів, 

присвячених 200-річчю з дня народження народного поета і художника. Для читачів 
абонементу оформлено виставку «Пишаємося славою твоєю». А нещодавно тут 
відкрилася Шевченківська світлиця вечором-портретом «Кобзарева струна не 
вмирає», на який завітали десятикласники ЗОШ №3. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=943 
http://ub-lozova.blogspot.com/2014/02/blog-post.html 

 
Нарада бібліотечних працівників Лозівської ЦБС 

7 лютого 2014 року адміністрація Лозівської центральної районної бібліотеки 
провела виробничу нараду працівників бібліотек району, на якій було підбито 
підсумки роботи у 2013 році та оголошено переможців. 

Ними стали: Зозуля О.С. (завідуюча Катеринівською бібліотекою-філією), 
Полякова О.М. (завідуюча Перемозькою бібліотекою-філією), Бараш С.О. 
(завідуюча Краснопавлівською №1 бібліотекою-філією).  

Також були розглянуті питання проведення конкурсів “Бібліоманія 2014”; 
участі в обласних та Всеукраїнських конкурсах, присвячених ювілею Т.Г. 
Шевченка: поетичний марафон “Тарас Шевченко – поет, мислитель і пророк”, 
конкурс бук-трейлерів “Хвилююче слово Кобзаря”, “map-Ukrainian Шевченкініана”; 
450-річчю з дня народження В. Шекспіра “Шекспіроmania”. 

Присутні ознайомились з умовами колдоговору, графіком проведення 
обласних тижнів права, взяли участь у тренінгу по написанню новин для сайтів та 
обговорили роботу клубів за інтересами. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=942 
http://www.lozova-
cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/261/vn/%D0%92%D0%B8%D1%80
%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0
%BA%D1%96%D0%B2-
%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0
%BE%D1%97-%D0%A6%D0%91%D0%A1/ 

 
Моя рідна Україна 

19 вересня 2014 року у лекційному залі Нововодолазького районного Будинку 
культури відбувся тематичний захід «Моя рідна Україна», присвячений 200-річчю з 
дня народження Тараса Шевченка. 

До уваги присутніх на заході була представлена книжкова виставка «Шляхами 
великої долі», про яку розповіла директор Нововодолазької ЦБС Л. І. Сучкова та 
виставка писанкарства «Думи мої, думи мої», створена вихованцями гуртка 

http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=955
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=943
http://ub-lozova.blogspot.com/2014/02/blog-post.html
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=942
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/261/vn/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/261/vn/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/261/vn/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/261/vn/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/261/vn/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/261/vn/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/261/vn/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/261/vn/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/261/vn/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/261/vn/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/261/vn/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/261/vn/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%


«Писанкарство» Нововодолазького Будинку дитячої та юнацької творчості, яку 
представила О. В. Коваль. 

Присутнім дуже сподобалися літературно-музична композиція «Пророк 
народжений Україною», яку підготували працівники центральної районної 
бібліотеки, програма «І нема тому почину, і краю немає» народного художнього 
фольклорно-етнографічного гурту «Вербиченька». Вразили своїми виступами 
учасники літературно-музичного об’єднання «Веселка» та члени клубу активного 
довголіття Нововодолазького територіального центру. 

На закінчення заходу О. В. Коваль, один з керівників гурту «Вербиченька», 
подарувала бібліотеці авторську книгу «Ой, на нашій вулиці розкоші». 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1413 
http://novavodolaga-
bibl.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/43/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%8F-
%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0-
%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%C2%BB/ 

 
Тарас Шевченко: поет, мислитель, пророк 

21 лютого 2014 року 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 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 бібліотека-філія), 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). 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1207 
 

Поет живе в серцях свого народу 
З нагоди ювілею поета, художника та мислителя в Лозівській центральній 

районній бібліотеці у січні розпочалась масштабна Шевченкініана. І першим у 
цьому ланцюжку був усний журнал “Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття”, 
підготовлений і проведений сумісними зусиллями працівників сільських філіалів та 
центральної районної бібліотеки. 

Присутні на заході з цікавістю слухали доповідачів, бо кожна сторінка, окрім 
фактичних матеріалів про життя Т.Г.Шевченка, була насичена віршами, музикою, 
співами наживо та супроводжувались відеозображеннями. 

http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1413
http://novavodolaga-bibl.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/43/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%C2%BB/
http://novavodolaga-bibl.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/43/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%C2%BB/
http://novavodolaga-bibl.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/43/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%C2%BB/
http://novavodolaga-bibl.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/43/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%C2%BB/
http://novavodolaga-bibl.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/43/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%C2%BB/
http://novavodolaga-bibl.edu.kh.ua/novini_biblioteki/id/43/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%C2%BB/
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=1207


Ошатно прибрана зала: портрети поета, рушники, канделябри зі свічками, 
відтворені хатинка під солом’яним дахом, тинок, квіточки та скульптурні хлопці та 
дівчата в українському вбранні – все це створювало святковий та урочистий настрій. 

За роки існування Лозівської централізованої бібліотечної системи фонди 
бібліотек району постійно поповнювалися творами Тараса Шевченко та літературою 
про його життя і діяльність. Бібліографічний огляд, що підготувала Мудрак Н.В., 
завідуюча відділом обслуговування на тему: “ Шанує Україна”, дав лише частину 
інформації про книги Т.Шевченка, що мають бібліотеки району. А тому, 
задовольнити запити кожного прискіпливого читача на книги Т.Г.Шевченка ми в 
змозі у повному обсязі. 

Нещодавно в Центральну районну бібліотеку надійшло цінне видання 
“Заповіт”. До книжки увійшов практично весь творчий доробок Шевченка – 
літератора. 

Друга книга Т.Г. Шевченка “Вибрана поезія, Живопис. Графіка” - поетична і 
малярська спадщина Тараса Шевченка давно стала набутком світової культури. 
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 нашій бібліотеці. 
Вона датована 1961 роком і налічує вже 53 роки. 

З великою любов’ю до народного поета про ці книги розповіла Євдокименко 
Н.В., провідний бібліотекар відділу збереження фонду Центральної районної 
бібліотеки. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=928 
http://www.lozova-
cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/319/vn/%C2%AB%D0%9F%D0%BE
%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-
%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F%D1%85-
%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%C2%BB/ 

 
Вічний як правда 

До 200-ї річниці від дня народження Т.Г.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. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=935 
 

Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття 
В Комсомольській бібліотеці-філії Лозівської ЦБС до ювілею Т.Г.Шевченка 

розгорнуто книжково-ілюстративну виставку «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь 
століття», яка дає можливість торкнутися серцем Шевченкових творів. 

На ній представлена багата колекція видань творів Т.Г.Шевченка та 
літератури про нього. 

http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=928
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/319/vn/%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F%D1%85-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%C2%B
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/319/vn/%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F%D1%85-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%C2%B
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/319/vn/%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F%D1%85-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%C2%B
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/319/vn/%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F%D1%85-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%C2%B
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/319/vn/%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F%D1%85-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%C2%B
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/319/vn/%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F%D1%85-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%C2%B
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/319/vn/%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F%D1%85-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%C2%B
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/319/vn/%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F%D1%85-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%C2%B
http://www.lozova-cbs.edu.kh.ua/biblioteki_cbs_podii_ta_fakti/id/319/vn/%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8F%D1%85-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%C2%B
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=935


Епітетом до виставки взяті слова О.Вишні «Тарас Шевченко! Досить було 
однієї людини, щоб урятувати цілу націю». Прикрасою виставки стали рукотворні 
вироби місцевих майстринь. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=947 
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/137/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%B8-
%D1%87%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-
%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-
%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8E-
%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F%C2%BB/ 

 
Шануймо слово Кобзаря 

16 січня 2014 року бібліотеки Чугуївської ЦБС 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 заступник міського голови Вінник Т.С., яка 
нагадала учням, що 2014 рік Президентом України оголошено Роком Тараса 
Шевченко в Україні, 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». 

У нашому місті люблять і цінують творчість Т.Г. Шевченка. Відомий 
чугуївський поет Володимир Родіонов, член Спілки письменників України та Росії, 
Лауреат багатьох літературних премій України, Почесний громадянин м. Чугуєва 
присвятив йому та прочитав присутнім свою поему. 

Ведучі заходу Самко А.В. і Петрова Л.О. розповіли про поетичну долю поета. 
Бібліотекарі провели дослідницьку роботу і розповіли про найцікавіші факти з 

життя Т. 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. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=896 
 

Жінки в житті Т.Г Шевченка 
17 січня в 2014 року приміщенні читального зала Люботинської центральної 

бібліотеки пройшов тематичний вечір «Жінки в житті Т.Г Шевченка». 
В організації заходу приймали участь працівники центральної бібліотеки, 

центральної дитячої бібліотеки, гурток «Чародії» за підтримки міського відділу 
культури та будинку культури міста. 

Наше свято – скромні квіти про поетове кохання, вплетені у вінок пам’яті 
Шевченка, маємо надію надихнуть читачів на те, аби перечитати його поезії, 
послухати чи заспівати його пісні. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=906 
 

http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=947
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/137/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%B8-%D1%87%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/137/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%B8-%D1%87%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/137/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%B8-%D1%87%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/137/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%B8-%D1%87%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/137/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%B8-%D1%87%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/137/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%B8-%D1%87%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/137/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%B8-%D1%87%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/137/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%B8-%D1%87%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1
http://dergachi-cbs.edu.kh.ua/novini_ta_podii/id/137/vn/%C2%AB%D0%9C%D0%B8-%D1%87%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8E-%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=896
http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=906


Візит заступника голови Харківської облдержадміністрації Євгена Савіна 
до Золочева 

17 січня 2104 року до Золочева в рамках підготовки до 200-річчя від дня 
народження Тараса Шевченка завітав заступник голови Харківської 
облдержадміністрації Євген Савін. 

Візит розпочався з огляду та покладання квітів до пам’ятника Великому 
Кобзареві у парку, що носить його ім’я. Наступна екскурсія Євгена Савіна була 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. 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=902 
 

Кобзар давно для нас святий 
17 січня 2014року у Великобурлуцькій ЦРБ пройшла презентація книжково-

ілюстративної виставки із циклу заходів, присвячених до 200-річчя від дня 
народження Т.Г.Шевченка. 

Гостями заходу 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 художником-аматором М.С. Стадніком.  

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=901 
 

Струни Кобзаревого серця 
В актовій залі дитячої музичної школи працівники Зачепилівської центральної 

районної бібліотеки провели 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 

http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=902
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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». 

Детальніше: http://library.kharkov.ua/metodistam/events_region/?events=923 
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	Тарас Григорович Шевченко: погляд із сучасності
	16 січня 2014 року в читальному залі Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки пройшла літературна відеогодина «Тарас Григорович Шевченко: погляд із сучасності», присвячений 200-річчю від народження Великого Кобзаря.

	Автентичний Кобзар: часи трагічного буття
	24 січня 2014 року працівники міського абонементу Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки провели в загальноосвітній школі-інтернаті №9 м. Харкова захід-відеопортрет «Автентичний Кобзар: часи трагічного буття».

	Тарас Шевченко – поет, мислитель і пророк
	Цього року ми відзначаємо 200-річчя від дня народження видатного сина нашого народу Тараса Григоровича Шевченка.
	З метою гідного відзначення ювілею генія української літератури обласні бібліотеки Харкова проводить поетичний марафон „Тарас Шевченко – поет, мислитель і пророк”.
	Проект стартував 21 лютого 2014 року.

	Ім’я Шевченка на карті міста
	5 березня 2014 року у читальній залі Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулась віртуальна подорож „Ім’я Шевченка на карті міста”.
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	Т.Г. ШЕВЧЕНКА В БІБЛІОТЕКАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
	Слово Шевченкове вічне
	Вічний, як народ
	Гаврилівська бібліотека-філія №11 прийняла участь у районному конкурсі, присвяченому 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка і провела в приміщенні сільського клубу літературно-музичний вечір «Вічний, як народ».

	Тарас Шевченко - поет милосердя
	Працівники Чугуївської міської бібліотеки для дітей зробили уявну подорож Шевченківськими дорогами.

	Тарасові слова – то правда жива
	Страницы истории
	Для жителей Малой Даниловки творческие вечера в библиотеке посёлка стали давно традиционными. На одном из них, посвящённом 200-летию со Дня рождения Т. Г.Шевченко, присутствовали работники поселкового совета, депутаты, учащиеся лицея со своим педагогом-организатором Базырь Ларисой, писатели и местные жители.
	19 вересня 2014 року у лекційному залі Нововодолазького районного Будинку культури відбувся тематичний захід «Моя рідна Україна», присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка.

	Ми любимо твори Шевченка
	4 квітня 2014 року Леб’язька сільська бібліотека-філія провела для учнів старших класів брейн-ринг «Ми любимо твори Шевченка», присвячений 200-річчю від дня народження славетного Кобзаря.

	Тарас Григорович Шевченко – великий поет і художник
	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.

	Геній українського народу
	Відбувся вечір пам’яті Тараса Григоровича Шевченка, організований силами Протопопівського сільського клуба та Протопопівської бібліотеки-філії №16.

	Уклін та шана Кобзарю
	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.

	Шевченківські дні в бібліотеках Красноградського району
	Шевченкове слово не вмре, не загине
	16 березня 2014 року пройшов тематичний вечір з нагоди 200-річчя Т.Г.Шевченка в Колодезнянській бібліотеці-філії Дворічанської ЦБС.

	Тарасової душі криниця
	На гостини до Лозівської центральної районної бібліотеки 14 березня 2014 року 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».

	Його благословила доля славою святою
	Чугуївська бібліотека для дітей приймає активну участь у заходах присвячених ювілею Великого Кобзаря.
	В Жовтневій бібліотечній філії Дворічанської районної централізованої бібліотечної системи пройшла літературна година з нагоди 200-річчя Т.Г.Шевченко «Вічний, як народ».

	Шевченкові присвячується
	З метою вшанування видатного сина українського народу бібліотечні працівники Лозівського району району активно включилися в роботу щодо популяризації творчої спадщини Т.Шевченка.

	Шевченко вічний, як народ
	В Первомайській міській ЦБС в першій декаді березня продовжуються заходи з циклу «Шевченко вічний, як народ», до 200-річчя від дня народження поета та Року Тараса Шевченка в Україні.

	Шевченківські дні в бібліотеках Близнюківської ЦБС
	Цікаво і насичено пройшли з 11 по 14 березня 2014 року Шевченківські заходи в бібліотеках Близнюківської централізованої бібліотечної системи. Вони були організовані та проведені бібліотекарями спільно з учнями та вчителями місцевих шкіл.
	В бібліотеці с. Мечніково Дворічанської ЦБС була організована книжкова виставка «Шляхом Кобзаря», присвячена 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченко.

	Триває Шевченківський тиждень
	Триває Шевченківський тиждень і Дворічанська дитяча районна бібліотека організувала декілька цікавих заходів, присвячених Великому Кобзареві.

	На вічнім шляху до Шевченка
	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. 

	Відомий і невідомий Шевченко
	В рамках проведення заходів до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка в Красноградській центральній районній бібліотеці пройшов літературно-музичний вечір «Відомий і невідомий Т.Г.Шевченко».

	Шевченкові думки переживуть віки
	Лозівська юнацька бібліотека приєдналася до обласного поетичного марафону „Тарас Шевченко – поет, мислитель і пророк”, який проводять обласні бібліотеки Харкова.
	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».
	9 березня виповнюється 200 років від дня народження славного сина українського народу – Тараса Григоровича Шевченка. І саме до цієї дати було приурочено літературознавчу годину «На струнах Кобзаревої душі», яку провела Ізюмська центральна районна бібліотека спільно з гімназією № 3 м. Ізюма.

	Заходи з нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка в Близнюківській районній бібліотеці для дітей
	В рамках проведення заходів до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка в Близнюківській районній бібліотеці для дітей пройшов ряд заходів, які проводились завдяки плідній співпраці бібліотеки з місцевим ліцеєм.

	Шевченко йде дорогами доби
	5 березня 2014 року Лозівська районна бібліотека для дітей запросила своїх користувачів на літературні гостини ''Шевченко йде дорогами доби'', присвячені 200-річчю від дня народження поета.
	5 березня 2014 року для читачів Тихопільської сільської бібліотеки-філії Лозівської ЦБС гостинно були відчинені двері на свято, де вшановували митця світової літератури Т. Г. Шевченка.

	Вінок Великому Кобзареві
	5 лютого 2014 року відбувся конкурс знавців життя і творчості Т. Г. Шевченка в Шевченківській центральній районній бібліотеці.

	Слава Шевченка – слава України
	В Олексіївській сільській бібліотеці-філії Близнюківської ЦБС особливо цікаво і насичено проходять Шевченкові дні, які організовуються спільно зі школою.

	Геніальний співець українського народу
	5 березня 2013 КЗ «Великобурлуцька районна бібліотека для дітей» гостинно запросила учнів 4-А класу з 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.

	Іду з дитинства до Тараса
	4 березня 2014 року в Зачепилівській центральній районній бібліотеці для дітей зібралися щирі шанувальники Шевченкового слова на літературно-музичну годину «Іду з дитинства до Тараса». Працівники бібліотеки підготували захоплюючу віртуальну подорож по місцях пов’язаних з життям та творчістю Т.Г.Шевченка, ознайомили присутніх з його мистецькою спадщиною, наголосили на значенні творчості поета в розвитку світової культури.

	Світова велич Тараса Шевченка
	3 березня 2014 року у Дворічанській районній бібліотеці для дорослих пройшло засідання клубу „Діалог”, присвячене 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка.
	Березневими днями Україна святкує 200-річницю з дня народження великого українського поета Т.Г. Шевченка. Бібліотеки Ізюмської міської централізованої бібліотечної системи також долучилися до цієї визначної події.

	Доба козацької слави у творах Т.Г.Шевченка
	20 лютого 2014 року в Шевченківській центральній районній бібліотеці відбулась літературна година, присвячена 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. 

	Завжди сучасний Шевченко
	11 лютого 2014 року у Великобурлуцькій районній бібліотеці для дітей відбулася презентація книжкової виставки-досье «Сторінками життя Великого Кобзаря», на якій представлена література про життя та творчий і мистецький шлях Т.Г.Шевченка, а також його твори.

	Шевченківська світлиця в Лозівській юнацькій бібліотеці
	В Лозівській юнацькій бібліотеці заплановано провести цілу низку заходів, присвячених 200-річчю з дня народження народного поета і художника. Для читачів абонементу оформлено виставку «Пишаємося славою твоєю». А нещодавно тут відкрилася Шевченківська світлиця вечором-портретом «Кобзарева струна не вмирає», на який завітали десятикласники ЗОШ №3.

	Нарада бібліотечних працівників Лозівської ЦБС
	7 лютого 2014 року адміністрація Лозівської центральної районної бібліотеки провела виробничу нараду працівників бібліотек району, на якій було підбито підсумки роботи у 2013 році та оголошено переможців.

	Моя рідна Україна
	19 вересня 2014 року у лекційному залі Нововодолазького районного Будинку культури відбувся тематичний захід «Моя рідна Україна», присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка.

	Тарас Шевченко: поет, мислитель, пророк
	21 лютого 2014 року 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».

	Поет живе в серцях свого народу
	З нагоди ювілею поета, художника та мислителя в Лозівській центральній районній бібліотеці у січні розпочалась масштабна Шевченкініана. І першим у цьому ланцюжку був усний журнал “Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття”, підготовлений і проведений сумісними зусиллями працівників сільських філіалів та центральної районної бібліотеки.

	Вічний як правда
	До 200-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка в Лозівській міській бібліотеці оформлено літературний куточок «Вічний як правда».
	В Комсомольській бібліотеці-філії Лозівської ЦБС до ювілею Т.Г.Шевченка розгорнуто книжково-ілюстративну виставку «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття», яка дає можливість торкнутися серцем Шевченкових творів.

	Шануймо слово Кобзаря
	16 січня 2014 року бібліотеки Чугуївської ЦБС 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.

	Жінки в житті Т.Г Шевченка
	Візит заступника голови Харківської облдержадміністрації Євгена Савіна до Золочева
	17 січня 2104 року до Золочева в рамках підготовки до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка завітав заступник голови Харківської облдержадміністрації Євген Савін.

	Кобзар давно для нас святий
	17 січня 2014року у Великобурлуцькій ЦРБ пройшла презентація книжково-ілюстративної виставки із циклу заходів, присвячених до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка.
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