
Робота бібліотеки за лютий 2021 р. 
 

1. Тематична виставка: «Революція гідності» (до Дня вшанування Героїв 
Небесної Сотні) 

      Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 

року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у 

центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій 

Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під 

Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур 

активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже 

налічувалось 9 загиблих. З 18 по 21 лютого на Майдані 

загинуло найбільше людей – 84 герої, після 21 лютого – ще 

18. 

     Окрім українців, жертвами режиму Януковича стали 

білоруси, вірмени та грузини. Усі вони увійшли до 

меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної 

Сотні. 104-м Героя Небесної Сотні Президент України 

Петро Порошенко 

посмертно присвоїв 

звання Героїв України, а троє іноземців 

(громадянин Білорусі Михайло 

Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і 

Давид Кіпіані) посмертно нагороджені 

орденами Героїв Небесної Сотні. 

Рекомендуємо до перегляду ролик з 

піснею «А сотню вже зустріли небеса» 

https://www.youtube.com/watch?v=_pTBXfGQPoM  

 
 

2. Книжково-ілюстративна виставка: «Наша мова – наша історія»  (до 
Міжнародного дня рідної мови) 

    Із сивої давнини бере початок наша мова. Історія 

розвитку й становлення української мови – це історія 

утисків і заборон, тернистий шлях боротьби. Багато 

складних часів пережила українська мова, проте вона 

жива і буде жити вічно, допоки ми будемо її плекати, 

оберігати, примножувати. На жаль, сьогодні в Україні 

мовна проблема є однією з найактуальніших. Варто 

пам’ятати всім про те, що мова – великий скарб, який 

треба шанувати, берегти та розумно збагачувати, адже 

поки існує мова – існує народ! 

Рекомендуємо до читання вірші про рідну мову за 

посиланням https://ukrfb.com/5015/ .  
 

 
 

 

https://nebesnasotnya.com/sergij-nigoyan.html
https://nebesnasotnya.com/sergij-nigoyan.html
https://nebesnasotnya.com/myhajlo-zhyznevskyj.html
https://nebesnasotnya.com/yurij-verbytskyj.html
https://www.youtube.com/watch?v=_pTBXfGQPoM
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3. Книжково-ілюстративна виставка: «Нашому другу присвячується» (до 

ювілею: 24.02. 235 років В. Грімм,  

25.02. 150 років Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки).  

 

 

     Відмічаємо 235 років з дня народження Вільгельма Грімма. 

 Вільгельм народився 24 січня 1786 року. 

Майбутні автори казок росли разом, любили 

гуляти на природі, спостерігати за звірятами, 

малювати їх, збирати гербарії. Так закладалася 

любов до рідного краю. 

    Значну роль у творчості братів Грімм зіграли 

народні міфи, казки, притчі, зібрані під одну 

обкладинку і відредаговані по-новому, але з 

урахуванням усіх традиційних ознак німецької 

граматики, якої ще не існувало. Дивне явище: 

казки породили граматику Німеччини. 

    Коли братам було відповідно 10 і 11 років, помер батько. Тоді для сім'ї це був 

буквально крах надій. Але дітям пощастило. Досить заможна тітка - рідня по матері - 

взяла на себе і витрати, і турботу про подальше облаштування дітей в побуті та освіті. 

Хлопчиків віддали спочатку в Кассельский ліцей, а, оскільки обидва виявилися 

здатними до навчання, без особливих зусиль надійшли в Марбурзький університет. 

Вибрали вони, звичайно, за прикладом покійного батька - юриспруденцію. До речі, 

саме тут братські відносини пережили випробування на міцність: Якоб вступив до 

університету на півроку раніше Вільгельма, і вони 

змушені були розлучитися на деякий час. 

      Це виявилося аж надто важко - жити окремо! Так 

вони більше ніколи надовго і не розлучалися. 

Рекомендовано до читання на вибір твори братів Грімм 

за посиланням https://www.ae-

lib.org.ua/texts/grimm__tales__ua.htm  

 

Відмічаємо 150 років з дня народження Лесі 

Українки. 

 

Цікаві факти : 
Змалку Леся захоплювалася мистецтвом, мала 

неабиякий хист до музики, гри на фортепіано. 

Вже 5-річною дівчинкою Леся почала писати 

драматичні твори, а у 9 – написала свій перший вірш 

«Надія».  

 До 5 класу Леся навчалася вдома, за програмою 

матері.  

https://ermitage-gal.ru/this-year-is-the-monkey-and-the-next-one-what-will-the-monkey-year-bring/
https://www.ae-lib.org.ua/texts/grimm__tales__ua.htm
https://www.ae-lib.org.ua/texts/grimm__tales__ua.htm


Самостійно вивчила 11 мов, в тому числі латину і 

грецьку. Перекладала твори Гомера, Гюго, Байрона, 

Гейне, Шекспіра. Написала загалом понад 100 власних 

віршів і 20 драм. Випустила три збірки. 

Леся Українка перебувала під негласним наглядом 

поліції, і цензура не раз забороняла її твори. Більшість 

своїх робіт поетеса публікувала за кордоном Російської 

імперії – Берліні, Дрездені, Празі, Відні. 

Леся не лише писала вірші, а й створювала нові 

слова — їй маємо завдячити існуванням слів «промінь», 

«напровесні», а її мати, письменниця Олена Пчілка 

ввела в лексикон українців інше знайоме нам нині 

слово — «мистецтво». 

 Свій творчий псевдонім поетеса запозичила в свого 

дядька: Михайло Драгоманов підписував свої 

публіцистичні твори «Українець».  

За словами Івана Франка, тендітна й ніжна Леся Українка була «єдиним мужчиною 

в нашому письменстві». Хоча сама поетеса себе не вважала гідною й нігтя Франка, 

оточення вважало її за надзвичайно сильну духом жінку. 

За спогадами Лесиної сестри Ісидори Косач-Борисової, в останні роки життя очі 

Українки стали надзвичайно блакитними. Всі дивувалися, адже вони були наче 

неземними.  

  Рекомендуємо до читання твори Лесі Українки на вибір https://derevo-

kazok.org/kazki-lesi-ukrayinki/ та мультфільм за казкою «Біда навчить» за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=oeKliLYQDmU. 

 
 

4. Проголошення акції: «Подаруй книгу бібліотеці!» 

 

Не викинь книгу на смітник! 

Її віддай в бібліотеку, 

Бо книга – скарб, у ній для тебе 

Думок і висловів квітник. 

Кохання, радість, смуток, біль. 

А ще невидані простори 

Письменник відкриває в ній. 

Тож, дурно книгу не змарнуй, 

В бібліотеку подаруй! 

  

Шановні батьки, учні, гості, співробітники ! 

   З 2012 року 14 лютого відзначається свято 

– Міжнародний день дарування книги. Це на 100 % 

добровільна ініціатива, направлена на підвищення 

інтересу і доступу до книг як дітей так і дорослих. 

Мета заходу - надихнути людей по всьому світу 

подарувати книгу – бібліотеці, другу. 

 Звертаємось до всіх, кому не байдужа доля науки, 

освіти та культури: дайте нове життя вашим 

зібранням! 

https://derevo-kazok.org/kazki-lesi-ukrayinki/
https://derevo-kazok.org/kazki-lesi-ukrayinki/


 Якщо у Вашій домашній бібліотеці є підручники по яким навчаються діти нашої 

школи, словники, художня література, книги іноземними мовами, їх може прийняти 

бібліотека школи, де вони знайдуть свого читача. Ми будемо вдячні всім, хто візьме 

участь у цій акції. 

 
5. Бібліотечний урок:  «Абетка бібліотеки» (1-і класи)  

 

      На цьому уроці проходить знайомство першокласників зі шкільною бібліотекою. 

Незвичайне і загадкове місце під назвою «Бібліотека». В царстві книжок дивує 

величезна кількість книг та журналів. Діти дізнаються, що у кожної книги є своє 

місце, всі герої книг живуть тут дружно і «чекають», коли до них прийдуть маленькі 

читачі.  

      Метою заходу є ознайомлення дітей з 

бібліотекою, виховання любові до книги, вміння її 

берегти, викликати бажання стати активними 

читачами бібліотеки. Дітей ознайомлюють із 

правилами поводження в бібліотеці, як правильно 

оформлювати книжки на абонемент та коли їх 

повертати до бібліотеки.  

  А ще діти користуються підручниками, які є 

власністю бібліотеки. Підручники – це особливі книжки. Вони допомагають у 

навчанні. Школярі навчаються за підручниками в цьому році, а в наступному році 

прийдуть інші першокласники і вони також будуть навчатися за ними.  Так що треба 

дуже бережно ставитися до підручників. Учні та батьки за них відповідальні. Не 

можна їх писати олівцем та ручкою, загинати сторінки, бруднити та заливати 

рідиною.  

    Рекомендовано до перегляду мультфільм «Каю у бібліотеці»  за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=gryaI3GLxW4  та «Бібліотека» за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=MsrHYoWkquk  
 

6. Всесвітній день читання вголос. 

        Усім школярам, працівникам, батькам, 

гостям нашої школи було оголошено про  цікаве й 

доволі молоде свято – День читання вголос. 

       Цю подію започаткував міжнародний освітній 

проект «LitWorld» у 2010 році. Понад 173 країни 

світу беруть участь. 

      Цьогоріч Всесвітній день читання 

вголос припав на понеділок 1-е лютого. Свято 

спрямоване, щоб спонукати молоде покоління 

до читання книжки вголос разом із другом або 

друзями, обговорювати зміст твору, ділитися враженнями та думками стосовно 

прочитаного.  Рекомендовано до перегляду тематичне відео 

https://www.youtube.com/watch?v=GNy7sigVojg  
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