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У стратегії розвитку бібліотечної справи на період до
2025 р. «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого
розвитку України» зазначається, що бібліотеки України є
базовим елементом культурної, наукової, освітньої,
інформаційної інфраструктури держави. Вони важливі для
розвитку інформаційної та мовної культури суспільства,
патріотичного, правового та екологічного виховання,
формування стійкого інтересу до вивчення і розуміння
національної історії та культури. Бібліотеки сприяють
розбудові читаючої, мислячої та освіченої нації, спроможної
практично втілювати здобуті знання і досвід у розбудову
незалежної України.

22 січня Україна відзначає День Соборності України
та 101 рік Акту Злуки Української Народної Республіки і
Західноукраїнської Народної Республіки
З цієї нагоди в публічних бібліотеках
міста Дніпра відбулась низька заходів:
пройшов тематичний вечір «Єдина мати
єдина Батьківщина – це наша славна
Україна» (бібліотека-філія № 2), година
державності «Соборність – єдність і
сила держави» (бібліотека-філія № 9),
година історичної правди «З Україною в серці» (бібліотека-
філія № 8) історичні години «Ми народжені вільними» і
«Україна в боротьбі за державність» (бібліотеки-філії №№ 4,
10), історичний хроноскоп «В єднанні сила і міць держави»
(бібліотека-філія № 6), веб-година «Соборність – згода
будує» (бібліотека-філія № 30) тощо.

Бібліотекарі міста Кам’янського намагалися зробити
День соборності України особливим, незабутнім. Юнацький
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відділ Центральної міської бібліотеки п’ять років поспіль
єднає своїх читачів з читачами інших міст України,
утворюючи своєрідний ланцюг єднання онлайн. Вже були
Львів, Хмельницький, Запоріжжя, Нікополь, а 2020 року до
акції долучився Кропивницький. Студенти презентували
свої міста та навчальні заклади яскравими кліпами та
щирими привітаннями. Обговорювали болючі питання
соборності України, що вдалося, а що ні, ділилися думками
щодо власного розуміння Соборності, мріяли якою Україна
буде через 10 років, як зміняться міста й вони самі.

У бібліотеках Апостолівської ОТГ пройшов цикл
заходів для жителів громади: година історичної пам’яті
«І Соборна і єдина – буде жити Україна», година
державності «Суверенна моя Україна», історична подорож
«День Соборності України: подорож в історію», година
спілкування «Соборна Україна одна на всіх, як оберіг»,
година гідності «Соборність рідної землі – основа нації й
народу». В Юр’ївській центральній бібліотеці та
бібліотеках-філіях відбувся історичний екскурс «Соборність
України: під прапором волі» та флешмоб «Соборна країна
навіки єдина».

29 січня 1918 року відбулася надзвичайно трагічна
подія в українській історії – бій під Крутами, який набув
для українського народу символічного значення, став
легендою, прикладом героїзму і жертовності молодого
покоління в боротьбі за незалежну Україну.

До цих подій у публічних бібліотеках
Дніпропетровщини були оформлені тематичні виставки,
проводились героїко-патріотичні читання, історичні
екскурси, інтернет-подорожі, відео-мандрівки, години
інформації. Всі проведені заходи були спрямовані на
виховання почуття патріотизму, відданості, любові до
Батьківщини та пам’яті про тих, хто відстоював і відстоює
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свободу і незалежність України. Зокрема вечір-спомин
«Людської пам’яті свічу яскраву запалім», який відбувся в
Марганецькій центральній міській бібліотеці.

Допоки історичні події живуть у нашій пам’яті, вони
мають свою цінність. І щоб юнаки та дівчата пам’ятали про
цю трагічну сторінку української історії – публічні
бібліотеки Криничанського району провели низку
просвітницьких заходів на вшанування Героїв Крут:
історична година «Червоний сніг під Крутами», година
спілкування: «На Аскольдовій могилі український цвіт»,
години пам’яті «Незгасний подвиг героїв Крут», «Червоні
тюльпани на снігу», «В серцях людських не вмерли Крути»
та ін.

З кожним роком все далі відходять роки Другої світової
війни. 76 років минуло з того дня, як Марганець радів
звільненню від німецьких окупантів. 6 лютого 1944 року –
це був довгоочікуваний день,
сповнений безмежним щастям
та сльозами радості.
Напередодні Дня визволення
міста Марганця від німецьких
загарбників в Марганецькій
центральній міській бібліотеці відбувся урок пам’яті «Свіча
пам’яті визволителям міста Марганця». Присутні дізналися
про героїчні вчинки марганчан: М.К. Клочко,
П.І. Бережного, О.Г. Гількевича, П.П. Бєлєнцова, З. Бичкову,
М. Рудову та інших. Були показані документальні
відеохроніки про наступ німецьких військ та архівне відео,
де марганчани-ветерани війни згадували про події німецької
окупації Марганці. На заході виступили: член президії
міської ради ветеранів війни та праці, кандидат історичних
наук, полковник А.С. Степанов, ветеран військової служби,
почесний ветеран України, полковник В.І. Чупкін.
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Центральна міська бібліотека ім. Т.Г. Шевченка
(м. Кам’янське) разом з ГО «Івент простір», та навчальними
закладами міста впроваджує спільний проєкт «Крок
назустріч» для людей, які постраждали від нацизму. Проект
підтриманий німецьким фондом «Пам’ять.
Відповідальність». У рамках проєкту був організований
дистанційний міст пам'яті «Зустріч поколінь» з
кам’янчанами – жертвами нацистських переслідувань. Через
карантинні обмеження спілкувались і онлайн, і наживо.
Учні міських шкіл, гімназій, ліцеїв знайомились з фільмом
«Архів пам’яті», зустрічались зі свідками тих подій,
залишали свої враження в «Книзі відгуків».

До Дня Незалежності в публічних бібліотеках
Кам’янського жителям міста були запропоновані виставка-
інсталяція «Живи, Україно, нам на радість!», патріотичні
посиденьки «Ти одна неподільна, Україно моя вільна»,
історичну годину «Я люблю Україну», показ
документальної стрічки «Аліса в країні війни». У вікнах
читального залу та юнацького відділу центральної міської
бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка експонувались книжкові
виставки «Омріяна Україна», «Незалежній Україні слава
нині й навік».

В Україні 20 лютого відзначається День пам’яті героїв
Небесної сотні, який покликаний вшанувати учасників
подій на Майдані. Ця дата є найтрагічнішою в історії
Революції Гідності. Ми живемо в час Героїв – тих, хто в
найскрутніші для країни дні став на захист Гідності,
Свободи та Незалежності. Сотні тисяч наших співгромадян
були учасниками Революції Гідності, пішли добровольцями
на східний фронт, присвятили себе волонтерській роботі.
Багато з них пожертвували життям. Багато з них сьогодні
серед нас і їм є про що розповісти. У Новомосковській



6

центральній міській бібліотеці відбулась зустріч учнівської
молоді з Русланом Сергійчуком, учасником Революції
Гідності та Антитерористичної операції, заступником
голови громадської патріотичної організації «Прометей»,
очільником громадської організації «Національний корпус
Новомосковщини». Говорили про важливі проблеми
національного становлення, важкі події Євромайдану
2014 року, втрати, наслідки та виклики, які стоять перед
молоддю, про відповідальність теперішнього покоління.

Пам’яті Героїв Небесної Сотні було присвячено
історичний екскурс «Реквієм небесній сотні». Бібліотекарі
Юр’ївської центральної бібліотеки разом з учнями
відновили хронологію подій, що відбувалися на Майдані
Незалежності в Києві у 2013-2014 роках, згадали поіменно
всіх Героїв Небесної Сотні, переглянули відео-сюжети про
трагічні події Майдану та хвилиною мовчання вшанували
пам’ять полеглих.

Марганецька міська бібліотека для учнівської молоді
провела патріотичну годину «Українці – нація героїв». В
публічних бібліотеках міста Дніпра проводились пам’ятні
заходи, присвячені героям, які своєю жертовністю дали
можливість українцям будувати щасливе майбутнє: година
вшанування «Майдан у наших серцях», патріотичні години
«Світлі ідеали правди і свободи», «Лицарі Небесної Сотні»,
година безсмертя «Життя, обірване на злеті», веб-година
«Зове на бій Небесна Сотня за України майбуття»,
переглянули документальний фільм «Майдан: Революція
Гідності».

Любов до рідного краю, знання його історії – основа
духовної культури всього суспільства.

Одним з ефективних способів формування
патріотичної свідомості і інтенсивного включення юних
громадян в суспільне життя є краєзнавча робота.
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Історія держави складається з життів конкретних
людей, історії конкретних міст, з найменших деталей і
подробиць, які, в кінцевому рахунку, формують
самосвідомість і культуру цілого народу.

У кожному місті – малому або великому, районі, селі –
краєзнавство має величезне значення і займає особливе
місце, оскільки є одним з найважливіших факторів розвитку
соціально-культурного життя.

Бібліотекарі Центральної міської бібліотеки
ім. Т.Г. Шевченка (м. Кам’янське), використовуючи
краєзнавчий матеріал зі своїх фондів, розробили маршрут
екскурсії містом і успішно реалізують цей проект – вже
протягом декількох років проводяться пішохідні екскурсії
для всіх бажаючих. Займаючись екскурсійно-краєзнавчою
діяльністю, бібліотека допомагає у просуванні туристичних
брендів Кам’янського. Ця робота не тільки відкриває перед
бібліотекою широкі можливості, але й робить краєзнавчу
роботу важливою і необхідною, визначає перспективи
розвитку нових бібліотечних послуг, в першу чергу, для
молоді.

Бібліотекою-філією № 2 (Дніпровської МЦБС)
організовано «Клуб віртуальних подорожей у часі та
просторі» за участю історика, краєзнавця В.В. Єкшова.

До Дня міста бібліотечні заклади Павлоградської
міської централізованої бібліотечної системи запропонували
городянам пізнавальний прайм-тайм «Вчора, сьогодні,
завтра» (відео-екскурс з історії рідного міста), краєзнавчого
медіа-етюду «Павлоградщина Incognito: за лаштунками
легенд та таємниць», краєзнавчий онлайн екскурс «Місто
чудове і старовинне» та онлайн майстер-клас зі створення
об'ємної аплікації «Символ міста». До вподоби
користувачам прийшлися віртуальний бібліотечно-
краєзнавчий турпохід «Від краєзнавства до краєлюбства»,
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калейдоскоп цікавих фактів «10 цікавих фактів про
Павлоград», віртуальна фотовиставка «Мій район – частина
міста». Покровська міська ЦБС створила до дня народження
рідного міста відеопривітання «Покров – найкраще місто на
землі».

Унікальний краєзнавчий контент має сайт bizslovo.org
бібліотеки-філії №6 Нікопольської міської ЦБС.

На базі Верхньодніпровської центральної міської
бібліотеки відкритий бібліотечний музей «Літературне
Верхньодніпров’я», який об’єднує поетів і письменників
Верхньодніпровщини. В основі музею – матеріал, зібраний
руками самих бібліотечних працівників, також протягом
року спільно з місцевими поетами і письменниками
створювали літературно-історичну антологію «Літературне
Верхньодніпров’я», яка буда надрукована та презентована
широкому загалу любителів творчості місцевих літераторів.

Центральна міська бібліотека ім. Т.Г. Шевченка
(м. Кам’янське) спільно із НСПУ Дніпро та мистецьким
проєктом «VivArt» започаткували проект «Слухаймо
Придніпров’я» #слухаймо_придніпров’я. У рамках проекту
на платформі бібліотеки та на публічній сторінці НСПУ
Дніпро у Facebook публікуються аудіозаписи творів
письменників Придніпров’я, членів Національної спілки
письменників України.

У Павлоградській центральній міській бібліотеці
ім. Г. Світличної вже в четверте був проведений міський
відкритий конкурс літературної та художньої творчості
«Герої рідної землі», присвячений Дню українського
козацтва та Дню захисника України. В 2020 році вперше він
відбувся онлайн.

Дніпровська центральна міська бібліотека пропонувала
своїм відвідувачам бібліографічний нарис «Геній і слава
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Д. Яворницького», ювілейні бібліографічні пам’ятки серії
«Ювілеї видатних особистостей Дніпра», бібліографічні
закладини «Музеї мого міста», шорт-листи «10
найцікавіших місць Дніпра» тощо.

Бібліотеки послідовно
формують громадянську та духовну
культуру молоді, організовуючи:
фольклорне свято «Магія Різдва»
народознавчу годину «Колодія
величаємо – весну зустрічаємо»,
народознавче свято «Масляна іде,
млинці та мед несе» (Центральна міська бібліотека
м. Верхньодніпровська), народознавчі посиденьки
«Картопля – бараболя» («Апостолівська міська бібліотека»)
тощо.

21 лютого представники всіх націй і народностей
відзначають Міжнародний день рідної мови. Рідна мова
для кожної людини є важливим елементом культурної
свідомості. Вона накопичує традиції й досвід попередніх
поколінь і дозволяє передати їх нащадкам. Без своєї мови,
своєї самобутньої культури немає народу

З нагоди цього дня в Марганецькій центральній міській
бібліотеці відбувся мовознавчий етюд «Відкрий, о рідна моя
мово, свої скарбниці золоті!» Юнаки та дівчата дізналися
про історію свята, нелегкий шлях утвердження української
мови, та із задоволенням брали участь у мовознавчих іграх
на знання української мови.

До Юр’ївської центральної бібліотеки завітала
учнівська молодь на мовознавчий компас «Рідне слово, дане
Богом!», на якому згадали історію виникнення мови,
дізналися цікаві факти про українську мову. Велике
захоплення викликали конкурси: «Продовж прислів’я»,
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«Відповіді у словах». Захід супроводжувала виставка «Рідне
слово, дане Богом!»

До Центру сприяння національно-патріотичному
відродженню «Нація – Українець» Нікопольської
центральної міської бібліотеки завітали учні старших класів.
Юнаки і дівчата з ентузіазмом взяли участь у конкурсі
знавців української мови «Це мова моєї Вкраїни…»

Публічні бібліотеки м. Дніпра юнакам та дівчатам
запропонували інформаційний фуршет «Українська нині в
тренді», «Подорож до країни мовознавства». Також усі
бажаючі долучилися до онлайн патріотичного флешмобу
#ЯУКРАЇНСЬКОЮ.

Працівники публічних бібліотек Дніпропетровщини й
надалі будуть продовжувати роботу з патріотичного
виховання як чинника забезпечення національних інтересів,
утвердження українського патріотизму в умовах
глобалізаційних процесів, сприяти розвитку патріотизму у
юнацтва та молоді.

Науково-виробниче видання
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