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впровадження інноваційних форм роботи, на допомогу підвищення 
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Вступ 

 

2019 рік насичений цікавими подіями. Приступаючи до 

процесу планування, слід звернути увагу на найвагоміші з них. При 

цьому повністю розкрити потенціал бібліотеки, зберегти її основні 

функції, донести їх до читача. 

Пріоритетні напрямки роботи бібліотек обґрунтовані у 

розпорядженнях Кабінету Міністрів України, Стратегії розвитку 

бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек 

задля забезпечення сталого розвитку України» від     23 березня 

2016 р. № 219-р, «Довгостроковій стратегії розвитку української 

культури – стратегія реформ» від 1 лютого 2016 р. № 119-р, Указі 

Президента України «Стратегія національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» від 13 жовтня 2015 

року № 580/2015 та інших. 

Плануючи роботу бібліотеки, рекомендується звернути увагу 

на актуальні напрямки бібліотечної діяльності, які підвищать 

ефективність надання послуг та обслуговування користувачів: 

 забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів, 

переформатувавши бібліотечний простір для додаткової 

соціальної та культурної діяльності; 

 актуалізація бібліотечних фондів; 

 формування інформаційної культури та залучення до 

читання потенційних користувачів бібліотек;  

 сприяння розвитку освіти і самоосвіти, пропонуючи 

користувачам широкий вибір документів на різних носіях 

інформації, а також надавати професійні консультації щодо 

пошуку необхідних матеріалів; 

 підвищення рівня медіаграмотності громадян, оволодіння 

базовими знаннями та навичками у сфері мас-медіа; 

 забезпечення безперешкодного доступу до інформації 

користувачам з особливими потребами; 

 надання безкоштовного доступу до мережі Інтернет; 

 посилення соціальної функції бібліотек, забезпечення 

жителів громади інформацією щодо діяльності місцевих 

органів влади та самоврядування, послуг е-урядування;  

 співпраця з іншими закладами культури, творчими, 

громадськими організаціями;  
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 сприяння підвищенню фахової кваліфікації бібліотечних 

працівників, робота над самоосвітою, постійне 

удосконалення знань з питань бібліотечної справи; 

 проведення соціологічних досліджень з метою виявлення 

інтересів і потреб користувачів, їхнього відношення до 

бібліотеки, а також отримання оцінки якості бібліотечних 

послуг;  

 вивчення досвіду роботи інших бібліотек з метою 

впровадження в практику роботи найефективніших форм 

бібліотечного обслуговування населення. 

Кожна бібліотека самостійно визначає пріоритетні напрями 

діяльності (у тому числі напрями соціокультурної роботи, 

національно-патріотичної, правової, морально-етичної та ін.). 

При плануванні необхідно врахувати знаменні і пам'ятні дати 

2019 року, оголошені в Україні; міжнародні десятиліття, 

проголошені ООН; ювілеї видатних представників науки, культури, 

мистецтва, літератури та визначні краєзнавчі дати. 

При плануванні особливу увагу необхідно звернути на 

обласні програми регіонального розвитку та запланувати заходи 

в підтримку реалізації даних програм. 

Обласні програми, рекомендовані для планування роботи 

у 2019 році: 

1. Програма «Питна вода Хмельниччини» на 2008-2020 

роки: рішення від 11.06.2008 № 18-15/2008. 

2. Програма залучення інвестицій в економіку 

Хмельницької області на 2011-2020 роки: рішення від 02.03.2011 № 

42-3/2011. 

3. Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області 

на 2011-2020 роки: рішення від 18.05.2011 № 24-4/2011. 

4. Цільова регіональна програма підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових 

умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2020 роки: 

рішення від 15.03.2012 № 11-9/2012. 

5. Програма діяльності Хмельницького обласного 

контактного центру: рішення від 17.07.2012 № 7-12/2012. 

6. Обласна програма забезпечення молоді житлом на 2013-

2020 роки: рішення від 20.12.2012 № 18-14/2012. 
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7. Програма розвитку водного господарства Хмельницької 

області на період до 2021 року: рішення від 20.12.2012 № 21-

14/2012. 

8. Програма збереження об’єктів культурної спадщини 

Хмельницької області на 2015-2020 роки: рішення від 26.12.2014 

№14-28/2014. 

9. Програма розвитку краєзнавства в Хмельницькій області 

на період до 2020 року: рішення від 26.12.2014 № 15-28/2014. 

10. Комплексна програма профілактики правопору-шень та 

боротьби зі злочинністю на території Хмельницької області на 

2016-2020 роки: рішення від 20.08.2015 № 31-34/2015. 

11. Програма покращення координації та повсякденної 

(оперативної) діяльності громадських формувань з охорони 

громадського порядку на території Хмельницької області на 2016-

2020 роки: рішення від 20.08.2015 № 32-34/2015. 

12. Програма розвитку освіти Хмельницької області на 2016-

2020 роки: рішення від 22.12.2015 № 8-2/2015. 

13. Обласна програма правової освіти населення на 2016-

2020 роки: рішення від 17.02.2016 № 10-4/2016. 

14. Цільова програма забезпечення пожежної безпеки 

населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку 

інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Хмельницькій 

області на 2016-2020 роки: рішення від 17.02.2016 № 12-4/2016. 

15. Обласна комплексна програма соціального захисту 

населення на 2016-2020 роки: рішення від 17.02.2016 № 14-4/2016. 

16. Програма охорони навколишнього природного 

середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки: рішення від 

21.04.2016 № 19-5/2016. 

17. Комплексна програма використання трирівневої моделі 

у профілактиці правопорушень серед неповнолітнього населення на 

території Хмельницької області на 2016-2020 роки: рішення від 

21.04.2016 № 30-5/2016. 

18. Обласна цільова соціальна програма «Молодь 

Хмельниччини» на 2016-2020 роки: рішення від 21.04.2016       № 

39-5/2016. 

19. Обласна соціальна програма підтримки сім’ї, 

запобігання та протидії домашньому насильству на період до 2020 

року: рішення від 21.04.2016 № 42-5/2016. 
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20. Програма підвищення ефективності виконання 

повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної 

регіональної політики та впровадження реформ на 2016-2019 роки: 

рішення від 20.10.2016 № 45-8/2016. 

21. Програма розвитку агропромислового комплексу 

Хмельницької області на 2017-2021 роки: рішення від 23.03.2017 № 

19-11/2017. 

22. Програма підвищення енергоефективності 

Хмельницької області на 2017-2021 роки: рішення від 23.03.2017 № 

22-11/2017. 

23. Обласна програма соціальної підтримки осіб, які беруть 

(брали) участь в антитерористичній операції та членів їх сімей, які 

зареєстровані у Хмельницькій області: рішення від 13.07.2017 № 

12-14/2017. 

24. Обласна програма «Територіальна оборона на 2017-2020 

роки»: рішення від 27.09.2017 № 57-15/2017. 

25. Програма впровадження державної політики органами 

виконавчої влади у сфері державного фінансового контролю у 

Хмельницькій області на 2017-2020 роки: рішення від 27.09.2017 № 

58-15/2017. 

26. Програма формування страхового фонду документації 

Хмельницької області на 2018-2021 роки: рішення від 27.09.2017 № 

59-15/2017. 

27. Програма забезпечення надходжень до бюджетів усіх 

рівнів, створення сприятливих умов платникам податків та 

належного їх обслуговування на 2017-2021 роки: рішення від 

27.09.2017 № 60-15/2017. 

28. Програма проведення обласного конкурсу мікропроектів 

сталого місцевого розвитку у Хмельницькій області на 2017-2020 

роки: рішення від 27.09.2017 № 61-15/2017. 

29. Обласна програма сприяння розвитку громадян-ського 

суспільства на 2018-2020 роки: рішення від 22.12.2017  № 20-

17/2017. 

30. Обласна програма розвитку культури і духовності на 

період до 2020 року: рішення від 22.12.2017 № 24-17/2017. 

31. Програма відновлення та розвитку комунального 

підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки: 

рішення від 22.12.2017 № 29-17/2017. 
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32. Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної 

культури і спорту на 2018-2021 роки: рішення від 22.12.2017 № 56-

17/2017. 

33. Обласна програма надання соціальних послуг центрами 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, соціальними закладами 

на 2018-2022 роки: рішення від 27.03.2018 №31-18/2018. 

34. Обласна програма розвитку архівної справи на 2018-

2021 роки: рішення від 27.03.2018 № 32-18/2018. 

35. Програма забезпечення антитерористичного та 

протидиверсійного захисту важливих державних військових 

об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів критичної та 

транспортної інфраструктури Хмельницької області на 2018-2019 

роки: рішення від 27.03.2018 № 36-18/2018. 

36. Обласна цільова соціальна програма національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки: 

рішення від 27.03.2018 №38-18/2018. 

37. Програма поводження з відходами у Хмельницькій 

області на 2018-2022 роки: рішення від 27.03.2018 № 39-18/2018. 

38. Програма боротьби з амброзією полинолистою та 

іншими бур’янами у Хмельницькій області на 2018-2022 роки: 

рішення від 14.06.2018 № 39-19/2018. 

39. Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху 

Хмельницької області на 2018-2020 роки: рішення від 14.06.2018 № 

45-19/2018. 

40. Про програму фінансової підтримки об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 

області на 2018-2022 роки: рішення від 27.09.2018 № 28-21/2018. 

41. Про програму зайнятості населення Хмельницької 

області до 2020 року: рішення від 27.09.2018 № 37-21/2018. 

42. Про програму розвитку земельних відносин у 

Хмельницькій області на 2018-2022 роки: рішення від 27.09.2018 № 

52-21/2018. 

43. Про програму розвитку рибного господарства 

Хмельницької області на 2018-2022 роки: рішення від 27.09.2018 № 

54-21/2018. 

44. Про програму фінансової підтримки функціонуван-ня 

Агенції регіонального розвитку Хмельницької області на 2019-2021 

роки: рішення від 27.09.2018 № 60-21/2018.  
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Районні програми, 

які продовжують діяти у 2019 році 

1. Програма забезпечення населення Ярмолинецького району 

питною водою на 2012-2020 р.р// рішення від 24 лютого 2012 

року. 

2. «Профілактика дитячої безпритульності та бездоглядності в 

Ярмолинецькому  районі на 2016 – 2020 роки». 

 

Орієнтири діяльності бібліотек на 2019 рік 

 
Міжнародні десятиліття (за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН): 
2010-2020 рр. – Десятиліття Організації Об’єднаних Націй, 

присвячене пустелям і боротьбі з опустелюванням; 

2011-2020 рр. – Десятиліття дій за безпеку дорожнього руху; 

2011-2020 рр. – Десятиліття біорізноманіття Організації 

Об’єднаних Націй; 

2011-2020 рр. – Третє Міжнародне десятиліття за викорінення 

колоніалізму; 

2013-2022 рр. – Міжнародне десятиліття зближення культур; 

2014-2024 рр. – Десятиліття сталої енергетики для всіх; 

2015-2024 рр. – Міжнародне десятиліття осіб африканського 

походження; 

2016-2025 рр. – Десятиліття дій Організації Об’єднаних Націй 

з проблем харчування; 

2019-2028 рр. – Десятиліття ООН щодо сімейних фермерських 

господарств; 

2021-2030 рр. – Міжнародне десятиліття науки про океан в 

інтересах стійкого розвитку (http://bit.ly/2z1moiO); 

2019 рік Генеральною Асамблеєю ООН проголошено 

Міжнародним роком мов корінних народів 
(https://bit.ly/2Ok4Xkz); 

2019 рік оголошено Роком української культури в Австрії 

(https://bit.ly/2AGSrHY); 

2019 рік оголошено Роком Китаю в Україні 

(https://bit.ly/2FaH27V); 

2019 рік Сейм Польщі оголосив Роком Анни Валентинович 

– найвідомішої українки в польській історії (https://bit.ly/2PDvFcy);  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83&action=edit&redlink=1
http://bit.ly/2z1moiO
https://bit.ly/2Ok4Xkz
https://bit.ly/2AGSrHY
https://bit.ly/2FaH27V
https://bit.ly/2PDvFcy
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Всесвітня столиця книги 2019 року – місто Шарджа (ОАЕ) 

(https://bit.ly/2AIpbAW). 

При плануванні заходів просвітницького характеру слід 

звернути увагу на постанови Верховної Ради України про 

відзначення на державному рівні у 2019 році: 

100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної 

Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки та 

проведення Всеукраїнської естафети єднання 
(https://bit.ly/2Jxyq9T); 

200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша 
(https://bit.ly/2RswBxF ). 

Також на сайті Верховної Ради України розміщені проекти 

постанов про відзначення: 

 380-річчя від дня народження Івана Мазепи (20 березня 

2019 року); 

 75-ї річниці створення Української Головної Визвольної 

Ради (липень 2019 року); 

 150-річчя з дня народження блаженного священномученика 

Климентія Шептицького (17 листопада 2019 року);  

 30-річчя з дня виведення військ з Афганістану;  

 75-ої річниці початку примусового виселення українців з 

Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Підляшшя, 

Холмщини та Західної Бойківщини в 1944-1951 рр. (у 2019 

році);  

 110-річчя з дня народження видатного українського поета 

та культурного діяча Богдана-Ігоря Антонича;  

 70-річчя з дня народження Володимира Івасюка. 

 

Визначні краєзнавчі дати Хмельниччини 

 
Значну роль при плануванні роботи відіграють краєзнавчі дати 

та події, серед яких ювілейні дати з часу перших згадок про 

населені пункти області. 

Краєзнавча робота повинна відображати основні питання у 

історичному, природничому, географічному, народознавчому, 

літературному, мистецькому напрямку, тому при складанні річного 

плану радимо використовувати основні події року: 

 

https://bit.ly/2AIpbAW
https://bit.ly/2Jxyq9T
https://bit.ly/2RswBxF
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520 років з часу проведення люстрації (перепису) оборонних замків 

Поділля (1499). 

450 років з часу прийняття Люблінської унії, яка поєднала литовську 

і польську державу в єдине політичне ціле – Річ Посполиту і 

внесла суттєві зміни в соціальний і еконо-мічний уклад 

подільських земель, що колонізуються ще інтенсивніше (1569). 

440 років з дня народження Станіслава «Ревери» Потоцького (1579-

1667) - державного діяча, полководця, великого коронного 

гетьмана, Кам’янець-Подільського старости (1658-1664), 

головного опікуна кармелітів Кам’янця-Подільського. 

425 років тому Плоскирів відвідав австрійський дипломат, 

мандрівник Еріх Лясота фон Штеблау. Він залишив найбільш 

давній з усіх відомих опис Плоскирова та Кам’янця (1594). 

405 років з часу надання Деражні польським королем Сигізмундом 

III Вазою Магдебурзького права (1614). 

400 років з часу написання Мелетієм Смотрицьким «Граматики 

слов’янської», яка багато десятиліть служила основним 

посібником вивчення церковнослов’янської мови (1619). 

250 років з дня народження Антона Петровича Жмійовського 

(Змієвського) (1769, за іншими даними 1759-1834) - актора, 

драматурга, засновника та керівника Кам’янець-Подільського 

місцевого театру. 

240 
 

 

240 

років з дня народження Вавжинця Марчинського (1779-1845) - 

історика, релігійного і громадського діяча, доктора теології, 

одного з перших дослідників Поділля, ректора Кам’янець-

Подільського повітового училища (1821-1823); 

років з дня народження Івана Олександровича Чайковського 

(1779-1869) – польського лікаря вірменського походження, 

доктора медицини. Народився у м. Кам’янець-Подільський. 
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Визначні краєзнавчі дати Ярмолинеччини 

В 2019 році виповнюється: 

 

11 січня      70 років з дня народження Н.І. Гончарук - майстриня 

                      вишивки. Народилася с. Видошня  Ярмолинецького     

                      району. 

23 січня       70 років з дня народження В.М. Марчука –            

                      живописця, майстра монументального розпису. 

                      Народився в с. Москалівка.  

9 березня   145 років з дня народження С.П. Левицької (1874-  

1937)- художниці. Народилася в с. Вихилівка 

17 березня    105 років з дня народження О.Ф. Брики (1914-1980) 

                        – Героя Соціалістичної Праці. Народилася в 

                        с. Правдівка. 

25 березня     95 років з дня народження Леоніда  Нагорного –       

                          народного композитора, заслуженого працівника      

.                       культури. Народився  в с. Баламутівка (1924 року). 

27 березня     75 років з часу визволення Ярмолинецького району 

від німецько-фашистських загарбників. 

07травня   60 років з дня народження Яніни Дзівановської(1959) 

-  вчитель, поет, член літературного клубу 

«Автограф». 

07 травня      65 років з дня народження Леоніда Незбжицького 

– барда, поета, члена літературного клубу 

«Автограф». 

03 серпня      70 років з дня народження Туз Віри, поета, члена 

літературного клубу «Автограф» 

09 серпня 100 років з дня народження В.П. Баранова (1919-

1982)- Героя Радянського Союзу. Народився в с. 

Стріхівці.  

06 вересня 60 років з дня народження  Вадима та Євгена 

Гжегожевських – композиторів, співаків.  
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                          Народилися в с. Солобківці проживають в с. 

Шарівка. 

15 вересня 90 років з дня народження В.П. Махнюка – 

прозаїка. Народився в с. Коритна Ярмолинецького 

району. 

2 жовтня 110 років з дня народження І.М. Ройтера –доктора 

технічних наук, профессора. Народився  в м. 

Ярмолинцях. 

3 жовтня  120 років з дня народження Кості  Гордієнка – 

українського письменника, лауреата 

Шевченківської премії. Народився в с. Микитинці 

Ярмолинецького району. 

5 жовтня 185 років з часу смерті  М. Гославського (1802 - 

1834) – польського та українського поета. 

05 листопада   80 років з дня народження Л.К Тараненко – 

доктора біологічних наук, профессора. Народився 

в с. Голохвасти Ярмолинецького району. 

28 грудня     100 років з дня народження Г.М. Мороза (1919-

2001) – доктора медичних наук. Народився в с. 

Глушківці.  

14 грудня    105 років з дня народження С.К. Гуменюка (1914-

1991) – історика-краєзнавця, бібліографа Поділля. 

Народився в с. Михайлівка. Ярмолинецького 

району. 

23 грудня   95 років з дня народження В.П. Атамана (1924-1998) 

– композитора і диригента. Народився в с. 

Правдівка Ярмолинецького району. 

25 грудня    75 років з дня народження В.В.Вітлінського – 

економіста доктора економічних  наук України, 

профессора. Народився в с. Солобківці 

Ярмолинецького району. 

2019 рік    105 років з дня народження Г.Л. Каца – доктора 

медичних наук, профессора. Народився в с. 

Михайлівка Ярмолинецького району. 
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2019 рік 

15 років з часу відкриття меморіалу Пам'яті  воїнам – афганцям 

(2004) 

320 років з часу визволення подільського краю від турків-

османів; 

455 років з часу першої згадки про с. Баламутівка; 

105 років з часу відкриття залізничної гілки Проскурів-

Камянець-Подільський. 

370 років з часу повстання під проводом Д. Нечая, селян  та 

козацтва проти шляхти.  

Бібліотеки - ювіляри 

60 років з часу заснування  бібліотеки с. Вербка(1959) 

70 років з часу заснування  бібліотеки с. Глушківці (1.Х.1949)        

95 років з часу заснування  бібліотеки с. Кадиївка (19.ХІ.1924) 

70 років з часу заснування  бібліотеки с. Москалівка (1949) 

65 років з часу заснування бібліотеки с. Проскурівка (1954) 

95 років з часу заснування бібліотеки с. Солобківці (1924) 

 

Ювілейні знаменні та пам’ятні дати всесвітнього рівня 

Цього року виповнюється 

2570 років від дня народження Конфуція (Чжунні) (551-479 до 

н.е.), китайського мислителя, політичного діяча, педагога. 

1075 років з часу походу київського князя Ігоря на 

Константинополь, Договір Русі з Візантією (944). 

1055 років з часу походу військ київського князя Святослава на 

Оку та Волгу (964). 

1010 років від дня народження преподобного Феодосія Києво-

Печерського (1009-1074), засновника Києво-Печерської 

Лаври. 

565 років від дня народження Амеріго Веспуччі (1454-1512), 

флорентійського мореплавця, іменем якого названо Америку. 

445 років від дня народження Петра Могили (1574-1647), 

українського політичного, культурного і церковного діяча, 

засновника Києво-Могилянської академії. 

390 років тому (1629) побачив світ «Служебник» Петра Могили. 
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355  років тому загинув Іван Богун (?-1664), український 

військовий і державний діяч, козацький полководець, 

полковник подільський. 

285 років тому (1734) утворено Нову Січ, яка розташову-валася 

на великому півострові, що омивався рікою Підпільною 

(притока Дніпра); 

років тому Указом Миколи I від 23 грудня 1834 р було 

скасовано Магдебурзьке право для міста Києва. 

255 років тому (1764) відкрито першу в Україні друкарню з 

гражданським шрифтом в Єлисаветграді (нині 

Кропивницький); 

років тому (1764) скасовано гетьманщину. 

195 років від дня народження Уїльяма Уїлкі Коллінза (1824-

1889), англійського письменника, основоположника 

детективного роману в Англії. 

185 років тому (1834) у Києві засновано Університет святого 

Володимира. Тепер Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. 

100 років від часу проголошення об’єднання двох українських 

державних утворень – УНР і ЗУНР в єдину соборну 

незалежну Українську державу (1919). Відбувся Акт злуки; 

років тому (1919) засновано Національну бібліотеку України 

ім. В.І. Вернадського. 

90 років від дня народження Філарета (М. Денисенка) (1929), 

Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України. 

85 років тому (1934) було прийнято рішення про перенесення 

столиці України із Харкова до Києва. 

80 років з часу нападу (1939) фашистської Німеччини на 

Польщу. Початок Другої світової війни. 

65 років тому (1954) Україну було прийнято до ЮНЕСКО та 

Міжнародної Організації Праці. 

30 років з часу заснування (1989) Спілки фотохудожників 

України. 

 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
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При складанні планів роботи, радимо звернути увагу на 

знаменні та пам’ятні дати. 

 

                                              Твори-ювіляри 

485 років з часу першої публікації народної «Балади про Робін 

Гуда» (1534). 

445 років тому (1574) вийшов у світ «Апостол» – перша друкована 

книга, видана Іваном Федоровим у Львові. 

415 років драмі Вільяма Шекспіра «Отелло» (1604). 

350 років комедії Жана Батиста Мольєра «Тартюф» (1669). 

345 років тому (1674) видано «Синопсис» – перший шкільний 

підручник з вітчизняної історії. 

300 років з часу виходу повісті Даніеля Дефо «Робінзон Крузо» 

(1719). 

260 років з часу виходу в світ повісті Вольтера «Кандид, або 

Оптимізм» (1759). 

215 років роману Фрідріха Шиллера «Вільгельм Телль» (1804). 

200 років з часу виходу роману Вальтера Скотта «Айвенго»  

років з часу написання повісті Ернста Те одора Амаде я 

Го фманна «Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» (1819). 

  
185 років з часу виходу казки Петра Павловича Єршова «Коник-

Горбоконик» (1834); 

 років з часу написання казки Олександра Сергійовича 

Пушкіна «Казка про золотого півника» (1834). 

180 років роману Чарльза Діккенса «Пригоди Олівера Твіста» 

175 років з часу виходу роману Олександра Дюма «Три 

мушкетери» (1844); 

 років з часу написання Гансом Крістіаном Андерсеном казки 

«Снігова королева» (1844). 

165 років з часу публікації повісті Івана Сергійовича Тургенєва 

«Муму» (1854). 

150 років з часу завершення публікації роману «Війна і мир» Льва 

Миколайовича Толстого (1869). 

125 років твору Івана Яковича Франка «Украдене щастя» (1894). 

120 років оповіданню Антона Павловича Чехова «Дама з 

собачкою» (1899). 

115 років з часу написання ліричної комедії «Вишневий сад» 
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Антона Павловича Чехова (1904). 

115 років «Віршам про Прекрасну Даму» Олександра 

Олександровича Блока (1904). 

105 років збірнику Анни Андріївни Ахматової «Четки» (1914). 

100 років з часу випуску в світ казки Корнія Івановича 

Чуковського «Крокодил» (1919). 

95 років з часу створення казки Корнія Івановича Чуковського 

«Муха Цокотуха» (у 1924 – «Мухина свадьба»). 

90 років з часу публікації казки Корнія Івановича Чуковського 

«Айболит» (1929). 

85 років роману Миколи Олексійовича Островського «Як 

гартувалася сталь» (1934). 

75 років з часу виходу роману Веніаміна Олександровича 

Каверіна «Два капітани» (1944). 

 

 

 

Українські книги-ювіляри 

 

 

200 років «Наталка Полтавка», «Москаль Чарівник» І. 

Котляревського (1819) 

175 років Друге видання «Кобзаря» Т.Шевченка (1844) 

145 років «Хмари» І. Нечуй – Левицький (1874) 

130 років  «Сто тисяч» І.Карпенка-Карого (1889) 

125 років «Людина» О.Кобилянської (1894) 

120 років «Думи і мрії» Л. Українки (1899) 

115 років «Fata Morgana» М. Коцюбинський (1904) 

95 років «Сонячна машина» В. Винниченко (1924) 

75 років «Тигролови» І. Багряний (1944) 

75 років «Ярослав Мудрий» І. Кочерга (1944) 
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Державні, народні, професійні, громадські та літературні свята 

 
СІЧЕНЬ 

 
1 Новий рік 

110 років від дня народження Степана Андрійовича Бандери  

(1909-1959), українського політичного діяча, одного з лідерів 

українського національно-визвольного руху 30-50-х рр. ХХ ст. 

(«Степан Бандера: символ революційної безкомпромісності», 

«Степан Бандера життя, присвячене свободі») 

 

105 років від дня народження Юрія Оліферовича  Збанацького 

(1914-1994), українського письменника, кінодраматурга 

     

100 років тому (1919) Директорія УНР видала Закон «Про    

державну мову в Українській Народній Республіці», який 

визначив українську мову як державну 
6 Святвечір. Багата кутя 

185 років від дня народження Степана Васильовича 

Руданського (1834-1873), українського поета («І я знов живий 

світ оглядую…», «Лицар українського слова») 

    

 
7 Різдво Христове («Хай рік новий, Різдво Христове, Вам  

подарують дні казкові…», «Дивосвіт різдвяних свят») 

130 років від дня народження Михайла Івановича Рудницького   

(1889-1975), українського письменника, критика, перекладача 

(«Український Рабле», «Українські класики без 

фальсифікації») 

  

 
8 140 років від дня народження Степана Васильовича 

Васильченка (1879-1932), українського письменника, 

журналіста («Теплий талант Степана Васильченка», «Про 

бідного єврея замовте слово…») 

        
12 110 років від дня народження Марії Оксентіївни Примаченко 

(1909-1997), українського майстра народного декоративного 
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розпису 
19 210 років від дня народження Едгара По (1809-1849), 

американського письменника («Едгар По: письменник 

багатьох жанрів»,«Представник американського   

романтизму») 
21  Міжнародний день обіймів 
22 День Соборності та Свободи України («Соборна мати   

Україна – одна на всіх, як оберіг», «На   шляху до Соборності 

України») 

 100 років тому (1919) Директорія Української Народної  

Республіки проголосила на Софіївській площі в Києві   

 Акт  злуки всіх українстких земель (західних і східних)  в 

єдину соборну Українську Державу 
27 Міжнародний день пам`яті жертв Голокосту  («Спадщина 

виживання», «Голокост і людська гідність») 

 180 років від дня народження Павла Платоновича   

Чубинського (1839-1884),  українського етнографа, 

фольклориста, поета, автора слів Гімну України («Сила 

чорноземна наш Чубинсбкий»  «Павло Чубинський – творець 

державного гімну») 
29 День пам`яті героїв Крут (1918) («За мирний світ під Крутами 

стояла країна молода», «Трагедію давно згадаєм  знов. Під 

Крутами бій,Під Крутами – Кров» 

 
 

ЛЮТИЙ 

 

 

1. 965 років з дня смерті Ярослава Мудрого (983/987-1054),  

Великого князя київського («Обличчя української історії», 

«Ярослав Мудрий – політик влади і науки» 
4 . 525 років від дня народження Франсуа Рабле (1494-1553) 

французького письменника, сатирика 
5 День безпечного Інтернету 

13 115 років від дня народження Данила Павловича   

Скоропадського (1904-1957), українського громадського та  

політичного діяча («Штрихи до портрета спадкоємця 

останнього гетьмана України Данила Скоропадського (1904—

1957 рр.») 
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14. День Святого Валентина 
15. День вшанування учасників бойових дій на території інших   

держав 

30років (1989) із дня виведення обмеженого контингенту    

військ із Афганістану 
20. 

            
День Героїв Небесної Сотні («Кращі з кращих за свободу 

сміло стали без вагань», «Живим уклін – загиблим                                  

слава» ) 

21 Міжнародний день рідної мови («Українська мова –         

дзеркало  душі свого народу», «У мові рідній – і минуле, й 

майбуття, у ній народу суть, його життя») 

 
 

БЕРЕЗЕНЬ 
 

  
2. 160 років від дня народження Шолом-Алейхема (1859-1916), 

єврейського письменника («Народний письменник – Шолом-

Алейхем», «Письменник світлої надії») 

 3. Всесвітній день письменника 
 4. 70 років від дня народження Володимира Михайловича 

Івасюка (1949-1979), українського поета та композитора 

(«Зоря незгасна», «Володимир Івасюк: сила серця і таланту») 

 8. 

        
Міжнародний жіночий день («Світ очима жінок», «Я – жінка!,   

Я – весна!, Я – мати!», «Жінки, які змінили світ. Портрети на 

тлі епохи») 

205 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка  

( 1814-1861), українського поета, художника, мислителя 

(«Живуть, Кобзаре любий, поміж нас і голос  твій,  і пензель 

твій, і слово», «Шевченко і світ») 

 17. 100 років від дня народження Олекси Федотовича Коломійця 

(1919-1994), українського письменника, драматурга 

110 років від дня народження Олекси Десняка (Олексій   

Ігнатович Руденко, 1909-1942), українського письменника 

 18.   115 років від дня народження Марка Миколайовича Вороного  

         (1904-1937), українського поета, перекладача («Із-за брами 

          невідомості», «Боже! За віщо?: Судний день Миколи 
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          Вороного») 

  
20. 380 років від дня народження Івана Степановича Мазепи 

(1639-1709), українського військового, політичного і  

державного діяча, гетьмана війська Запорозького («Гетьман 

Мазепа та його доба», «Іван Мазепа як будівничий української 

культури») 

 21.    Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової 

дискримінації 

Всесвітній день поезії («Поезія –слово!..Поезія – пісня,   поезія 

– вільна душа», «Знову поезія кличе мене…») 

90 років від дня народження Юрія Михайловича Мушкетика  

(1929), українського письменника («Художні світи Юрія 

Мушкетика») 

Міжнародний день лісу 

22.    Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній день води) 
24. Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз 
27. Всесвітній день театру («Театр: традиції, історія, сьогодення»,    

«Усе життя – театр») 

 
КВІТЕНЬ 

 
1.    День сміху 

Міжнародний день птахів («Птахи – це пісня і політ»,  

«Володарі   неба») 
2. Міжнародний день дитячої книги 

Всесвітній день поширення інформації пpо проблеми аутизму 
4. День створення НАТО 
7. Всесвітній день здоров’я 

180 років від дня народження Володимира Маркіяновича 

Шашкевича (1839–1885), українського письменника, 

народознавця. 
11. Міжнародний день визволення в’язнів фашистських 

концтаборів 
12. День космонавтики 
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16. 130 років від дня народження Чарлі Чапліна (1889–1977), 

легендарного англійського та американського кіноактора і 

кінорежисера, одного із найкращих коміків в історії світового 

кіно («Сміх, кіно та Чарлі Чаплін», «Золота лихоманка Чарлі 

Чапліна») 

20. День довкілля. 
23. 

 
455 Всесвітній день книги тa авторського права років від дня 

народження Вільяма Шекспіра (1564–1616), англійського 

драматурга та поета, гуманіста доби Відродження («Вільям 

Шекспір – геній століть», «Перлини творчості Вільяма 

Шекспіра») 

26. День Чорнобильської трагедії («Чорнобиль; Без права на 

забуття», «Чорнобильська рана землі»)  

28. Світле Христове Воскресіння. Великдень («Співають дзвони 

Великодні», «Великодні звичаї народів»)  

  
 

ТРАВЕНЬ         
1 1. День міжнародної солідарності трудящих 

8-9. Дні пам'яті тa примирення, присвячені пам'ятi жертв Другої 

Світової війни 
9. Міжнародний день Європи 
11. 155 років від дня народження Етель Ліліани Войнич (1864–

1960), англійської письменниці, перекладача 
12. День Матері («Зазерніть у матусені очі», «Стежини до Храму 

душі материнської») 
13. 170 років від дня народження Панаса Мирного (Панас Якович   

Рудченко, 1849–1920), українського письменника («Панас 

Мирний – корифей української прози», «Панас Мирний – 

майстре художнього слова») 

Міжнародний день родини. Всеукраїнський день сім`ї 

170 років від дня народження Володимира Осиповича 

Шухевича (1849–1916), вченого-етнографа, педагога, 

культурно-просвітницького діяча 

160 років від дня народження Панаса Карповича 

Саксаганського (Тобілевич, 1859–1940), українського актора   
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та режисера («Творець сміху»,) 

16. День вишиванки 
18. День Європи 
19. День пам'ятi жертв політичних репресій 
20. 220 років від дня народження Оноре де Бальзака (1799–1850),   

класика французької літератури, письменника,  

основоположника реалістичного роману. 

22. Міжнародний день біологічного різноманіття 

160 років від дня народження Артура Конан Дойла (1859–

1930),   англійського письменника («Загублений світ Артура 

Конана Дойла», «Класик кримінального детиктиву») 

140 років від дня народження Симона Васильовича Петлюри 

(1879–1926), українського державного та політичного діяча,   

публіциста, організатора українських збройних сил  «Великий 

державник України») 

23. День Героїв (Свято Героїв) 
29. Міжнародний день миротворців ООН 
31. Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням («Весь світ кидає 

палити, а ти?», «Тютюн завдає шкоди тілу, руйнує розум, 

отупляє цілі нації 

 
ЧЕРВЕНЬ 

1. Міжнародний день захисту дітей («Хай щастю дитини не буде   

кінця», «Всі ми родом з дитинства»)  

День захисту дітей в Україні 
2. Всесвітній день охорони навколишнього середовища 
9. Міжнародний день друзів 
16. Трійця 
20. Всесвітній день біженців 
22. День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 
24. 95 років від дня народження Богдана Йосиповича Чалого (1924-

2008), українського дитячого письменника, драматурга, 

перекладача («Поет з країни дитинства») 

28. День Конституції України (1996) («Краса і велич символів   

державних», «Конституція країни – символ незалежності 

держави») 
30 День молоді 
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ЛИПЕНЬ 

8. День родини 
16. 

 

 

 

170 років від дня народження Олени Пчілки (Ольга Петрівна 

Косач; 1849-1909), української письменниці, драматурга,   

публіциста («Особливості художньої манери Олени Пчілки», 

«Олена Пчілка – Велика Мати українського націоналізму») 
20. 

 
120 років від дня народження Ернеста Міллера Хемінгуея      

(1899-1961), американського письменника («Життєвий             

кодекс Е. Хемінгуея», «Людина стовренане для поразки.  

Людину можна знищити, а здолати не можна» Е. Хемінгуель) 
27. 

 

 

 195 років від дня народження Александра Дюма (1824-1895),  

французького письменника, драматурга, поета («Геній  

авантюрного роману») 
28.  День хрещення Київської Русі-України 
30.  Міжнародний день дружби 

 

СЕРПЕНЬ 

 
5. 

 

 

120 років від дня народження Бориса Дмитровича Антоненка-

Давидовича (1899-1984), українського письменника, 

мовознавця («Лицар правди і добра», «Антоненко Давидович – 

творчість ціною втраченого  життя…») 

6. Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї 
7. 200 років від дня народження Пантелеймона Олександровича 

Куліша (1819-1897), українського письменника, поета, 

драматурга, мовознавця («Із забуття – в безсмерття», «П. 

Куліш: особистість, письменник, громадянин») 

21. День Державного Прапора України («Краса і велич символів 

державних», «Символ нації – національний  прапор»,   

«Прапор миру, вірності і волі») 
24. День Незалежності України («Незалежна Україна;шлях до 

мети», «Любіть всім серцем Україну 
25.    95 років від дня народження Павла Архиповича Загребельного 

(1924-2009), українського письменника («Патріарх української 

літератури», «Незбагненний, дивний, незалежний») 

27.    270 років від дня народження Йоганна Вольфганга Гете(1749- 

   1832), німецького поета та мислителя («Сподіватися завжди 

   краще, аніж впалати у відчай», «Сила поетичного слова») 
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ВЕРЕСЕНЬ 

1. День знань («Мій перший край в країну знань», «Почалася пора  

золота: йде до школи вся дітвора») 

80 років тому (1939) розпочалася Друга світова війна 
2. 1945 – підписано Акт про беззастережну капітуляцію Японії. 

Закінчення Другої світової війни 
8.    250 років від дня народження Івана Петровича Котляревського     

(1769–1838), українського письменника, поета, драматурга 

(«Мандрівка в світ Івана Котляревського», «Лицар української 

словесності») 
10.   125 років від дня народження Олександра Петровича Довженка 

(1894–1956), українського кінорежисера, письменника, 

кінодраматурга, художника («Я син свого часу…»,«Довженко 

вчора і сьогодні») 
11. 

        
155 років від дня народження Павла Арсеновича  Грабовського  

(1864–1902), українського поета, публіциста, перекладача  

(«Поетична творчість Павла Грабовського», «Шлях мученика,  

доля патріота») 

14. День українського кіно 

День фізкультури і спорту 
15. 230 років від дня народження Джемса Фенімора Купера  (1789-

1851), американського письменника-романтика («Великий 

піонер американської літератури») 

17. 155 років від дня народження Михайла Михайловича         

Коцюбинського (1864-1913), українського письменника і 

громадського діяча («Поет української інтелігенції М.    

Коцюбинський», «Поет краси природи та краси людської  душі») 

22. День партизанської слави 
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ЖОВТЕНЬ 

 
1.    Міжнародний день музики 

День ветеранів та людей похилого віку 
3. 120 років від дня народження Костянтина Олексійовича        

Гордієнка (1899–1993), українського письменника 
4 

        
Всесвітній день посмішки 

Всесвітній день тварин 
5.    110 років від дня народження Богдана-Ігоря Антонича(1909–1 

937), українського поета, прозаїка, перекладача,  

літературознавця («Літературознавчіпогляди Богдана-Ігоря 

Антонича», «Знане і незнане про Б.-І. Антонича») 
9.  115 років від дня народження Миколи Платоновича Бажана 

(1904-1983), українського письменника, філософа, 

перекладача, поета   («Карбований слів володар», «Я вас 

зустрічаю нащадки…») 
13.   День художника 
14.   День захисника України  

День українського козацтва («За Україну! За її волю! За честь!        

За славу! За народ!», «Береженого Бог береже,        а кoзака 

шабля») 
25. 80 років від дня народження Василя Тимофійовича 

Скуратівського (1939-2005), українського ученого, журналіста,  

літератора, народознавця 
28.        День звільнення України вiд фашистських загарбників 

Міжнародний день анімації    

25 років тому (1989) Верховною Радаю УРСР затверджено   

Закон про державний статус української мови 
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ЛИСТОПАД 

    1. 

    
11991 – Верховна Рада України прийняла«Декларацію прав 

ннаціональностей України» 
 9.   

 

 

 

 

День української писемності і мови(«З рідним словом міцніє 

держава», «Там, де живе        рідна   мова, живе український 

народ»)            

Всеукраїнський день працівників культури тa майстрів 

народного мистецтва 

225 років із дня смерті Григорія Савича Сковороди (1722-      

1794), українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета,    

педагога («І словом, і розумом, і життям своїм мудрець ... »,  

«Світ ловив мене, та не спіймав») 
 10. 

 

 

 

260 років від дня народження Фрідріха Шіллера (1759-1805),    

німецького поета, драматурга, теоретика мистецтва («Вільний 

лише той, хто володіє собою», «Вдячність забувається 

найчастіше» - Ф. Шіллер) 
 13. 130 років від дня народження Остапа Вишні(1889-1956), 

українського письменника, сатирика і гумориста («…скажіть 

усім, що я не ворог народу»,«Сивий голуб українського гумору») 
 16. Міжнародний день толерантності 
 20. Всесвітній день дитини 
 22. День Свободи 
 23. День пам`яті жертв голодомору та політичних репресій 
 25. Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства відносно 

жінок 

 
 30.  

 
70 років від дня народження Ярослава  Стельмаха(1949-2001), 

українського драматурга, дитячого письменника, кіносцена 

риста, перекладача 
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ГРУДЕНЬ 

1. 

 

 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

Народ України на референдумі в 1991 р. підтвердив Акт    

проголошення незалежності України 
3.  Міжнародний день інвалідів 
6.  День Збройних Сил України 
10. День прав людини 
14.  День вшaновування учасників ліквідації наслідків аварії нa  

Чорнобильській АЕС (День ліквідатора) 
19.  День Святого Миколая («Величаємо, величаємо Тебе, 

Святителю отче наш Миколаю, і шануємо святу пам’ять 

Твою…», «Чудотворець Миколай – великий святитель Церкви 

Христової») 
25.      Католицьке Різдво 

 

 

Рекомендуємо включити в плани роботи 

Обласні заходи 

1. Обласні конкурси: 

на кращу віртуальну виставку національно-патріотичного 

спрямування «Ти будеш жити, Україно!» (до Дня Незалежності 

України); червень – серпень 

2.   Серед публічних бібліотек області на краще зовнішнє оформлення 

прилеглої території бібліотеки «Бібліотечний простір». березень – 

вересень 

3. Регіональний Форум «Книжкова весна на Хмельниччині». 

Квітень 

4.ХІ Обласний форум бібліотекарів Хмельниччини. 

вересень 

 5.Науково-практична конференція  

        «Краєзнавчі ресурси бібліотек: проблеми формування 

          та популяризації».  

вересень 

6. День керівника «Основні засади управлінської діяльності: 

бібліотечний аспект». 

7. Всеукраїнський конкурс “Лідер читання”.  
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Підведення підсумків відбудеться 

   на базі Одеської ОДБ ім. В.Катаєва. (червень-вересень). 

8. Обласний тур Всеукраїнського конкурсу дитячого читання 

“Книгоманія” 

   (січень-травень). 

9. Всеукраїнський екологічний конкурс дитячої. Творчості 

“Майбутнє проросте з зернини”.  
(січень-червень). 

10.Всеукраїнський конкурс ессе  “Діти єднають Україну” на 

виконання Указу Президента “Про стратегію національно-

патріотичного виховання дітей і молоді 

   на 2016-2020 рр.” та на честь проголошення Акту возз’єднання 

УНР та ЗУНР.  

(січень-квітень) 

11.Всеукраїнський дитячий літературний конкурс “Творчі 

канікули”.  

(червень-вересень). 

12.Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Урочисте відкриття 

провести на базі бібліотеки для дітей Гвардійської ОТГ.  

(березень). 

13.Обласний поетичний онлайн-марафон “Хмельниччина читає 

Шевченка” (до 205-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка).  

(березень). 

14.Шевченківські читання “Юнь шанує   Кобзаря”.  

(травень). 

15.Обласний конкурс серед бібліотек для дітей “Бібліотечний 

простір: нестандартне рішення”.  

(червень-вересень). 

 

Районні заходи 

 

1.Районний конкурс на краще зовнішнє оформлення прилеглої 

території бібліотеки «Бібліотечний простір». Березень – вересень 

2.Районний конкурс на кращу виставку національно-патріотичного 

спрямування «Ти будеш житии, Україно!»   (до Дня Незалежності 

України) червень - серпень 

3. Районний  конкурс “Лідер читання» Червень – вересень 

4.Районний  тур Всеукраїнського конкурсу дитячого читання 

“Книгоманія” січень -травень 
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5. Районний  екологічний конкурс дитячої Творчості “Майбутнє 

проросте з зернини”. Січень-червень 

6. Районний  конкурс ессе “Діти єднають Україну” на виконання 

Указу Президента “Про стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді на 2016-2020 рр.” та на честь 

проголошення Акту возз’єднання УНР та ЗУНР.    січень-квітень 

7. Районний дитячий літературний конкурс “Творчі канікули”. 

червень-вересень. 

8. Всеукраїнський Тиждень дитячого читання. Проведення на базі 

б/ф с. Томашівка (березень). 

9.  Районний конкурс  читців творів Т.Г.Шевченка  (до 205-ї річниці 

від дня народження Т.Г.Шевченка).  березень. 

10.  Шевченківські читання “Юнь шанує Кобзаря”. (травень). 

11. Районний конкурс на кращу виставку по правовій освіті 

(жовтень) 

 

Заходи з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників 
 

1. Семінар для директорів, завідуючих опорними бібліотеками 
ОТГ «Місце бібліотеки в об’єднаній територіальній 

громаді: виклики та перспективи розвитку» (квітень). 

2. Літній клуб бібліотечного менеджера (обласний семінар 
директорів/завідуючих ЦБС, ЦРБ, ЦМБ, центральних 

бібліотек ОТГ правонаступників ЦРБ) «Стратегія 

розвитку центральних бібліотек в умовах 

інформаційного суспільства» на базі бібліотек 

Волочиської міської ОТГ (червень). 

3. Лабораторія професійної майстерності методиста 

«Інформаційне задоволення потреб громади: роль 

методичного центру» на базі бібліотек Полонської міської 

ОТГ (жовтень). 

4. Вебінари:  
 для ІТ-спеціалістів бібліотек «Огляд платформ для 

проведення веб-навчань» (травень);  

 для бібліографів «Організація і технологія інформаційно-

бібліографічного обслуговування» (серпень); 

 для працівників відділів комплектування «Бібліотечні 

фонди: нові тенденції формування та організація» 

(квітень); 
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 для працівників публічних бібліотек, які відповідають за 

збереження бібліотечного фонду «Актуальні питання 

охорони книжкових пам’яток. Робота з цінною та 

рідкісною літературою» (березень).  

    В рамках реалізації обласної програми 

  «Обласна бібліотека – бібліотекам села» заплановані: 

1. Бібліодень сільського бібліотекаря в ОУНБ «Сільська 

бібліотека – центр громади: сучасне бачення якісного 

обслуговування» з виїздом в сільську бібліотеку 

Гвардійської ОТГ (липень). 

2. Цикл тренінг-семінарів «Основи бібліотечної журна-

лістики» в рамках творчої студії «Сучасна бібліотека: нові 

вимоги, нові можливості» на базі бібліотек Віньковецького, 

Ярмолинецького, Старокостянтинівського районів 

(травень, червень, серпень). 

3. Бібліотечний десант «Успішна бібліотека громаді» 

(бібліотечна виїзна акція молодих фахівців ОУНБ) на базі 

бібліотек Ленковецької ОТГ (липень). 

4. Семінар-практикум «Бібліотека – як центр культурного 

та національно-патріотичного виховання» (жовтень). 

5. Вебінари для працівників сільських бібліотек, які мають 
доступ до мережі Інтернет: 

 «Малі форми видавничої продукції бібліотеки: 

редакторська підготовка видань» (вересень); 
 «Оригінальні форми проведення соціокультурних 

заходів»; 
«Популяризація агротуризму бібліотечними формами 

роботи». 

 Проблемно-цільове навчання директорів т азаступників 

директорів ЦБС для дітей “Бібліотека для дітей в культурно 

– освітньому просторі України: 

 перспективи та шляхи розвитку в умовах децентралізації” 
на базі НБУ для дітей; 

                            (13-17 травня). 

 Творчої лабораторії заступників директорів з питань 

обслуговування дітей,завідуючих районними, міськими, 

селищними бібліотеками для дітей, центральними 

бібліотеками ОТГ на тему “Бібліотека для дітей і громада: 
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соціальний діалог в сучасних умовах” з виїздом до бібліотек 

Славутської ЦБС;  

(червень). 

- Школи керівника “Управління сучасною бібліотекою: 

вектор змін”; 

 (листопад) 

- Школи професійного розвитку “Ідеї. Практика. Досвід” 

(для працівників сільських бібліотек, що обслуговують дітей 

ОТГ);  

(липень). 
       - Занять онлайн-школи “ІТ в бібліотеці для дітей”;    

        (щоквартально). Зональних вебінарів: 

       - “Інклюзія в дії”;  

(квітень) 

          - “Від медіаграмотності  – до медіакультури”.  

(жовтень). 

 

Науково-дослідна робота: 
1. «Роль веб ресурсів у створенні позитивного іміджу 

бібліотеки» (обласне дослідження).  березень – червень 

2. «Сільські бібліотеки Хмельниччини: сучасна модель» 

(обласне дослідження). ІІ – ІІІ квартал 

3. «Стан забезпечення бібліотечним обслуговуванням 

жителів ОТГ» (обласне дослідження). протягом року 

4. «Краща книга Хмельниччини 2018» (до Всесвітнього дня 

книги та авторського права) (моніторинг). лютий – квітень 

5. «Стан інформатизації бібліотек області» (щорічна 

маркетингова розвідка). червень, жовтень 

6. «Актуалізація даних адресної частини системи ЕСМаР 

бібліотек ОТГ» (моніторинг). листопад 

7. «Аналіз даних електронної системи моніторингу в 

публічних бібліотеках» (моніторинг). І – ІІ квартал 

8. «Підвищення кваліфікації бібліотечних спеціа-лістів 

області» (моніторинг в рамках діяльності онлайн клубу «Сучасний 

методист»). Щоквартально 

9.  «Книга року – 2019»; 

10.  «Періодичні видання в читанні дітей»; 

11.  «Незадоволений читацький попит на дитячу літературу в 

бібліотеках України для дітей» 
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Районні дослідження 

1.« Бібліотеки Ярмолинеччини: сучасна модель» 

2.Анкетування: «Сучасний  бібліотекар – очима користувача» 

 

 

Графік проведення районних заходів з підвищення 

кваліфікації 

 
№ 

п/п 

Назва заходу Форма заходу Місце 

проведення 

Час 

проведе

ння 

Районні семінари  

 

1 «Бібліотека – осередок 

інтелектуального дозвілля 

та спілкування 

користувачів 

» 

Семінар  

ЦРБ 

 

І 

квартал 

2 «Сучасна бібліотека: 

формула успіху» 

Семінар-

практикум  

 

ЦРБ 

ІІ 

квартал 

3 
Проектна діяльність в 

бібліотеках 

Семінар-

практикум 

 

ЦРБ 

 

ІІІ 

квартал 

4 Планування  роботи: 

«Пошук ідей та нових 

форм роботи» 

 

Семінар 

 

ЦРБ 

 

 

ІVквар

тал 

Школа професійної майстерності (зональна) 

 

1 «Креативна бібліотека» 

 

Лабораторія 

професійної 

майстерності 

ЦРБ І 

квартал 

2 Сучасна бібліотека: її 

роль у вихованні 

національної свідомості 

та патріотизму» 

Семінар-

практикум 

ЦРБ ІІ 

квартал 

3 Інновація  в сільській 

бібліотеці 

 

Майстер-клас 

 

б/ф с. 

Томашівка 

 

ІІІ 

квартал 
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4. Робота бібліотек з 

джерелами краєзнавчої та 

народознавчої тематики» 

Практикум  Пасічна І 

квартал 

Школа бібліотекаря-початківця 

 

1 «Клуби за інтересами – 

активна форма 

спілкування користувачів 

та популяризації 

літератури» 

День 

професійного 

спілкування 

Майстер-клас 

ЦРБ І 

квартал 

2 «Сучасна бібліотека: 

абетка іміджу» 

Семінар-

практикум  

ЦРБ 

 

ІІ 

квартал 

3 «Організація книжкових 

виставок – це наука та 

мистецтво» 

Година 

професійних 

зустрічей 

Майстер-клас 

б/ф с. 

Сутківці 

 

ІІІ 

квартал 

4  «Організація роботи 

бібліотек з фондами 

в умовах 

децентралізації» 

 

 

Практикум  

 

ЦРБ  

 

ІV 

квартал 

Методичні дні 

1.  «УДК знайомимося, 

вивчаємо, впроваджуємо» 
День фахівця 

ЦРБ 

 
лютий 

2.  «Часи 

змінюються,змінюємося і 

ми»» « 

Методичний 

день 
ЦРБ травень 

3.  «Рекламно –іміджова 

діяльність бібліотек» 

Методичний 

міст 
ЦРБ липень 

4.  «Планування  та звіт -

2020 

Методичне 

інформбюро 
ЦРБ 

груден

ь 
Школа сучасного бібліотекаря 

 

1. Нові інформаційні технології”, 

“PR-діяльність”. 
Тренінг ЦРБ березень 

 

2. 

 

«Основи бібліотечної журна-

лістики» «Сучасна бібліотека: 

нові вимоги, нові можливості» 

Тренінг-

семінар 
ЦРБ травень 
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3.  “Імідж-шлях до успіху” Тренінг  ЦРБ червень 

Графік комплексних вивчень у бібліотеках району 

1. Томашівка – І квартал 

                                     2.  Міська – І квартал 

                                     3. Стріхівці – І квартал 

                                     4. Глушківці  - І квартал 

                                     5. Шарівка – І квартал 

  6. Михайлівка – І квартал 

            7. Вербка Мурована – ІІ квартал 

       8.  Виноградівка – ІІ квартал 

       9.  Монастирок – ІІІ квартал 

 

Графік переобліків книжкового фонду  

Згідно перспективного плану переобліків книжкових фондів 

Ярмолинецької ЦБС  на 2016 - 2020 рр. провести переобліки 

книжкових фондів та надати відповідні документи у наступних 

місяцях у таких бібліотеках: 

1. Баранівка – лютий 

2. Михайлівка - лютий  

3. Вербка – березень 

4. Антонівці - квітень 

5. Нове Село – травень 

6. Міська - червень 

7. Проскурівка – липень 

8. Відділ УФКФіК – серпень 

9. Монастирок – вересень 

10. Шарівка - жовтень  

11. Стріхівці – жовтень 

12. Кадиївка- жовтень 

Включити в плани роботи в 2019 році 

Вивчення книжкового фонду 
    У 2019 році провести вивчення книжкового фонду відділів 

мистецтво і спорт. Вивчення провести аналітичним методом. 
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Поповнення книжкового фонду

У 2019 році триває акції «Подаруй бібліотеці сучасну книгу»     

Передбачити кошти в місцевому бюджеті на поповнення 

книжкових фондів. 

Передплата періодичних видань на 2019-2020                                                                                             

роки. 

Зміцнення матеріально-технічної бази бібліотеки 
   Придбання комп’ютерного обладнання 

   Підключення до мережі Інтернет 

   Облаштування інтер’єру бібліотеки 

   Ремонт бібліотеки 

   Облаштування краєзнавчих кімнат та куточків

Документи, які необхідні для звітності 2019 

 
1. Форми 6-НК (заповнюються особисто в 3 примірниках) 

2. Інформація (пояснювальна записка) про роботу бібліотеки за 

2019 р.  в друкованому вигляді. 

3. Сумарні книги, накладні 

4. Інвентарні книги (останню) 

5. Акти на списання періодики 

6. Формуляри (дитячі, дорослі) 

7. Чернетки 

8. Щоденники роботи 

9. Документація на масову роботу 

10. Документація клубів за інтересами  

11. Довідки з сільської ради завірені печаткою та підписом голови: 

 про кількість населення (в розрізі населених пунктів сільської 
ради); 

 надходження та використання коштів (платні, позабюджетні 
та бюджетні); 

 передплата періодичних видань (назва, на який період, ціна) 
 довідка про ремонти та опалення 

 довідка про пожежну безпеку (наявність вогнегасників) 
12.Замовлення на передплату періодики (або абонементи)  

13. Вивчення фондів  

14. Літопис села (заповнені за 2018 рік) 

15. Історія бібліотеки(заповнені за 2018 рік) 
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16. Видавнича продукція. 

17. Дані до додаткових відомостей: 

 кількість пенсіонерів по віку 

 кількість інвалідів 

 відвідування масових заходів в бібліотеці 

 відвідування масових заходів за межами бібліотеки 

 Порядок здачі звітів 2018 
 

1. Провідний бібліотекар   (Гуменюк К.П.) 

2. Директор ЦБС (Слободян  О.Л.) 

3. Головний краєзнавець (Москаленко В.М.) 

4. Заступник директора по роботі з дітьми (Божик С.А.) 

5. Методист (Черевуля А.Л.) 

 

Методичні рекомендації 

 
1 січня 2016 року офіційно вступили в силу 17 цілей 

сталого розвитку, прийняті світовими лідерами на історичному 

Саміті ООН. 15 вересня 2017 року Уряд України представив 

Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», яка 

визначає базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку 

(ЦСР). У доповіді представлені результати адаптації 17 глобальних 

ЦСР з урахуванням специфіки національного розвитку 

(http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-

rozvytku).  

У всьому світі до виконання Цілей активно долучаються й 

бібліотеки. Вони входять у число провідних закладів культури, 

ефективна діяльність яких допоможе досягненню багатьох із 

завдань: забезпечення здорового способу життя громадян, супровід 

освіти всіх рівнів, створення умов для гендерної рівності тощо. 

Приклади, як бібліотеки сприяють реалізації кожної із Цілей. 

1. Подолання бідності в усіх її формах та усюди. Бібліотеки 

сприяють реалізації цієї цілі шляхом надання: 

 доступу до інформації та ресурсів, що уможливлюють 

покращення людиною свого життя; 

 можливостей оволодіння новими навичками, потрібними 

для освіти та працевлаштування; 

http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
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 інформації уряду, громадянському суспільству, бізнесу для 

прийняття рішень щодо боротьби з бідністю. 

2. Досягнення продовольчої безпеки, поліпшення 

харчування і сприяння сталому розвитку сільського 

господарства, подолання голоду.  
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі шляхом: 

 підтримання досліджень із сільського господарства, 

надання даних про більш продуктивні та сталі рослини; 

 надання доступу фермерам до онлайнових ресурсів, 

зокрема щодо цін на місцевих ринках, прогнозу погоди, 

інформації про нове обладнання. 

3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння 

благополуччю всіх у будь-якому віці. 
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі шляхом надання: 

 даних досліджень у медичних бібліо-теках і бібліотеках 

лікарень для освіти та покращення медичної практики тих, 

хто зайнятий у сфері охорони здоров’я; 

 публічного доступу до інформації про здоров’я і здоровий 

спосіб життя, допомагаючи людям залишатися здоровими. 

4. Забезпечення всеохопної і справед-ливої якісної освіти 

та заохочення до навчання впродовж усього життя для всіх. 

Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи: 

 спеціальних працівників, які опі-куються ранньою 

грамотністю та навчанням протягом життя; 

 доступ студентам до інформації та результатів досліджень; 

 інклюзивний простір, де вартість не перешкоджає 

отриманню нових знань та навичок. 

5. Забезпечення гендерної рівності. 
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи: 

 безпечне і гостинне місце для зустрічей і спілкування; 

 програми і послуги для задоволення потреб жінок і дівчат, 

зокрема щодо їхніх прав чи здоров’я; 

 доступ до інформації та інформаційно-комунікацій-них 

технологій, що допомагають жінкам опановувати бізнесові 

навички. 

6-7. Чиста вода та належні санітарні умови. Використання 

відновлювальної енергії. Забезпечення наявності та 

раціонального використання водних ресурсів та санітарії для 
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всіх. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і 

сучасних джерел енергії для всіх. 

Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, надаючи: 

 доступ до якісної інформації, що сприяє реалізації місцевих 

проектів із раціо-нального використання водних ресурсів та 

щодо санітарії; 

 вільний і надійний доступ до електроенергії для читання, 

навчання та роботи; 

 місцевій владі, дослідникам, бізнесменам і власникам 

нерухомого майна доступ до якісної інформації, що 

стосується сучасної відновлювальної енергії. 

8. Сприяння поступальному, всеохоп-ному та сталому 

економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та 

гідній праці для всіх. 
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, надаючи доступ до 

інформації та можливості для оволодіння навичками, необхідними 

для пошуку та отримання роботи, досягнення успіхів на кращій 

роботі. 

9. Створення інфраструктури, сприяння всеохопній і 

сталій індустріалізації та інноваціям.  

Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи: 

 розгалужену інфраструктуру публіч-них і науково-

дослідних бібліотек та досвідчених бібліотечних фахівців; 

 гостинний та інклюзивний публічний простір; 

 доступ до інформаційно-комунікаційних технологій, 

зокрема швидкісного Інтернету, якого може не бути в 

інших місцях. 

10. Зменшення нерівності всередині країн і між ними. 
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи: 

 нейтральне та гостинне середовище, відкрите для навчання 

всім, включно з особливими групами, такими як мігранти, 

біженці, меншини, корінне населення, люди з інвалідністю; 

 рівний доступ до інформації, що підтримує соціальне, 

політичне та економічне залучення. 

11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й 

екологічної стійкості міст і населених пунктів. Бібліотеки 

сприяють реалізації цієї цілі, бо є інституціями: 

 яким довіряють як таким, що віддані промоції культурного 

залучення та взаємо-розуміння; 
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 які документують і зберігають для наступних поколінь 

культурне надбання.  

12-15. Відповідальне споживання. Захист планети. 

Забезпечення життя під водою. Забезпечення життя на землі. 

Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і 

виробництва. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі 

зміною клімату та її наслідками. Збереження та раціональне 

використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах 

сталого розвитку. Захист і відновлення екосистем суші та 

сприяння їх раціональному використанню, розумне 

лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення 

процесу деградації земель та сприяння їх відновленню, 

запобігання зникненню різноманіття. Бібліотеки сприяють 

реалізації цієї цілі шляхом: 

 стійкої системи поширення та обміну матеріалами про 

зменшення відходів; 

 надання історичних записів щодо змін узбережжя та 

використання земель; 

 надання даних досліджень щодо зміни клімату для 

формування відповідної політики; 

 інформування місцевих і національного рівня владних 

структур для прийняття рішень щодо мисливства, 

риболовства, використання земель, раціонального 

використання водних ресурсів. 

16. Сприяння побудові миролюбного і відкритого 

суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу 

до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних і 

заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях. 
Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи: 

 публічний доступ до інформації про уряд, грома-дянське 

суспільство та інші інституції; 

 навчання навичок, необхідних для розуміння та 

використання цієї інформації; 

 інклюзивне, політично нейтральне середовище для людей, 

де вони можуть збиратися та організовуватися. 

17. Зміцнення засобів реалізації й активізація глобального 

партнерства для стійкого розвитку.  
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Бібліотеки сприяють реалізації цієї цілі, пропонуючи 

глобальну мережу інституцій, укорінених у громадах, з метою 

підтримання планів місцевого розвитку. 

Використай у роботі 

2019 рік оголошено Роком Китаю в Україні. В плани роботи 

слід включити заходи з популяризації китайської мови, культури, 

при проведенні яких пропонуємо використовувати бібліотечні 

форми роботи:  

 зустрічі з цікавими людьми; 
 віртуальні подорожі цікавими місцями Китаю; 
 уроки вивчення китайської мови; 
 перегляд відеофільмів китайською мовою; 
 книжкові виставки, полички; 
 майстер-класи з китайської каліграфії та виготовлення 

паперових лотосів, китайських ліхтариків тощо. 
Важливим при плануванні роботи є Указ Президента 

України №334/2015 від 12 червня 2015 року «Про заходи щодо 

поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді» (https://bit.ly/2OHJEJN). Радимо запланувати заходи, які 

формуватимуть громадянську позицію, розуміння єдності та 

цілісності України, виховання шанобливого ставлення до Героїв 

Небесної сотні, воїнів, загиблих у боротьбі за свободу та цілісність 

України: 

 волонтерські акції; 
 тематичні виставки; 
 презентації книг; 
 зустрічі з людьми, які творять історію України; 
 години-реквієми, приурочені пам’яті героїв; 
 патріотичні години; 
 фотовиставки; 
 акції, флешмоби; 
 перегляди документальних фільмів тощо. 
Поняття «Академічна доброчесність» набирає поширення. З 

метою формування в суспільстві культури академічної 

доброчесності, запобігання проявам шахрайства, плагіату, корупції 

у сфері освіти та науки радимо запланувати ряд заходів, що 

сприяли б поширенню даних знань серед користувачів бібліотек, 

спрямованих на формування культури доброчесності та навичок її 

дотримання: 

https://bit.ly/2OHJEJN
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 курс лекцій; 
 вебінари; 
 тренінгові вправи по ліцензуванню власних публікацій; 
 практичні заняття з перевірки інформації на плагіат; 
 перегляди відеороликів. 
Важливе місце в популяризації бібліотеки, її послуг займає 

рекламна діяльність бібліотеки. Особливу увагу слід приділити 

створенню офіційної сторінки бібліотеки в соціальній мережі 

Facebook. Висвітлюйте діяльність бібліотеки, соціокультурну 

діяльність, бібліотечні інновації, досягнення та успіхи, кращих 

читачів та відвідувачів, партнерів та друзів бібліотеки, співпрацю, 

творчі акції. 

Однією з пріоритетних напрямків роботи бібліотек 

залишається краєзнавча діяльність. При плануванні заходів 

краєзнавчої тематики рекомендуємо запланувати: 

 краєзнавчі подорожі цікавими місцями населеного пункту; 
 дні краєзнавства; 
 презентації видань місцевих письменників; 
 прем’єри книг; 
 творчі зустрічі; 
 вечори-портрети земляків;  
 літературні бенефіси; 
 дні села; 
 свята громади та інші, не менш цікаві заходи. 
Народні традиції, свята, обряди, вироби майстрів народних 

умільців – це невичерпне джерело творчих акцій бібліотеки. 

Пропонуємо активізувати пошукову роботу бібліотек у виявленні 

забутих імен, цікавих постатей краю.  
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Незвичайні, нетрадиційні дати і свята 

 

Згідно вказаних дат бібліотекам рекомендується 

планувати і проводити заходи до цих дат та подій. Це 

придасть бібліотеці креативності, цікавості, залучить 

нових користувачів, особливо в клубах за інтересами та з 

відвідувачами – дітьми. 
1 січня - Всесвітній день Миру, День всесвітніх молитов за мир 

1 січня - Всесвітній день імунітету 

1 січня – Всесвітній день кішок 

3 січня - День соломинки 

5 січня - Міжнародний день скаутів 

11 січня - Всесвітній день "спасибі" 

15 січня - День народження Вікіпедії 

21 січня - Міжнародний день обіймів 

2 лютого - День Бабека 

11 лютого - Всесвітній день хворого 

17 лютого - День спонтанного вияву доброти 

19 лютого - Всесвітній день китів 

1 березня - Всесвітній день котів 

2 березня - Міжнародний день боїв подушками 

4 березня - День народження міні-спідниці 

9 березня - День народження ляльки Барбі 

14 березня - Міжнародний день числа "Пі" 

4 квітня - День св. Ісидора (покровителя Інтернету) 

6 квітня - День мультфільмів 

29 квітня - Міжнародний день танцю 

3 травня - День сонця 

14 травня - Всесвітній день справедливості торгівлі 

31 травня - Всесвітній день блондинок 

6 липня - Всесвітній день поцілунків 

11 липня - Всесвітній день шоколаду 

5 серпня - Міжнародний день світлофора 

13 серпня - Всесвітній день шульги 

13 серпня - День везіння 

24 серпня - День народження картопляних чіпсів 

25 серпня - Міжнародний день глухонімих 
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5 вересня - Міжнародний день грамотності 

9 вересня - Міжнародний день краси 

19 вересня - День народження смайла 

22 вересня - День без автомобілів 

26 вересня - Всесвітній день серця 

30 вересня - День усиновлення 

7 жовтня - Всесвітній день посмішки 

10 жовтня - День шефа 

15 жовтня - Всесвітній день сільських жінок 

15 жовтня - Міжнародний день білої тростини 

15 жовтня - Всесвітній день миття рук 

16 жовтня - Міжнародний день їжі 

21 жовтня - День яблука 

3 листопада - Всесвітній день чоловіків 

8 листопада - Міжнародний день КВК 

13 листопада - Міжнародний день сліпих 

16 листопада - Міжнародний день толерантності 

18 листопада - День народження Діда Мороза 

19 листопада - Всесвітній день туалету 

21 листопада - Всесвітній день відмови від куріння 

21 листопада - Всесвітній день привітань 

5 грудня - Всесвітній день волонтерів 

9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією 

10 грудня - Всесвітній день футболу 

10 грудня - День Нобеля 

11 грудня - Міжнародний день танго 

11 грудня - День благодійності 

15 грудня – Міжнародний день чаю 

19 грудня – Міжнароднийдень допомоги бідним 

26 грудня – День подарунків 
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Пропонуємо ознайомитись та по можливості 

впроваджувати в практику роботи бібліотек цікаві 

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ: 

 Патріотична акція «Шануємо живих, пам’ятаємо про 

полеглих» 

 Патріотична бібліовітрина «Небесній Сотні шана і молитва» 

 Виставка – реквієм «Стоїть в скорботі Мати – Україна» /до 

Дня Героїв Небесної Сотні/ 

 Урок мужності «Між життям і смертю» /Герої Небесної Сотні/ 

 Виставка-інформація «АТО – неоголошена війна» 

 Книжкова виставка «Герої ХХІ століття» 

 Цикл зустрічей з учасниками АТО «Вижити і перемогти» 

 Книжкова виставка «Революція Гідності та АТО вимір» 

 Цикл патріотичних бесід «Моє ім’я - Україна» 

 Вікторина для юнацтва «Чи знаєте ви Україну?» 

 Літературно – музичний вечір «До висот Шевченкового 

слова» 

 Година корисної інформації «Не цураймось рідної мови» 

 Літературно-музичний вечір «Рідна мова – оберіг людини і 

нації» 

 Урок – мислення «Із мови починається людина» 

 Виставка - полеміка «Право знати право» 

 Цикл правознавчих уроків для юнацтва «Уроки права - уроки 

життя» 

 День інформації «Мої права в моїй державі» 

 Тематичний перегляд літератури «Правова освіта і гідність 

людини» 

 Презентація сайту «Привіт, Європо!» 

 Інформаційна бесіда «Плануй поїздки спонтанно : безвізовий 

режим до Європи» 

 Молодіжне шоу «Світ, наповнений коханням» 

 Читацькі діалоги «Прочитали – хочемо розповісти» 

 Десант – знайомство «На перший погляд» /екскурсія по 

бібліотеці/ 

 Інтернет – урок «Крокуємо в Інтернет разом» 

 Цикл Інтернет-уроків «Інтернет PROстір: безпечна веб-

країна» (веб-спілкування, нетикет; кодекс вихованого блогера; 
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безпека в Інтернеті; комп’ютерний сленг, смайли). До 

Міжнародного дня Інтернету. 

 Профі –урок «Обираємо професію: крок за кроком» 

 Шок – урок «SOS: наркотик – жало добровільної смерті» 

 Інноваційна мозаїка «Книга в кадрі» 

 Літературний інтернет-фестиваль «Сучасна українська проза» 

 Книжкова виставка – вітання «» 

 Вересневі зустрічі з цікавою книгою, з цікавим автором, з 

кращим читачем 

 Вечір – відкриття «Нові імена на літературній ниві» 

 Посиденьки: бібліотечні, краєзнавчі, літературні 

 Ретро – виставка «Читаємо забуті книжки» 

 Серія книжкових виставок «Де книга – там молодь» 

 Інформаційний променад «»  

 День інформації «Відкрий своє місто» 

 Бібліотечний урок «Перший крок у світ книжок» 

Додаток №1 

Ретро-погляд 

 «Нам злуку дарував господь» 

(до 100 річчя проголошення Акта злуки Української 

Народної Республіки і західноукраїнської народної 
республіки) 

Лунає пісня про Україну, 

або Старий Гімн України « Боже, Україну збережи».  

На сцену виходять ведучі, учні в українських костюмах, 

які тримають в руках свічки. 

Ведучий: 
Людської пам’яті свіча хай запалає, 

Коли життя знов набирає силу. 

В  ер’я народу хай вона палає 

За муки, за життя і за могили 

Хай вдячна пам’ять наша звеличає. 

Ведучий: 
22 січня 2019 року Україна відзначає 100 річчя з дня проголошення 

Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської 

Народної Республіки. Акт Злуки, закріплений в Універсалі 
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Директорії УНР, унормовував омріяні попередніми поколіннями 

ідеали української соборності, визначивши: 

«Збулися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини 

України. 

Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка.» 

5 Учень: 
Тобі, Україно, мій мужній народе, 

Складаю я пісню святої свободи 

Усі мої сили і душу широку 

Й життя я віддам до останнього кроку 

Аби ти щаслива була, Україно, 

Моя Батьківщино! 

6 Учень: 
Нам дух волелюбний від скіфів дістався, 

Широка душа – від безмежжя степів. 

Хто серцем тебе, Придніпров’я, торкався, 

Той душу твою осягнути зумів. 

Це тут України моєї початок, 

Де волю плекали твої козаки. 

Про неї сьогодні ми будем співати 

І славу пронесем крізь віки! 
( Лунає пісня « Україна») 

3 Учень: 
Велична і свята, моя ти Україно, 

лише тобі карать нас і судить 

Нам берегти тебе, Соборну і єдину 

І нам історію творить! 

4 Учень: 
День 22 січня 1919 року назавжди залишиться в історії 

українського народу як свято Соборності України. Це був один з 

найпрекрасніших моментів нашої історії. Високий принцип 

соборності своїх земель – найблагородніший у світі ідеал, до якого 

прагне кожна нація.Ведучий: А зараз давайте перегорнемо сторінки 

історії свята Соборності України. 

7 Українка: 
 У тяжкій і тривалій боротьбі за національне 

визволення,утвердження 

власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і 

радісні події. 
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Одна з таких сторінок нашого минулого – боротьба українського 

народу за соборність своїх земель. 

Так вже розпорядилась історія, що упродовж століть наш народ та 

землі 

України були розрізнені, належали до інших держав: Російської 

імперії, Польщі,Австро-Угорщини. Тож споконвічною мрією 

українців було об’єднання розрізнених частин України в межах 

однієї держави. 

8 Українець: 
 З початком Першої світової війни у Галичині було створено 

Головну 

Українську Раду (пізніше – Загальна Українська Рада), яка 

відстоювала інтереси українців. Євген Петрушевич, Євген 

Левицький, Кость Левицький, 

Семен Вітик – одні з перших виступили з ідеєю соборності 

України. У численних їх промовах відкрито пропагувались ідеї 

злуки всіх українських земель.  

9 жовтня 1918 р. на засіданні австрійського парламенту майбутній 

глава уряду ЗУНР Кость Левицький висловив загальне  прагнення 

галицького народу до Києва. 20 жовтня 1918 р. на багатотисячній 

маніфестації у Львові відомий західноукраїнський політичний і 

громадський діяч Семен Вітик закликав до негайної злуки з 

Великою Україною. 

9 Українка: 
 У середині листопада 1918 р. Австро-Угорська імперія розпалась 

під впливом революційних подій у країні. І вже 1 листопада війська 

Української Національної Ради захопили Львів, проголосивши 

створення Української держави. А 13 листопада за новоутвореною 

державою закріпилася назва Західноукраїнська Народна Республіка 

(ЗУНР). Тож одним із найважливіших завдань уряду ЗУНР було 

об’єднання усіх українських земель в одну державу. 

10 Українець: 
 Але поки гетьман Павло Скоропадський володарював у Києві, ця 

мета булла недосяжною. 

Ситуація змінилася, коли на зміну гетьманату до влади прийшла 

Директорія, було відновлено Українську Народну Республіку та її 

закони, представники Державного Секретаріату ЗУНР – Дмитро 

Левицький, Лонгин Цегельський, члени Директорії Володимир 

Винниченко, Симон Петлюра, Панас Андрієвський, Федір Швець 1 
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грудня 1918 року підписали у Фастові  еред вступний договір про 

наміри об’єднати населення і території обох утворень в одній 

державі. 

Даний договір, , став, по суті, першим і основним актом соборності. 

Після нього значно активізувалася боротьба за ідейно-політичну і 

територіальну консолідацію українців усіх земель. 

11 Українка: 
Перше рішення у цьому напрямі зробила Українська Національна 

Рада, яка 3січня 1919 року одностайно прийняла ухвалу про злуку 

Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною 

Республікою. 

Директорія і Рада Народних Міністрів призначили урочисте 

святкування об’єднання УНР і ЗУНР на 22 січня. Мабуть, це було 

не випадково, бо вказаний день збігався з річницею історичного IV 

Універсалу Центральної Ради, згідно з яким УНР проголошувалась 

самостійною, незалежною державою. Отже, він мав стати днем 

подвійного всенародного свята – Незалежності й Соборності. 

12 Українець: 
 І ось настав день, за який українці боролись упродовж багатьох 

століть. 

 22 січня біля святої Софії було велелюдно. Вхід з Володимирської 

вулиці прикрашала тріумфальна арка з гербами історичних земель 

України. Під звуки оркестру крокували військові підрозділи. 

Урочистості розпочав заступник президента ЗУНР Лев Бачинський, 

який нагадав про традицію «одного нерозривного тіла» від 

Володимира Великого до «великих гетьманів». 

Держсекретар Лонгин Цегельський оголосив вірчу грамоту президії 

Української Національної Ради й передав її голові Директорії 

Володимиру Винниченку, який привітав галицьких делегатів, 

наголосивши на непересічному значенні Акта соборності. 

13 Українець: 
 Представник Директорії Федір Швець виголосив великі слова: 

«Віднині зливаються в одне віками відділені одна від одної частини 

України – Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпрянська 

Україна – в одну Велику Україну… 

Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх 

власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для 

створення нероздільної незалежної Української Держави на добро і 

щастя українського народу». 
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Давайте переглянемо історичні документальні кадри про події, які 

відбувалися  100 років потому. 
Огляд відеофільма.( документальне відео 1919 року) 

14 Українка 
 В 1919-му, Україна не змогла відстояти свою незалежність. Однак, 

незважаючи на невдале завершення об’єднання двох республік, 

значення Акта надзвичайно важливе, оскільки він наочно показав 

безперспективність спроб роз’єднати український народ, 

протиставити українців один одному, змусити їх служити чужим 

для них інтересам. Він став етапом становлення і розвитку 

української державності. 

15 Українка: 
 Об’єднавча акція 1919 року залишила глибинний слід в історичній 

пам’яті українців. Справжню єдність народу у боротьбі за 

незалежність продемонструвала світові Україна 21 січня 1990 року. 

Так, знаменним етапом піднесення духу свободи став «живий 

ланцюг» між Києвом і Львовом, коли 21 січня 1990 року тисячі 

українців взялися за руки на згадку про проголошення Акту Злуки. 

«Живий ланцюг справив на мене неповторне враження. 

Народ був у надзвичайному піднесенні, навкруги дзвеніли 

патріотичні пісні. Раз у раз лунали здравиці на честь українського 

народу. Над головами у височині витав дух Свободи». 

16 Українець: 
Ця акція прискорила розпад СРСР і здобуття національної 

незалежності, бо переконливо засвідчила духовну єдність східних і 

західних регіонів України. 

Утворення незалежної Української держави в 1991 році 

знаменувало початок якісно нового етапу в утвердженні 

суверенітету і соборності українських земель. 

День Соборності України почали відзначати на державному рівні з 

1999 року, коли був підписаний відповідний Указ Президента 

України. Згідно з цим документом 22 січня – день, коли був 

проголошений в 1919 році Акт Злуки, встановлено Днем 

Соборності України. 

17 учень: 
Україно, соборна державо, 

Сонценосна колиско моя, 

Ще не вмерла й не вмре твоя слава, 
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Завойована в чесних боях! 

18 учень: 
Живи та міцній, Українська державо! 

Вмирали у битвах мільйони бійців, 

Щоб стяг синьо-жовтий піднявсь величаво 

Й над Києвом стольним віки майорів! 

3 учень: 
Любіть Україну, злотосяйну і вічну, 

Любіть Україну, всім серцем любіть. 

У день її народження не свічку – 

Серця без коливання запаліть. 

4 учень: 
Моя Україно! 

Я вірю, що дух твій ніколи не згасне. 

Ти совість народу, незгасна зоря, 

Живи й процвітай, Україно моя, 

Для миру, для щастя, любові й добра. 

5 учень: 
Ми вірим в майбутнє твоє, Україно! 

Говорить сьогодні дорослі й малі, 

Бо ти в нас – найкраща, бо ти в нас єдина, 

Немає такої, як ти на землі. 

Всі учасники свята, тримаючи в руках блакитні та жовті папери 

на яких написано назви областей України виходять на сцену і 

створюють єдиний символічний Державний Прапор України. 

Ведучий: 
Ми молоде покоління незалежної України віримо, що 

територіальна цілісність нашої держави, скріплена кров’ю 

мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. 

 Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності 

душ 

можемо досягти величної мети – побудови економічно й духовно 

багату, вільну й демократичну Україну, якою пишатимуться наші 

нащадки. 

 Плекаймо все, що працює на ідею загальнонаціональної єдності, 

повсякчас пам’ятаючи про незліченні жертви покладені на вівтар 

незалежності, соборності, державності. 

Звучить Державний Гімн України. 
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Додаток №2 

Літературна вікторина 

(до 200 річчя з дня народження  Пантелеймона Куліша) 

 

Перший етап «Розминка»  
Учасникам по черзі задають запитання. Потрібно відповідати без 

роздумувань, якщо учасник зволікає, право відповіді переходить до 

наступного гравця. 

- Скільки збірок видав П.Куліш?                           (5) 

- Жанр твору «Орися»?                                          (Оповідання) 

- Діяльність якого товариства підтримував П.Куліш?  

                                                                                    (Кирило-

Мефодіївського) 

- Хто був боярином на весіллі П.Куліша?          (Т.Шевченко) 

- Назвіть назву нового правопису, запровадженого Кулішем.   

               («Кулішівка») 

- Що було відкрито у 1987 році?                   (Дукарню П.Куліша) 

- Назва найвідомішого роману П.Куліша?   («Чорна Рада») 

- Визначте жанр твору «Чорна Рада»?         (Соціально-

історичний            роман) 

- До якого міста П.Куліша було вислано на заслання? (Тула) 

- Назвіть перший літературний твір Куліша? (Оповідка 

«Циган») 

- Згадайте літературні псевдоніми письменника  

                                                               (Панько Казюка, Павло 

Ратай та інші) 

 

 Другий етап «Чи все я знаю про П.Куліша?» 

Ви добре знаєте діяльність письменника. Хочу звернути увагу на 

епіграф уроку, який підкреслює надзвичайну працьовитість і 

талант Пантелеймона Олександровича: 

        Я не поет і не історик – ні! 

        Я – піонер з сокирою важкою. 

        Терен колючий в рідній стороні 

        Вирубую трудящою рукою, 

        Не раз кроплю свою роботу й кров’ю … 

                                                          П.Куліш 

      Кожна команда показує за допомогою сигнальних карток  

свої відповіді «так» чи «ні». 
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1. «Могучий майстер української мови й творець українського 

правопису», - так зазначив про Куліша Т.Шевченко.                        

(ні) 

2. Фольклор був для Пантелеймона Олександровича поштовхом 

до слова, книжки, самоосвіти.                                                                              

(так) 

3. «Духовна мати» для митця – «Новгород-Сіверська гімназія»      

(ні) 

4. Балади Є.Гребінки П.Куліш  вивчив майже всі напям’ять.          

(ні) 

5. Справжнім відкриттям для чутливого до краси національно 

свідомого гімназиста Пантелеймона виявився збірник 

«Українські народні казки», укладений М. Максимовичем                                                              

(так) 

6. У 1841 році П.Куліш закінчив юридичний факультет 

Київського університету                                                                                            

(ні) 

7. Пантелеймон Олександрович вперше познайомився з 

М.Костомаровим, Т.Шевченком, перебуваючи на засланні у Тулі                                  

(ні) 

8. «Кулішівка» - збірка поетичних творів митця                                

(ні) 

9. П.Куліш вважає, що політична боротьба шкідлива для справи 

національного відродження                                                                  

(так) 

10. Перша поетична спроба письменника – поема «Маруся 

Богуславка»                                        

            (ні) 

11. П.Куліш був редактором журналу «Основа»                                

(ні) 

12. Псевдонім дружини письменника  - Ганна Барвінок                   

(так) 

  

Третій етап змагань «Рольова гра» 

 Розказати про персонажів роману «Чорна Рада»  від першої 

особи. Учні з кожної команди витягують картинки з іменами 

персонажів роману   та складають усну розповідь, яка 

розпочинається словами «Я Сомко…, Брюховецький…, 
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Черевань…, Полковник Шрам…, Кирило Тур… та інші». Журі 

оцінює відповіді. 

 

Четвертий  етап змагань: «Впізнай героя твору» 

 

Гравці витягують картки з описом персонажа, а команда 

суперника повинна назвати його ім’я: 

- «Орел, не козак» (Петро Шрам) 

- «Добрий козак, по батькові пішов. Одвага  велика»      (Сомко) 

- «високий і вродливий, зверху кирея підбита соболем»  

(Сомко) 

- «здоровенний, широкоплечий козарлюга»                    Кирило 

Тур) 

- «високий, огрядний, кругловидий, русявий»               (Яким 

Сомко) 

- «щирий і незлобливий був лицар, да вже ж як допечуть йому, 

то стережись»                                                                        

(Сомко) 

- «у короткій старій свитині, у полотняних штанях, чоботи … 

попротоптувані»                                                              

(Брюховецький)     

- «Жвавий козарлюга, да ще й отаман»                            (Кирило 

Тур) 

   

 П’ятий  етап змагань «Моя анкета» 

 

      Учні покажуть знання життєвого шляху П.Куліша, його 

поглядів, уподобань та світогляду.  

       Кожна команда отримує анкету, яку потрібно заповнити від 

імені автора. За кожну правильну відповідь команда отримує 

один бал. 

1. Прізвище, ім’я, по батькові. (Пантелеймон Олександрович 
Куліш)         

2. Ім’я Вашої сестрички                                       (Леся)           
3. Ваш улюблений час доби                                (Вечір) 
4. Ім’я Вашої мами                                              (Катерина) 
5. Що пам’ятаєте про неї?                                (Дуже любила пісні) 

6. Який  клопіт з’явився у Лесі?                         (Вчити грамоти 
брата) 



54 

 

7. Ваше захоплення?                                            (Читання книжок) 
8. Горе у Вашій сім’ї?                                          (Померли Леся і 

мама) 

9. Що давали Вам відвідини Уляни Терентіївни Мужиловської? 

                                  (Вона давала читати книжки російських 

письменників) 

10.  Освіта                                         (Закінчив Новгород-

Сіверську гімназію) 

11.  З творами яких письменників ви познайомились в 

гімназії? 

                                    (П.Гулака –Артемовського, Г.Квітки – 

Основ’яненка) 

12.  Що Вас найбільше вразило?     (Що є книжки, написані 

рідною мовою) 

13.  Ваш перший твір - казка.                                («Циган») 

14.  Якою мовою Ви писали твори?                  (Українською 

та російською) 

15.  Які ще твори Ви писали?                            (Роман «Чорна 

Рада») 

16.  Чому Вас вважали титаном науки та письменства?  

                                                                   (Невтомно, навіть тяжко 

працював) 

17.  Хто автор висловлювання: «Світ живе не так, як собі 

мудрує на самоті душа поета»                                        (Я сам) 

18.  Хто з друзів звернувся до Вас зі словами: «Добре, дуже 

добре ти зробив, що надрукував «Чорну раду» по –нашому…»        

(Т.Шевченко) 

19.  В ім’я чого Ви працювали?  

                                                    ( В ім’я кращого майбутнього 

свого народу) 
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Глобус традиційний «Китайський Новий рік або як 
відзначають Свято весни» (до року Китаю в Україні) 

Український народ має багато традицій, присвячених різним 

святам. Однак цікавими є й святкування, що прийшли до нас з 

інших культур. Зокрема поширеним для українців є Китайський 

Новий рік. Ми звикли не відзначати його окремо, вважаючи, що рік 

тварини-символу року наступає у ніч на 1 січня. Однак китайці – 

"господарі" цього міфу та традицій – святкують в інший день. Вони 

серйозно ставляться до цього свята, вважаючи його головним у 

році. Китайській Новий рік, на відміну від того, який традиційно 

відзначають українці, щороку припадає на різні дати. Він також 

вважається Святом Весни. День початку свята в Китаї приурочений 

до зимового нового місяця (перший день першого місячного 

місяця) і завжди припадає на одну з дат між 21 січня і 21 лютого за 

Григоріанським календарем. 
Своє найважливіше свято китайці відзначають протягом 15 днів. 

Кожен день має особливе значення. Спочатку, до приходу нового 

року, будинки ретельно очищають і прикрашають, щоб привернути 

удачу. Бруд у будинку - прояв неповаги до господаря майбутнього 

року. Згідно зі східними традиціями, Новий рік не можна 

зустрічати з боргами, інакше їх буде дуже складно віддати. 

На сході червоний колір означає сонце, радість, щастя, він захищає 

від злих духів. Тому для зустрічі китайського нового року будинок 

обов'язково прикрашають у червоних відтінках. 

По всьому будинку розставляють вази зі стиглими мандаринами: 

вони уособлюють багатство і достаток. 

 

За традицією на китайський Новий рік обов'язково надягають 

новий одяг. Це робиться для того, щоб не переносити в новий рік 

проблеми року, що минає.  

Перші п’ять днів нового року призначені для зустрічей.  

Рідні, друзі, однокласники, співробітники навідуються один до 

одного і вітають з Новим роком. Традиція дарування подарунків не 

дуже поширена в Китаї. Традиційним подарунком є Я-суй цянь – 

кишенькові гроші у спеціальних червоних конвертах, які прийнято 

дарувати дітям. Дотримуючись давніх звичаїв, гроші дарують 

кожній дитині, яка прийшла до будинку в перші 15 днів нового 

року.  
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В Україні не прийнято так гучно святкувати Китайський Новий рік, 

однак, українці звертаються до китайських символів тварин. 

 

 

 

Під час роботи над методичними 

 матеріалами використовувалася інформація з ресурсів: 
1.  Хмельницька обласна рада  [Електронний ресурс]: офіційний 

сайт Хмельницької обласної ради.  – Режим доступу: 

http://oblrada.km.ua/. –Назва з екрана.  

2.  Плануємо роботу публічної бібліотеки на 2019 рік [Електронний 

ресурс]: сайт Методична служба публічних бібліотек Києва.  –

Режим доступу:  http://bit.ly/1i9du9l.  – Назва з екрана. 

3. Бібліотечному фахівцю [Електронний ресурс] : офіційний сайт 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. – Режим 
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