
Заходи  
Деражнянської централізованої бібліотечної системи 

 до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка 

на 2014 рік 

 

 

 
№ 

п/

п 

Назва заходу Форма заходу Місце і час 

проведення 

Організатори 

1 2 3 4 5 

 Січень    
1. «Свого сина пам»ятає 

Україна» 

Презентація 

книжкової 

виставки 

Деражнянська 

 центральна 

районна 

бібліотека 

15.01.2014 р.  

о 12.00 

Відділ 

обслуговування 

центральної 

районної 

бібліотеки  

2. «Від серця поета до 

нашого серця» 

Загально-

системний 

конкурс 

дитячої 

творчості 

Сільські 

бібліотеки 

Центральна 

районна 

бібліотека, 

районна 

бібліотека для 

дітей, 

 района музична 

школа 

2. «Чи знаєте ви 

творчість 

Т.Г.Шевченка?» 

Віртуальна 

вікторина 

(на сайті 

бібліотеки) 

Деражнянська  

центральна 

районна 

бібліотека 

(січень-березень) 

Відділ 

обслуговування 

центральної 

районної 

бібліотеки 

3. «Читаймо 

Тараса,учімося у 

нього» 

Участь у 

обласному 

літературному 

конкурсі 

Центральна 

районна 

бібліотека 

(січень-березень) 

Хмельницька 

обласна бібліотека 

для юнацтва 

 

4. «Духовна 

національна 

святиня» 

Методичні 

поради 

Центральна 

районна 

бібліотека 

 

Методично-

бібліографічний 

відділ центральної 

районної 

бібліотеки 

 

 Лютий    
5. «Велич Тарасового 

слова»» 

Усний журнал с.Майдан-

Чернелівецький  

Сільська 

бібліотека 

6. «Кобзарики» Участь в 

обласному 

конкурсі юних 

дарувань 

Районна 

бібліотека для 

дітей 

Районна 

бібліотека для 

дітей, сільські 

бібліотеки 



7. «Звучать Шевченкові 

слова» 

Літературно-

музична 

композиція 

Центральна 

районна 

бібліотека 

 

Відділ 

обслуговування 

центральної 

районної 

бібліотеки 

 
8. «І провідник 

звитяжних лав, і духу 

велитень» 

Літературно-

поетичне свято 

с.Волоське 

 

Сільська 

бібліотека 

 Березень    
10. «Тарас Шевченко-

любов і святиня 

українського народу» 

 

Літературно-

мистецьке 

свято 

с.Копачівка Сільська 

бібліотека 

11. «Кобзареве слово» Шевченківські 

читання 

с.Маниківці Сільська 

бібліотека 

12. Бібліотеки району до 

200-річчя від дня 

народження 

Т.Г.Шевченка 

Круглий стіл Центральна 

районна 

бібліотека 

 

Відділ культури, 

національностей 

та релігій, 

центральна 

районна 

бібліотека 

13. «Ми тебе, Тарасе, в 

думі величаєм» 

Літературно-

музична 

година 

Районна 

бібліотека для 

дітей 

Районна 

бібліотека для 

дітей 

14. «Іду з дитинства до 

Тараса» 

Участь в 

обласному 

конкурсі 

с.Нижнє Районна 

бібліотека для 

дітей,сільська  

бібліотека 

15. «Хмельниччина 

читає Шевченка» 

Участь в 

обласному 

поетичному 

марафоні 

Районна 

бібліотека для 

дітей, сільські  

бібліотеки 

Хмельницька 

Обласна 

бібліотека для 

дітей 

 ел.Т.Г.Шевченк

а 

 Квітень    

15. «Відомий і невідомий 

Шевченко» 

Інтелектуальн

а 

гра 

с.Шпичинці, 

с.Явтухи, 

с.Загінці, 

с.Зяньківці 

с.Радівці, 

 

Відділ 

обслуговування 

центральної 

районної 

бібліотеки, 

сільські 

бібліотеки 

 Травень    

16. «Звенять кобзареві 

струни» 

Свято поезії і 

музики 

с.Лозове 

 

Селищна 

бібліотека, 

філія районної  

музичної школи 

 

 



17. «І говорило полотно 

про муки,про його 

будня і про його 

свята» (Шевченко-

художник) 

Цикл вечорів-

портретів 

с.Кальня, 

 ел..Вовковинці 

Сільська і 

селищна 

бібліотеки 

18. «Краса 

Шевченківського 

слова» 

Презентація 

виставки  

 

с.Яськівці Сільська 

бібліотека 

19. «Світоч української 

літератури» 

Літературний 

вечір 

Центральна 

районна 

бібліотека 

 

Відділ 

обслуговування 

центральної 

районної 

бібліотеки 

20. «Кобзарю,знов до тебе 

приходжу» 

Поетичні 

візерунки 

  

 Червень    

20. «Лауреати 

Шевченківської 

премії» 

День 

інформації 

Центральна 

районна 

бібліотека 

 

Центральна 

районна 

бібліотека 

 

21. «Поет живе в серці 

свого народу» 

Літературний 

альманах 

с.Згарок,Мазник

и 

Сільські 

бібліотеки 

 Липень    

22. «Ти з нами,Тарасе» Районний 

огляд-конкурс 

юних 

декламаторів 

(в рамках 

проведення 

літніх читань) 

Районна 

бібліотека для 

дітей, 

всі бібліотеки 

системи 

Районна 

бібліотека для 

дітей,сільські 

бібліотеки 

23. «Поет живе в серці 

свого народу» 

Літературний 

вечір 

с. Шарки Сільська 

бібліотека 

 Серпень    

24. «Великий 

Кобзар,поет,художни

к України» 

Презентація 

виставки 

(в рамках 

літніх читань) 

 

с.Літки, 

Гатна,пилипи, 

Шиїнці 

  

Сільські 

бібліотеки,міська 

бібліотека 

25. «Уклін тобі,Тарасе, 

великий наш 

пророче» 

 

Шевченківькі 

читання 

С.Коричинці Сільська 

бібліотека 

 Вересень    

26. «Невмируще 

Тарасове слово» 

Літературне 

свято 

с.Яблунівка, 

Новосілка 

Сільські 

бібліотеки 

 

 Жовтень    

27. «Життя вічне,слово 

невмируще» 

Вечір-портрет с.Яськівці Сільська 

бібліотека 

 



28. «Шевченко і 

Поділля» 

Інтернет-

конференція 

Інтернет-центр 

центральної 

районної 

бібліотеки, 

пункти вільного 

доступу до мережі 

Інтернет 

сіл Яблунівка, 

Копачівка, 

Мазники, селища 

Лозове. 

 

Центральна 

районна 

бібліотека, 

сільські 

бібліотеки 

28. «Вартовий пам»яті 

народної» 

Літературна 

подорож 

с. Слобідка-

шелехівська 

Обласний 

літературний 

музей, 

Сільська 

бібліотека, 

 

 Листопад    

29. «Його слова-мов та 

жива вода» 

Шевченківські 

читання 

є.Зяньківці, 

Теперівка 

Сільські 

бібліотеки, 

сільські будинки 

культури. 

30. «Краса 

Шевченківського 

слова» 

Свято поезії с.Макарово, 

Підлісне 

Сільські 

бібліотеки 

 Грудень    

31. «Пророк, народжений 

Україною» 

 

Бібліо-

дайджест 

 

Центральна 

районна 

бібліотека 

 

Методично-

бібліографічний 

відділ центральної 

районної 

бібліотеки 

 

 


