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І. Загальні положення

Тарас Григорович Шевченко - унікальне явище українського літературного процесу, вершинний представник 

національної культури нашої держави.  Життя і творчість видатного українського поета, прозаїка, художника 

привертає  все  більше уваги дослідників і  читачів,  перед якими розкриваються складність його соціальних і  

філософських поглядів, їх співзвучність з сучасністю.

Центральна бібліотека ім.  Т.Г.Шевченка з  перших років  свого існування стала провідником слова та ідей 

Великого  сина  землі  української,  носієм  його  спадщини,  послідовно  розкриваючи  любов  Т.Г.  Шевченка  до 

України, до її народу.

Для нас Тарас Шевченко не тільки значиме явище історико-літературного минулого, але і, безумовно, частина 

сучасної культури сьогодення. Адже саме Шевченко відкрив світові національне буття українців, виконавши тим 

самим свою історичну місію генія і  національного пророка, відстояв честь свого народу і вказав йому шляхи 

подальшого  поступу.  Тому,  безперечним  є  той  факт,  що  сьогодні,  коли  відбувається  духовне  відродження 

національної культури і освіти, всі повинні глибше відкривати для себе його скарбницю творчості.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.98 № І655 "Про заходи з підготовки до відзначення 

200-річчя від  дня  народження  Тараса  Шевченка",  Закону  України.  "Про українську  культуру",  Центральна 

бібліотека ім Т.Г.Шевченка розробила цільову бібліотечну програму "Живий для правнуків – безсмертний для 

нас» ,  яка  передбачає  створення  необхідних  умов  для  вдосконалення  системи  національно-патріотичного 



виховання,  забезпечення  широкого  доступу  до  джерел  інформації,  а  також  визначає  основні  напрямки 

просвітницької діяльності бібліотеки та першочергові заходи щодо їх реалізації.

Програма має на меті залучити читачів до спадщини Великого Кобзаря, стимулювати бажання дізнатись про 

особистість  і  творчість  поета,  відкрити  для  себе  нові  грані  таланту  українського  генія,  звернути  увагу  на 

актуальність  його  літературних  перлин,  а  також  сприяти  розвитку  творчих  здібностей читачів,  засвоєнню 

духовних цінностей свого народу; виховання в них відчуття батьківської землі, підвищення їх загальноосвітнього 

і культурного рівня.

Програма - це орієнтир для бібліотекарів у формуванні національної свідомості читачів, любові до рідної землі,  

готовності до праці в ім'я України, передачі надбань нашого народу, багатств духовної культури, формуванні 

духовно розвинутих громадян України.

Основними завданнями Програми є:

  створення належних умов щодо національно-патріотичного виховання  громадян міста;

  забезпечення повного безоплатного доступу користувачів до джерел інформації; створення можливостей для читачів  

глибше відкривати скарбницю творчості Т.Г.Шевченка, багатогранність таланту поета і художника;

  вдосконалення системи заходів з популяризації імені Т.Г.Шевченка та його спадщини;



  підвищення рівня реальних потреб, інтересів користувачів бібліотеки до творчості Тараса Григоровича Шевченка;

  широке інформування користувачів про історичні місця, видатні пам'ятки, пов'язані з іменем Т.Г.Шевченка;

  стимулювати бажання читати; виховувати культуру читання;

  сприяти розвитку творчих здібностей, творчого мислення;

Мету Програми передбачається досягти шляхом:

  утвердження гуманістичних  ідей, національних цінностей, високих моральних засад серед читачів;

  визнання  національно-патріотичного  виховання  одним  з  основних  чинників  формування  високої  національної  

свідомості громадян міста;

  активної участі в організації і здійсненні масових заходів і творчих акцій з популяризації імені Тараса Григоровича  

Шевченка, його спадщини громадських організацій, навчальних та закладів культури, засобів масової інформації;

  впровадження інноваційних форм і методів роботи бібліотеки ;

  надання безоплатної інформації користувачам;

  забезпечення відкритості, доступності до джерел інформації.



Терміни реалізації проекту: 2011 - 201  4   рр.  

Очікувані результати реалізації проекту:

Для ч  итач  ів  

Читачі одержать можливість поглиблено вивчати спадщину Т.Г.Шевченка, який відстоював загальнолюдські цінності,  

ідеї добра, справедливості, національної свідомості, державної самостійності.

Програма  сприятиме  національно-патріотичному  вихованню,  формуванню  любові  до  Батьківщини,  поваги  до 

національної культури, гордості за український народ.

Програма  створить  можливість  для  підвищення  інформаційної  культури  особистості,  можливість  широкого 

оперативного доступу до знань та інформації і допомоги користувачам в її отриманні.

Для б  ібліоте  ки  

Виконання  поставлених  завдань  сприятиме  формуванню  позитивного  ставлення  суспільства  до  Бібліотеки,  що 

допоможе зміцнити її значення, статус як  інформаційного, консультативного центру з питань культурного розвитку 

читачів в м. Дніпродзержинськ.

Центральна  бібліотека  ім.  Т.Г.Шевченка  отримає  можливість  підтримувати  процеси  соціальних  змін  та  розвитку 

суспільства, брати участь в утвердженні духовної суверенності нації.



Надасть можливість покращити якість і набір послуг користувачам та розширить їх коло.

Бібліотекам міста

Виконання програми надасть можливість отримувати кваліфіковану методичну допомогу з боку ЦМБ ім. Т.Г.Шевченка 

з питань проведення "Шевченківського березня",  приймати участь  у спільних творчих акціях і  масових заходах, що 

сприятиме ствердженню іміджу бібліотек  міста, як інформаційно-культурних центрів, центрів духовності та дозвілля.

Центральна міська бібліотека ім. Т.Т.Шевченка відповідає всім необхідним критеріям, які забезпечать якісне виконання 

програми, а саме:

  висока професійна підготовка працівників;

  наявність приміщень для проведення масових заходів і творчих акцій;

  доступність інформаційних джерел для користувачів;

   достатньо сформований книжковий фонд, який відповідає будь-яким читацьким вимогам.

ІІ. Пріоритетні напрямки Програми:

  формування повного книжкового ядра "Шевченкіани";

  формування електронної бази даних "Шевченкіана";



  систематичне  і  безперервне  поширення  серед   читачів знань  про  життєвий  і  творчий  шлях  Т.Г.Шевченка, 

ознайомлення з новими дослідженнями та виданнями його творів;

  засобами книги, художнього слова, через різноманітну сучасну систему масових заходів виховувати любов до рідної  

землі, гордість за свій народ, який має високі моральні якості, славне героїчне минуле, багату творчу спадщину;

  об'єднавши зусилля Ц МБ ім. Т.Г.Шевченка,   громадських організацій, створити оптимальні умови для залучення 

читачів  до процесу збереження традицій народу, розвитку культури;

  забезпечення якісного обслуговування читачів, як віртуально так і безпосередньо, впроваджуючи нові інформаційні 

технології, Інтернет послуги.

ІІІ. Основні заходи для забезпечення виконання програми

Маркетингова діяльність бібліотеки 

 З метою виявлення реальних потреб, інтересів користувачів бібліотек  Центральної бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка взагалі 

до  творчості  Шевченка,  використання  ними  духовної  спадщини  Кобзаря  в  своєму  житті,  виявлення  розуміння 

актуальності творів та встановлення, які емоційні почуття вони пробуджують в душах користувачів, визначення місця 

бібліотекаря  і  бібліотеки  в  залученні  читачів  до  вивчення  творчості  Тараса  Шевченка  проводити  соціологічне 

дослідження "Кобзар у Вашому домі" серед різних вікових груп читачів, вчителів, бібліотекарів.

  Проводити маркетингові розвідки з метою аналізу                        2011-2014 р.                     Ц Б ім. Т.Г.Шевченка     



статистики звернень та характеристики запитів                                                                          Бібдіотеки ЦБС

 читачів.    

  Проводити маркетингові розвідки з метою аналізу                        Щорічно                           ЦБ ім. Т.Г.Шевченка   

 статистики звернень та характеристики запитів читачів

• міні-опитування «Читаючи Шевченка»

  Провести маркетингове дослідження по визначенню                       2011 p.                             ЦБ ім. Т.Г.Шевченка

 кола громадських організацій та установ, що

 займаються питаннями національно-патріотичного, 

культурного, морального виховання з метою 

координації і творчої співпраці в проведенні спільних акцій.

  Вести оперативну роботу з доукомплектування                                  Постійно                        ЦБ ім. Т.Г.Шевченка

 книжкового фонду творами Т.Г.Шевченка та

 літературознавчими дослідженнями.

  Розкривати книжкове ядро "Шевченкіани" через систему                 Постійно                        ЦБ ім. Т.Г.Шевченка

заходів, використовуючи інноваційні форми і методи 

роботи, мережу Інтернет.



  Узагальнити досвід Центральної бібліотеки                                        2014 p.                           ЦБ ім. Т.Г.Шевченка 

 ім. Т.Г. Шевченка з популяризації творчої спадщини 

Великого Кобзаря і поширити серед закладів культури і освіти.

Рекламні заходи щодо популяризації діяльності бібліотеки

  Постійно інформувати через засоби масової інформації              2011-2014 р. р.                   ЦБ ім. Т.Г.Шевченка

користувачів, громадськість про проведення масових 

заходів в бібліотеці; надавати статті в газети і журнали 

про значні події та акції.

  Проводити  Шевченківські читання                                                 Щорічно                            Ц Б ім. Т.Г.Шевченка
                                                                                                                                                            Бібліотеки ЦБС

  Провести презентацію електронної бази даних                              20  13   р.                                 ЦМБ ім. Т.Г.Шевченка,ІБВ

 "Шевченкіана" на Веб-сайті бібліотек 

В  идавнича діяльність  

  Рекомендаційний бібліографічний покажчик                                2013 р.р.                              ЦБ ім. Т.Г.Шевченка

«Шевченкіана»: книжкова колекція Вип.2



•  Буклети до ювілею бібліотеки "80 років разом                             2014                                     ЦБ ім. Т.Г.Шевченка

 з вами Центральна бібліотека ім. Т.Г.Шевченка "

Цикл культурно-мистецьких заходів:

                     

♦ «Живий  для  правнуків  -  безсмертний  для  нас»:Дні  Тараса  Шевченка  в 

Дніпродзержинську
2013-2014 

ЦБС

♦ «Читаємо Шевченка»: книжкова акція 2013-2014 ЦБС

♦ «Шевченкіана»:  книжкова  колекція  ЦМБ.ім.Т.Г.Шевченка  на  сторінці 

бібліотечного сайту
2011

ЦМБ ім. 

Т.Г.Шевченка,

ІБВ

♦ Музична подорож в минуле "Гетьманівна всіх музик - бандура " 
2013 

березень

ЦМБ ім. 

Т.Г.Шевченка

♦ «Поет духовної свободи»:книжково-ілюстрована виставка 2011 ЦМБ ім. 



Т.Г.Шевченка, 

ч/з

♦ «Вогненне слово Кобзаря»: книжкова виставка 
2011 

березень

ЦМБ ім. 

Т.Г.Шевченка, 

аб

♦ Віртуальна подорож  по  залах  Державного  музею  Т.Г.Шевченка "Скарби 

Шевченкового дому"

2012 

березень

ЦМБ ім. 

Т.Г.Шевченка

♦ Мультимедійна презентація «Ім’я Кобзаря на карті Дніпродзержинська»
Щорічно, 

березень

ЦМБ ім. 

Т.Г.Шевченка, 

ч/з

♦ Книжкова виставка «Віч-на-віч з Шевченком» 2011 р.

ЦМБ їм. 

Т.Г.Шевченка, 

юн. відділ

♦ Поетичний вечір «Любов в житті Тараса Шевченка» 2011, 

березень

ЦМБ ім. 

Т.Г.Шевченка, 

юн. відділ



♦ Книжкова акція «Читаємо Шевченка»

♦ Пізнавальна година «Тарасові світанки»

♦ Історичний екскурс «Подорожуємо Тарасовими шляхами»

♦ Галерея мистецьких творів Т.Шевченка «Не тільки поет»

♦ Віртуальна мандрівка «Шевченківські місця Дніпродзержинська»

♦ Музична вітальня «Знать от Бога і голос той, і ті слова»

2011

2011

2012

2013

2014

ЦДБ

ЦДБ

ЦДБ

ЦДБ

ЦДБ

♦ Огляд-конкурс на кращу книжкову виставку, присвячену творчості Т.Г.Шевченка  
2013-

2014 р. р.

ЦМБ ім. 
Т.Г.Шевченка,

м.в.

♦ Бібліографічне ессе «Ім’я Кобзаря на мапі нашого міста»

♦ Інформаційний список літератури «Національній премії ім.. Т.Г.Шевченка – 50»

♦

♦ Тематична полиця «Шевченко – художник»

♦ Інформаційно-поетична година «Нащадок Прометея»

♦ Усний журнал «Є імена мов сонце»

♦

♦ Книжкова виставка «Великий Кобзар з нами»

2011

2011

2012

2013

2014

2012

2013

ЦМБ, бібл. від

Ф № 2

Ф № 2

Ф № 2

Ф № 3

Ф № 3



♦ Бесіда «Про дідуся Тараса»

♦ Літературне свято «Шлях до поета»

♦

♦ Літературне свято «Любим і шануємо Тарасове слово»

♦ Цикл голосних читань «Іду з дитинства до Тараса»                                                        

♦ Літературне свято «Шевченкові твори сяють як зорі»

♦

♦ Літературний портрет «Шевченкові твори сяють як зорі»

♦ Літературна подорож «Імені Кобзаря»

♦ Усний журнал «Низький уклін тобі, Тарасе»

♦ Літературний вечір «Шевченкове слово в віках не старіє»

♦

♦ Літературний огляд «Нам світять його заповіти»

♦ Книжкова виставка «І слово виростає у любові, а особливо слово Кобзаря»

♦

♦ Мультимедійна презентація «Шевченко та мистецтво»

♦ Вечір поезії «Його устами весь наш народ заспівав про свою долю. П.Куліш» 

2014

2011

2012-2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2011

2012

2013

2014

Ф № 3

Ф № 4

Ф № 4

Ф № 4

Ф № 5

Ф № 5

Ф № 5

Ф № 5

Ф № 6

Ф № 6

Ф № 7

Ф № 7

Ф № 7



♦ Літературна година «Знайомий та незнайомий Шевченко»

♦

♦ Усний журнал «Шевченкове слово в віках не старіє»

♦ Літературне свято «У Шевченковій світлиці»

♦ Книжкова виставка «Іду душею до Тараса» 

♦

♦ Літературна година «На перехресті музи і долі»

♦ Літературна година «Т. Шевченко – України син»

♦ Інтелектуальна вікторина по творчості Т.Г. Шевченка «Велич Тарасового слова»

♦ Поетична година «Вінок Кобзареві»                
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2011
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2013

2014

Ф № 8

Ф № 8

Ф № 8

Ф № 9

Ф № 9

Ф № 9

Ф № 9


