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бібліотекою були 

організовані та проведені:

- книжкові виставки;
- тематичні полиці;
- історичні екскурси;
- години мужності, години пам`яті;
- медіа година;
- викладки літератури;
- тематичні бесіди.

При підготовці заходів використані : документальні 
відеоматеріали, аудіозаписи, книжковий фонд 

бібліотеки, інтернет-ресурси

Створена бібліографічна продукція: пам`ятки.



ознайомити широке коло користувачів нашої

бібліотеки з трагічними та героїчними подіями тих

років.

“Встають у пам`яті, у слові, встають у клекоті броні,

Встають у битвах у заграві, ті незабутні грізні дні” –

саме ці слова якнайкраще характеризують зміст 

проекту.



Наші партнери :
- школи району;

- спілка ветеранів Великої 

вітчизняної війни 

Деснянського району



Найкращі заходи

Година-реквієм «Все пам’ятає батьківська земля і грім гранат,
і визволення день» з ветераном Великої Вітчизняної війни,
кавалером трьох орденів Бойового Червоного Прапору, інженером-
полковником Царьовим Миколою Андрійовичем.



2-4 кл. 

09.01.2014

Тематична полиця “Сходини

Перемоги” розкриває юним

користувачам історичну правду про

переможні та трагічні дні Великої

Вітчизняної війни, про учасників

тих подій.

Тематична полиця
“Сходини Перемоги”



Тематична полиця

“Велика Вітчизняна війна в 
історії моєї країни”

1-4 кл.

23.01-28.04.2014

Завдяки даній полиці маленькі 

користувачі абонементу  для 

дошкільників та учнів 1-4 класів 

знайомляться з жовтневими 

подіями 1944 року, коли було 

звільнено Україну від німецько-

фашистських загарбників.



Книжкова виставка

“Їх подвиг не згасне в віках”

На честь свята Перемоги для користувачів старшого 

віку експонувалась книжково-ілюстративна виставка „Їх

подвиг не згасне в віках”. Представлена на виставці 

література допомогла користувачам у навчанні і стала 

мостом між героїчним минулим і сьогоденням, між 

батьками і дітьми, дідами і онуками. Ілюстративний 

матеріал про Велику Вітчизняну війну та визволення 

України доповнив виставку та зробив її більш цілісною.

5-9 кл.

05.05-18.05.2014



Відзначаючи 70-річчя визволення України від німецько-

фашистських загарбників, в нашій бібліотеці пройшла година-спомин

„Дитинство опалене війною” для учнів 5 класів ЗОШ № 259. Разом з

Кудрявцевим О. І. та Шерепицьким А. В. (полковники у відставці,

колишні військові кореспонденти) читачі здійснили історичний

екскурс у минуле. Діти з цікавістю та захопленням слухали розповіді

про страшні роки війни, задавали питання, читали вірші про

Перемогу, із задоволенням фотографувались з гостями.

5 кл.

14.05.2014



Викладка літератури

“В цей світлий день 

скінчилася війна”

2-4 кл.

05.05.-23.05.2014

Дана тематична полиця допомогла
малюкам дізнатися про героїв, які
вибороли Перемогу у тій страшній війні.



Ми всі повинні пам`ятати про ту неоплатну
ціну, яку заплатив наш народ за перемогу над
фашизмом. А наш обов`язок пам`ятати і
вшановувати мужність тих, хто відстояв наше

майбутнє.

5-9 кл.

18.06-23.06.2014
Перегляд літератури

“У бронзі і граніті 
їх імені відлиті”



Медіа година

«Час минає, пам’ять
залишається»

Про мужність і героїзм воїнів, партизан, підпільників, місцевого населення,
дорослих та дітей в боях за визволення України говорилось під час медіа
години, яка була проведена з учнями 5-х класів ЗОШ № 259. Перегляд
відеоматеріалу повертав дітей до подій тих далеких років, коли багато днів і
ночей виснажена Україна чекала на визволення. Дорослих та бібліотекарів
наші читачі вразили глибиною почуттів, розумінням подій, що відбулися 70
років тому.

5 кл.

22.10.2014



Тематична полиця

“Україна в жорстоких обіймах 
війни”

5-7 кл.

23.10-30.10.2014



Книжкова виставка

“Шана за подвиг, 
вдячність за мир”

7-9 кл.

26.10-1.11.2014

До уваги старшокласників-користувачів були 

представлені видання, які надають вичерпну 

інформацію про військові операції, під час яких було 

визволено українські землі. Вважаємо, що дана 

виставка зацікавила кожного відвідувача бібліотеки та 

допомогла більше дізнатись про буремні, жорстокі роки 

війни. 





Просвітницький проект Деснянської ЦБС «Треба
жити і пам`ятати» сприяв духовному розвитку дітей-
користувачів, підвищенню їхньої пізнавальної
діяльності під час проведення різноманітних
бібліотечних заходів. Сподіваємось, що проведена
робота за проектом стала в нагоді підростаючому
поколінню і допомогла їм зрозуміти події того часу і
розставити вірні акценти. Всі заходи виконали місію
пам`яті та передачі інформації нащадкам про героїчне
минуле нашого народу, на долю якого випала
найжорстокіша війна ХХ сторіччя.

Всього за тематикою проекту було прочитано 652
книги, та відвідали заходи у рамках проекту 376
користувачів.


