


Централізована бібліотечна система Деснянського району

м. Києва

Бібліотека ім. В. Кучера

Київ - 2014



Чиї б серця забуть могли тих, 

Хто у тяжку годину

У грізних битвах полягли

За рідну Україну...

Головна мета проекту: патріотичне виховання, 
зокрема вивчення героїчних сторінок історії 
українського народу - визволення України від 
німецько-фашистських загарбників.





«З любов’ю до людей»
«Бабин Яр –

трагедія і память”



“Пройдуть роки,  десятки 

років...цього ніколи не 

забути”

“Ми будем довго 

пам’ятати і вам забути не 

дамо”



«ГЕРОЯМ  КРАСНОДОНУ  ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ»
підпільнії молодіжнії організації 

«Молода гвардія» . Віртуальна виставка                                                                          

Над світом ваші силуети

малює зоряна блакить...

Ви в нас, ви в нас, ви в нас живете 

і вічно будете ви жить.

Володимир Соссюра.

Про подвиги молодих 

патріотів у кіномистецтві.
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І живуть у пам’яті народу
Його вірні дочки і сини,
Ті, що не вернулися з походів
Грізної, великої війни.

В. Симоненко

НАЙКРАЩІ ЗАХОДИ:

29 квітня в бібліотеці відбулась

творча зустріч письменника,

мешканця нашого району дійсного

члена Академії будівництва

України Ляшенко Володимира

Григоровича з учнями школи №152.

Автор розповів про своє важке

дитинство, яке припало саме на

роки Великої Вітчизняної війни,

читав свої поезії повоєнних років.

Зацікавлено слухали учні розповідь

про життєвий шлях автора.



Булат Окуджава – поет,  бард, письменник

25 травня пройшов вечір

поезії, присвячений 90-річчю

відомого поета-барда Булата

Окуджави.

Тема війни - одна із головних у

творчості Окуджави. Його

проникливі пісні малюють війну

як найбільшу народну трагедію.

Його пісні "Десятый наш

десантный батальон", "Бери

шинель, пошли домой", “До

свидания, мальчики", "Вы

слышите, грохочут сапоги"

співає не одне покоління.

Когда во всех концах державы
Магнитной лентой шелестя,
Возникли песни Окуджавы,
Страна влюбилась в них…. 

Ряшенцев Ю.



Учасники заходу задушевно співали пісні на вірші
Булата Шавловича, особливо вразила Коваленко Світлана
своїм виконанням таких творів: «Здесь птицы не поют..»,
«Пожелания друзьям», «Любовь и разлука», «Песенка
кавалергарда» та інші.



“Ні кроку за Дніпро” такий був наказ 73 роки тому. В 1941-му оборону
Києва, як говорять радянські історики, Червона армія тримала 72 дні. Але
чому подвиг захисників столиці завершився самим великим оточенням в
історії Другої світової?

Про це дізналися користувачі нашої бібліотеки подивившись другий сюжет
«Оборона Києва» із серіалу «Український фронт» та прослухали ряд 
патріотичних пісень «Ой Дніпро, Дніпро», «Вороги спалили рідну хату» та 
інші.



Літературно-музична композиція на базі клубу “Золотий вік”

“Дай Боже війни нам ніколи не знати...”

Учасники масового заходу подивились 

відео презентацію “Визволення України” 

та прослухали поетично – музичну 

композицію “Тих  днів у пам’яті не 

стерти і сьогодні”.

Сплетемо руки, як рід єдиний

Знесімость вище, до найвищих гір

Хай клич людини над світом лине

Війна з війною! Хай буде мир!!!
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Їх імена в назвах 

вулиць нашого району

Матеюк Микола Антонович

(1908-1960)

(До 70-річчя визволення України від 

фашистсько-німецьких загарбників)) 

Пам’ятка- ім’я
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Вони визволяли

Україну

Кучер Василя Степановича 

( 7. 07  1911 – 17. 04  1967)
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Вони  визволяли

Україну

Кожедуб Іван Микитович

(08.06.1920-12.08.1991)

(До 70-річчя визволення України від

фашистських загарбників присвячується)

Пам’ятка

Київ - 2014



Дорогі друзі!!!

Доторкніться серцем і душею до 
землі могил воїнів, які загинули в боях 

за Україну, будьте патріотами, 
відчуйте приналежність до рідного 

краю: пройміться болем матерів, які 
втратили своїх дочок і синів на 

фронтах Великої Вітчизняної війни.



Всього за 10 місяців цього року 691 користувачам видано 1243

документи. З них на масових заходах, задіяно 107 користувачів

та видано 151 документ.

Робота за патріотично-просвітницьким проектом “Треба жити і 

па’ятати” виявила зацікавленість коритувачів до історії рідного

краю та героїчного минулого нашого народу. 

Масові заходи ознайомили читачів з героїчною історією визво-

лення України від німецько – фашистських загарбників, активі-

зували їх на пошук інформації про невідомі сторінки історичних

подій того часу.




