
Централізована бібліотечна система Деснянського району м. Києва
ЦРБ № 141

Патріотично-просвітницький проект

“Треба жити і пам’ятати”

до 70-річчя звільнення України від німецько-фашистських 
загарбників

2014 рік



Наші партнери:

- організація ветеранів Деснянського району;

- загальноосвітні навчальні заклади: № 119, 

№ 238, № 247;

- Київська міська школа мистецтв № 3



У відділі обслуговування протягом року діє книжкова експозиція

“Вічна слава бійцю рядовому, як і маршалу уклін і слава…”, присвячена 
знаменній даті

“Вічна слава бійцю рядовому, як і маршалу уклін і 
слава…” 



За допомогою документальних матеріалів, художньої та публіцистичної літератури  на 
виставці висвітлені події Великої Вітчизняної війни на території України, 

представлена творчість та біографії письменників-фронтовиків.

“Вічна слава бійцю рядовому, як і маршалу уклін і слава…” 



Фрагмент виставки “Вічна слава бійцю рядовому, як і маршалу уклін і слава…”, яка розповідає про 
воєнні  події в сьогоднішній Україні.

“Як українці стають героями” 



13 лютого в ЦРБ № 141 відбувся вечір спогадів «Дорогами війни…». Зустрітись з користувачами
бібліотеки завітав письменник, мешканець нашого району дійсний член Академії будівництва

України Ляшенко Володимир Григорович.

«Дорогами війни…».



23 квітня в ЦРБ № 141 відбулась творча зустріч «На войне, как на войне…» за участю мешканців Деснянського
району, лауреатів літературної премії Української асоціації письменників «Гілка золотого каштана»: колишнього

військового журналіста, полковника у відставці Олександра Ісідоровича Кудрявцева та члена Спілки
письменників Росії, полковника у відставці Анатолія Васильовича Шерепицького.

«На войне, как на войне…» 



До дня визволення Києва від німецько-фашистських загарбників у відділі обслуговування 
підготовлена виставка-репортаж “Київ у вогні війни…”, присвячена подіям Великої 

Вітчизняної війни, які відбувалися в нашому місті.

“Київ у вогні війни…” 



20  листопада відбувся літературно-музичний вечір «Пісні, опалені війною…».  
Гостем заходу був мешканець нашого району ветеран Великої Вітчизняної війни

Царьов Микола Андрійович

«Пісні, опалені війною…»





Бібліографічна продукція

Підготовлений каталог виставки: 

“Вічна слава бійцю рядовому, 
як і маршалу - уклін і слава!”

Каталог містить:

79 записів



Ефективність роботи за проектом:

Всього було обслуговано:      877 користувачів

Літератури видано:               515 од.

Заходи відвідали:                        150 користувачів


