Левітас,
Ф.
Л.
Мандрівка
стародавнім
Києвом
[Текст]
:
подорожуємо реально та заочно / Ф.
Л. Левітас // Позакласний час. - 2015.
- № 5. - С. 34-36.
Максимович, М. О. Киев явился
градомъ
великимъ...
[Текст]
:
избранные
украиноведческие
произведения / М. Максимович ; сост.
В. Замлинский. - Київ : Либідь, 1994. 442 с. : портр. - (Пам'ятки історичної
думки України). – Передм. укр. мова.
– Текст рос. мова.

Успенська, Л. Київ часів Ярослава
Мудрого [Текст] // Палітра педагога. 2011. - № 3. - С. 3-5 : фото.
Хорошевский,
А.
Ю.
100
знаменитых
символов
Украины
[Текст] / А. Ю. Хорошевский. - Харків
: Фолио, 2007. - 511 с. : 4 л. фотоіл. (100 знаменитых).
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м. Києва
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Собор Святої Софії

Мозаики
и
фрески
Софии
Киевской [Образотворчий матеріал]
: альбом / авт. сост. И. Ф. Тоцкая ;
фото В. А. Моруженко. - Киев :
Мистецтво, 1979. - 12 с. : ил.
Низовський А. Ю. Сто великих
чудес України [Текст] / А. Ю.
Низовський. - Київ : Арій, 2007. – 415
с. : фотоіл. - (100 великих).
Ойкумена української духовності
[Текст] : [до 1000-річчя від дня
заснування Софійського собору] //
Шкільна бібліотека. - 2011. - № 2. - С.
7-9 : фото.
Православні
святині
Києва
[Текст] / за ред. Н. М. Нікітенко. - Київ
: Техніка, 2011. – 352 с. : іл. – (До 20річчя Незалежності України).
Сім чудес України [Текст] :
[орієнтовна тема проекту із предмету
"Я у світі" у 4-му класі] // Розкажіть
онуку. - 2017. - січ. (№ 1). - С. 21-23.
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(до 980-річчя від часу спорудження
Софійського Собору)

Інформаційна закладка
для читачів 14-16 років та
організаторів дитячого читання

Київ – 2017

Шановні читачі!
Однією із найдавніших пам'яток
Київської Русі, яка збереглася до
наших часів є Софійський собор.
Він розташований в історичному
центрі Києва і є шедевром світової
архітектури.
Представляємо
Вашій
увазі
інформаційну закладку за темою
«Софійський собор» (до 980-річчя
від часу спорудження Софійського
Собору).
Собор
святої
Софії —
Премудрості
Божої,
Софія
Київська або Софійський собор
—пам'ятка української архітектури
та монументального живопису ІІ —
XVIII століть, одна з небагатьох
уцілілих споруд часів Київської
Русі.
Одна
з
найголовніших
християнських святинь Східної
Європи,
історичний
центр
Київської митрополії.
У літописах закладини собору
Софія Київська датуються 1017
або 1037 роком.
Досі між істориками точаться
суперечки,
коли
ж
точно
побудовано храм. Одні кажуть, що
за Ярослава Мудрого було зведено
собор у 1037 році, а інші що за
Володимира Великого у 1011 році.
Хто б це не був, але він звів
епохальний храм, де поєднується

історія віків, де люди молилися в II
столітті і моляться в XXI столітті.
Міститься собор на території
Софійського монастиря, та є
складовою
Національного
заповідника
«Софія
Київська»
(крім
монастиря,
до
цього
заповідника
належать
Золоті
Ворота,
Андріївська
церква,
Кирилівська церква в Києві та
Судацька фортеця).
Собор, як головний храм держави,
відігравав
роль
духовного,
політичного та культурного центру.
Під склепінням Святої Софії
відбувалися
урочисті
«посадження» на великокняжий
престол, церковні собори, прийоми
послів, затвердження політичних
угод.
При
соборі
велося
літописання, були створені перші
відомі на Русі бібліотека та школа.

Легенди та міфи:
Найвідоміша мозаїка Софійського
собору - Богоматір Оранта, яку ще
називають «Нерушима стіна». У
Києві існує повір'я, що говорить:
поки стоїть Оранта, доти стоїть і
Київ.
Рекомендована література
про Софійський собор:
Асєєв, Ю. С. Шедеври світової
архітектури [Текст] / Ю. Асєєв. – Київ
: Рад. шк., 1982. - 87 с. : іл., фото. (Бібліотечна серія).
Ачкасова,
В.
Н.
Софійський
заповідник у Києві [Образотворчий
матеріал] : фотопутівник / В.
Ачкасова, І. Тоцька. – Київ :
Мистецтво, 1986. – 223 с. : іл.
Губарева, М. В. Сто великих храмов
мира [Текст] / М. В. Губарева, А. Ю.
Низовский. - Москва : Вече, 2000. 511с. : фотоил. - (100 великих).
Клімов, А. А. Україна. Славетні міста
[Текст] / А. Клімов. - Харків : Ранок,
2009. - 128 с. : іл., фотоіл. - (Дитяча
енциклопедія).
Кримський, С. Софія Київська.
Ефект високого неба [Текст] : [історія
Софійського собору] // Шкільна
бібліотека. - 2010. - № 4. - С. 157-158.

