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На виконання проекту 
“Треба жити і пам’ятати”
були задіяні таки заходи:

- Зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної 
війни; 

- Віртуальна подорож до Національного 
музею-заповіднику «Битва за Київ у 1943 р.» 
(Нові Петрівці); 

- Концерт «В піснях і труд, і даль походу…»

- Файл - дос’е «У тім мистецтві дух і сила»  
(війна у творах мистецтва);

- Виставки літератури; 

- Підготовлена бібліографічна продукція



Нашими  партнерами 

по реалізації проекту були:

- ветерани Великої Вітчизняної              

війни; 

- Центр дитячої та юнацької 

творчості;

- Музична школа № 24.



9 травня 2015 року 

виповнюється 70 років     

історичної Перемоги у найбільшій і 

найкривавішій війні. 

Мільйони українців, представників 

інших націй і народностей, що 

населяють нашу державу, віддали 

своє життя за честь, свободу і  

незалежність України.



“Вставай, країно гордая, –

На подвиг бойовий, 

З розбійницькими ордами 

Вставай на смертний бій!”

Глибше зрозуміти трагічність війни в 

будь-які часи, усвідомити велич 

подвигу народу нам допомагають

підручники історії, мемуари, художні 

твори, кіно – стрічки, спомини 

ветеранів  Великої Вітчизняної війни



«Тільки пам’ять не сивіє»
Щороку користувачі бібліотеки зустрічаються з ветеранами 

Великої Вітчизняної війни. 

Багато споминів про роки своєї молодості подарувала 

учням старших класів Бондаренко Анна Іванівна, яка 

пройшла усю війну. 



Чимало картин війни береже пам’ять Анни Іванівни: як 

потрапила на фронт, як працювала хірургічною медсестрою, 

як зустріла перемогу ... Це – її молодість. Цікаво, емоційно, 

іноді, зі сльозами на очах, розповідала Анна Іванівна про 

„сороковые, роковые»



Спогади перепліталися з піснями тих років, які 

з задоволенням співали усі присутні



Про бойові дії 4-го Українського фронту, про оборону Києва 

та його визволення та багато іншого учні дізналися з 

розповіді ветерана Великої Вітчизняної війни, інженера –

полковника, письменника Царьова Миколи Андрійовича.



А ще учні мали змогу почути вірші про Київ 

воєнних часів у виконанні Миколи 

Андрійовича

та ознайомитися з його книгами.



Віртуальна подорож

до Національного музею-заповіднику 

«Битва за Київ у 1943 р.» 



«В піснях і труд, і даль походу…»
Вихованці Центру дитячої та юнацької творчості 

допомогли нагадати пісні воєнної пори: “Смуглянку”, 

“Катюшу” та інші



Книги, фотоальбоми, репродукції картин воєнної 

тематики, представлені на виставці

«Народ мій є! народ мій завжди буде!», 

привертали увагу як дітей, так і дорослих



„ Кто-нибудь потом вглядится

В наши судьбы, в наши лица,

В ту военную страницу... ”



Книжкова виставка

“Історія України – словом, звуком, пензлем” 

– це сторінка оборони та звільнення Києва



Фото – виставка про Київ





Мета цього 

списку –

пригадати той 

суровий час, 

спресований 

між датами 1941-

1945, допомогти 

образно 

відтворити 

події, увінчані 

різними творами 

мистецтва



Сьогодні нам найближчі про війну твори О. Довженка:
«Стій, смерть, зупинись!», «Воля до життя», «На колючому

дроті», «Відступник», «Незабутнє», «Мати», а також

кіноповісті «Україна в огні», «Повість полум'яних літ».

«Якщо зібрати під однією 

обкладинкою все, що у воєнні роки 

було сказано письменниками про 

Батьківщину, про любов до своєї 

землі, про її трагедії, то, безумовно, 

серед найяскравіших, найбільш 

хвилюючих глав цієї антології 

виявились би полум'яні 

довженківські сторінки про 

Україну». 
(Ю. Барабаш)



У рамках проекту (2014 рік) 

було проведено:

- масових заходів – 5;

- книжкових виставок – 3;

- охоплено – 103 відвідувача;

- видано – 82 книги.

Протягом 2014 року всього              

про війну видано 139 книг




