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Рекомендації до планування
роботи бібліотек області на 2015 рік
Складання плану роботи – це творчий процес, який
повинен відображати роль і місце бібліотеки як соціального
закладу в житті місцевої громади, а також відображати
реалізацію основних функцій бібліотеки – інформаційної,
освітньої, культурної, дозвіллєвої.
Рекомендуємо звернути увагу на найбільш актуальні
напрямки бібліотечної діяльності:
 виконання основних контрольних показників і залучення
нових користувачів;
 зміцнення і поповнення матеріально-технічної бази
бібліотек;
 обслуговування користувачів із використанням нових
інформаційних технологій;
 роботу з фондом бібліотеки;
 підвищення престижу читання, створення умов для
підтримки і розвитку читання;
 нові підходи до організації краєзнавчої діяльності,
наповнення її новим змістом;
 бібліотечне обслуговування людей з обмеженими
можливостями;
 активізацію програмної і проектної діяльності
бібліотеки;
 активне надання послуг в електронному вигляді;
 ширше представлення бібліотеки і бібліотечної
діяльності в засобах масової інформації, Інтернет;
 стимулювання та підтримку інтересу до бібліотеки,
співробітництво з владними структурами та громадськими
організаціями.
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Орієнтири діяльності бібліотек на 2015 рік:
2005–2015 рр. оголошено Генеральною Асамблеєю
Організації
Об’єднаних
Націй
(2003)
Міжнародним
десятиріччям дій «Вода для життя»;
2006–2015 рр. – Десятиліття реабілітації і стійкого
розвитку постраждалих регіонів (третє десятиліття після
Чорнобиля);
2008–2017 рр. – Друге Десятиліття Організації
Об’єднаних Націй по боротьбі за ліквідацію злиднів;
2010–2020 рр. – Десятиліття Організації Об’єднаних
Націй, присвячене пустелям та боротьбі з опустеленням;
2011–2020 рр. – Десятиліття біорізноманіття Організації
Об’єднаних Націй;
2011–2020 рр. оголошено Генеральною асамблеєю
Організації Об’єднаних Націй Десятиріччям дій із
забезпечення безпеки дорожнього руху;
2013 – 2022 рр. – Десятиліття зближення культур;
2014 – 2023 рр. – Десятиліття стійкої енергетики для
всіх;
2015–2024 рр. – Десятиліття осіб африканського
походження;
2015 рік оголошено Роком ветеранів Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (Указ Президента України
№604/2012 від 19.10.2012 р.)
2015 рік – Міжнародний рік світла та світлових
технологій;
2015 рік – Міжнародний рік ґрунтів;
2015
рік в
Європейському
Союзі
оголошений «Європейським роком розвитку». З цієї нагоди
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР розпочав формування АЛЬЯНСУ
2015, метою якого буде проведення в Україні – Року Європи.
Особливу увагу необхідно звернути на обласні
програми.
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Обласні програми, які продовжують
діяти у 2015 році
1. Обласна програма боротьби з онкологічними
захворюваннями на період до 2016 року: Рішення двадцять
восьмої сесії від 26 трав. 2010 р. № 14-28/2010.
2. Обласна програма імунопрофілактики та захисту
населення області від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки:
рішення тридцять першої сесії від 29 верес. 2010 р. № 1031/2010.
3. Програма будівництва придбання доступного
житла у Хмельницькій області на 2010-2017 роки: рішення
тридцять першої сесії від 29 верес. 2010 р. № 11-31/2010.
4. Регіональна
програма
підвищення
енергоефективності Хмельницької області на 2011-2015 роки: рішення
другої сесії від 29 груд. 2010 р. № 8-2/2010.
5. Програма моніторингу довкілля Хмельницької
області на 2011-2016 роки: рішення від 2 берез. 2011 р. № 233/2011.
6. Комплексна програма охорони навколишнього
природного середовища Хмельницької області на 2011-2015
роки: рішення від 2 берез. 2011 р. № 25-3/2011.
7. Обласна комплексна програма соціального захисту
населення на 2011-2015 роки: рішення від 2 берез. 2011 року
№ 27-3/2011.
8. Обласна програма правової освіти населення на
2011-2015 роки: рішення від 2 берез. 2011 р. № 29-3/2011.
9. Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Хмельницької
області на 2011-2015 роки: рішення від 2 берез. 2011 р. № 313/2011.
10. Обласна програма розвитку освіти Хмельницької
області на 2011-2015 роки: рішення від 2 берез. 2011 р. № 403/2011.
11. Програма залучення інвестицій в економіку
Хмельницької області на 2011-2020 роки: рішення від 2 берез.
2011 р. № 42-3/2011.
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12. Програма розвитку земельних відносин у
Хмельницькій області на 2011-2015 роки: рішення від 2 берез.
2011 р. № 44-3/2011.
13. Цільова програма забезпечення пожежної безпеки
населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку
інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Хмельницькій
області на 2011-2015 роки: рішення від 18 трав. 2011 р. № 124/2011.
14. Обласна цільова соціальна програма «Молодь
Хмельниччини» на 2011-2015 роки: рішення від 18 трав. 2011 р.
№ 17-4/2011.
15. Обласна
програма
підтримки
сім'ї
та
демографічного розвитку на 2011-2015 роки: рішення від
18 трав. 2011 р. № 19-4/2011.
16. Програма приватизації об'єктів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на
2011-2015 роки: рішення від 18 трав. 2011 р. № 22-4/2011.
17. Обласна програма забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 року: рішення
від 5 серп. 2011 р. № 16-5/2011.
18. Про обласну програму розвитку архівної справи на
2011-2015 роки: рішення від 5 серп. 2011 р. № 18-5/2011.
19. Обласна програма забезпечення медичних
закладів області кадрами, особливо у сільській місцевості, на
2011-2015 роки: рішення від 5 серп. 2011 р. № 20-5/2011.
20. Програма розвитку агропромислового комплексу
Хмельницької області на 2012-2016 роки: рішення від 15 берез.
2012 р. № 9-9/2012.
21. Цільова
регіональна
програма
підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення
житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на
2012-2020 роки: рішення від 15 берез. 2012 р. № 11-9/2012.
22. Обласна програма забезпечення безперешкодного
доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та
інших маломобільних груп населення до об'єктів житлового і
громадського призначення на 2012-2017 роки: рішення від
17 трав. 2012 р. № 10-11/2012.
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23. Обласна програма забезпечення публічності у
діяльності місцевих органів влади та розвитку інформаційної
сфери Хмельниччини на 2012-2015 роки: розпорядження від
17 трав. 2012 р. № 7-11/2012.
24. Обласна цільова програма розвитку фізичної
культури і спорту на 2012-2016 роки: рішення від 17 трав.
2012 р. № 12-11/2012.
25. Програма
поліпшення
кінообслуговування
населення Хмельницької області на 2013-2017 роки: рішення від
26 верес. 2012 р. № 13-13/2012.
26. Програма науково-технічного та інноваційного
розвитку Хмельницької області на 2012-2015 роки: рішення від
26 верес. 2012 р. № 14-13/2012.
27. Програма поводження з твердими побутовими
відходами у Хмельницькій області на 2013-2015 роки: рішення
від 20 груд. 2012 р. № 16-14/2012.
28. Обласна програма забезпечення молоді житлом на
2013-2017 роки: рішення від 20 груд. 2012 р. № 18-14/2012.
29. Обласна
програма
сприяння
розвитку
громадського суспільства на 2013-2017 роки: рішення від
20 груд. 2012 р. № 19-14/2012.
30. Обласна цільова соціальна програма протидії
захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки: рішення від
20 груд. 2012 р. № 20-14/2012.
31. Програма
розвитку
водного
господарства
Хмельницької області на період до 2021 року: рішення від
20 груд. 2012 р. № 21-14/2012.
32. Програма
розвитку
рибного
господарства
Хмельницької області на 2013-2017 роки: рішення від 20 груд.
2012 р. № 22-14/2012.
33. Програма розвитку туризму у Хмельницькій
області на 2013 - 2015 роки: рішення від 19 черв. 2013 р. № 2016/2013.
34. Програма зайнятості населення Хмельницької
області на період до 2017 року: рішення від 19 черв. 2013 р.
№ 11-16/2013.
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35. Обласна програма пошуку і впорядкування
поховань жертв війни та політичних репресій на 2013-2015
роки: рішення від 19 черв. 2013 р. № 19-16/2013.
36. Програма капітального ремонту, модернізації та
заміни ліфтів житлового фонду Хмельницької області на 20132017 роки: рішення від 19 черв. 2013 р. № 21-16/2013.
37. Обласна програма подальшого вдосконалення
соціальної роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді у Хмельницькій області на 2013 - 2017 роки: рішення від
28 берез. 2013 р. № 29-15/2013.
38. Обласна
програма
військово-патріотичного
виховання, підготовки молоді до військової служби,
рекламування та пропагування військової служби за контрактом
у Збройних Силах України на 2013-2017 роки: рішення від
28 берез. 2013 р. № 35-15/2013.
39. Програма створення нових робочих місць для
засуджених, які утримуються у виправних колоніях управління
Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій
області, на 2014-2017 роки: рішення від 12 верес. 2013 р. № 1217/2013.
40. Регіональна програма створення містобудівного
кадастру Хмельницької області на 2013-2015 роки: рішення від
12 верес. 2013 р. № 13-17/2013.
41. Обласна
програма
протидії
поширенню
наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів на 2013-2015 роки:
рішення від 5 груд. 2013 р. № 13-18/2013.
42. Обласна програма запобігання і протидії корупції
на період до 2015 року: рішення від 5 груд. 2013 р. №14-18/2013.
43. Програма
захисту
прав
споживачів
у
Хмельницькій області на 2014-2015 роки: рішення від 30 квіт.
2014 р. № 25-23/2014.
44. Цільова програма захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру у Хмельницькій області на 2014 - 2018 роки: рішення
від 18 черв. 2014 р. № 22-24/2014.
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Ювілеї, що відзначатимуться на державному
рівні у 2015 році:
 Постанова Верховної Ради України № 1330 VIІ від
17.06.2014 року «Про відзначення 150-річчя з дня
народження митрополита Української Греко-Католицької
Церкви Андрея Шептицького» (29 липня).
 Постанова Верховної Ради України № 295-18 від
21.05.2013 року «Про відзначення 80-річчя з дня народження
Василя Андрійовича Симоненка» (8 січня).

Радимо звернути увагу на те, що цього року
виповнюється
1200 років

1125 років

960 років

685 років

650 років

505 років

від народження Мефодія (бл. 815 – 885),
слов’янського
просвітителя,
проповідника
православ’я, правителя однієї зі слов’яноболгарських областей Візантії
від народження рівноапостольної Ольги (бл.
890, за ін. даними бл. 910-969), велика княгиня
київська, видатна державна діячка
від народження Нестора (бл. 1055 – бл. 1113),
давньоруського письменника-агіографа, літописця
від народження Кипріяна (бл. 1330-1406),
болгарського, українського і російського
письменника-богослова, перекладача, переписувача книг
від заснування (1365) одного з найстародавніших навчальних закладів Європи –
Віденського університету (Австрія)
від народження Івана Федорова (справж. –
Москвитин; бл. 1510-1583), український і
російський друкар, філолог та освітній діяч,
засновник книгодрукування в Україні й Росії та
розвитку книжкової гравюри в Україні
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465 років

455 років

430 років

420 років

405 років
400 років

від народження Івана Вишневського (бл. 1550бл. 1621), українського філософа і просвітителя,
письменника-полеміста, критика і сатирика
від дня народження Петра КонашевичаСагайдачного
(1570-1622),
українського
полководця та політичного діяча, гетьмана
Війська Запорозького
від виходу (1585) роману-пасторалі Мігеля де
Сервантеса Савведри (1547-1616) «Галатея»,
продовженням якої став «Дон-Кіхот» (т. 1 –
1605 р., т. 2 – 1615 р.)
від народження Богдана (Зіновія) Михайловича
Хмельницького (бл. 1595-1657), гетьмана
України, державного діяча і полководця,
дипломата, творця Української козацької
держави, організатора українського війська
від народження Івана Дмитровича Сірка (бл.
1610-1680), кошового отамана Запорозької Січі
від
заснування
(1615)
Києво-Печерської
друкарні – культурно-освітнього осередку й
провідного центру друкарства в Україні (XVII–
XVIII ст.),

400 років

від
заснування
академії

390 років

від народження Марусі Чурай (справж. Марія
Гордіївна Чурай, 1625-1653), легендарної
української народної піснярки, поетеси та
композитора, творця українських пісень «Ой, не
ходи, Грицю», «Засвіт встали козаченьки»,
«Віють вітри, віють буйні», «На городі верба
рясна», «В кінці греблі шумлять греблі» та ін.,
понад 20 пісень.
від народження Даніеля Дефо (бл. 1660-1731),
англійського письменника і публіциста, одного
із
основоположників
англійського
та
європейського реалістичного роману епохи
Просвітництва, автора статей, віршованої
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355 років

Києво-Могилянської

345 років

315 років

240 років
170 років
160 років

130 років

120 років
120 років
95 років
85 років

85 років
85 років

сатири,
пригодницьких
романів
«Молль
Флендерс», «Роксана», «Капітан Сінглтон» та
славнозвісного роману «Життя й незвичайні та
дивовижні пригоди Робінзона Крузо»
від народження Самійла Васильовича Величка
(1670-1728), історика українського козацтва,
письменника,
представника
риторичнофактографічної течії у вітчизняній історіографії
від дня народження Олекси Васильовича
Довбуша (1700-1745), українського народного
героя, керівника антифеодального руху селянопришків 30-40 рр. XVIII ст.
тому
(1775) російське самодержавство
ліквідувало Запорізьку Січ
з часу створення (1845) Кирило-Мефодіївського
братства
від початку Київської козаччини (1855),
масового антикріпосницького руху селян
Київської губернії
від народження Михайла Коцюби (1885-1935),
українського культурно-освітнього діяча і
педагога,
почесного
члена
товариства
«Просвіта» й Українського Педагогічного
Товариства у Львові, засновника і директора
жіночої семінарії
від заснування Нобелівської премії (1895)
від народження Максима Рильського
від смерті Панаса Рудченка (Панаса Мирного)
від заснування (1930) Інституту мовознавства
імені О.О. Потебні НАН України – науководослідної установи в Києві, створеної на базі
мовознавчих установ ВУАН
тому (1930) засновано Український Науковий
Інститут у Варшаві
від заснування (1930) Українського педагогічного товариства (Прага), головою якого було
обрано
Степана
Сірополка
(1872-1959),
11

70 років

50 років
25 років

20 років

українського
педагога,
освітнього
та
громадського діяча, бібліографа, книгознавця,
історика педагогіки
тому (1945) радянський народ здобув перемогу у
Великій Вітчизняній війні (1941-1945) над
фашистськими загарбниками
з часу (1965) першого виходу людини у
відкритий космічний простір
тому (1990) Верховна Рада УРСР ухвалила
Декларацію про державний суверенітет України,
що сприяло національному відродженню
державності, культури й освіти
тому (1995) Верховна Рада ухвалила Закон
України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»

Твори-ювіляри
845 років
830 років

815 років

415 років
195 років

від написання (1170) «Пісні про Роланда» –
пам’ятки французького героїчного епосу XII
від написання (1185-1187) «Слова о полку
Ігоревім» – найдавнішої пам’ятки давньоукраїнської літератури часів Київської Русі.
Автор невідомий. Уперше твір вийшов друком у
1800 р.
від написання (1200) «Пісні про Нібелунгів» пам’ятки німецького героїчного епосу, в основу
якого покладено давньонімецькі міфи й перекази
про знищення гуннами держави бургуднів
(нібелунгів)
від написання (1600) п’єси «Дванадцята ніч»
Вільяма Шекспіра
від написання (1820) поеми-казки «Руслан і
Людмила» Олександра Сергійовича Пушкіна
від
написання
(1820)
пригодницького
історичного роману «Айвенго» Вальтера Скотта
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180 років

175 років
170 років

155 років

135 років

150 років
145 років
140 років

130 років
125 років

від написання (1835) повісті «Вій», «Тарас
Бульба», збірки повістей «Миргород», книжки
«Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя»
Миколи Васильовича Гоголя
від написання (1835) комедії «Сватання на
Гончарівці» Григорія Федоровича КвіткиОснов’яненка
від виходу (1840) першої збірки поезій
«Кобзар» Тараса Григоровича Шевченка
від написання (1845) патріотичного послання «І
мертвим, і живим…», поем «Кавказ»,
«Наймичка», «Єретик» Тараса Григоровича
Шевченка
тому
(1860)
вийшов
друком
останній
прижиттєвий «Кобзар» Тараса Григоровича
Шевченка
від написання (1880) соціально-психологічного
роману
«Брати
Карамазови»
Федора
Михайловича Достоєвського
від часу написання (1865) роману «Вершник без
голови» Томаса Майна Ріда
від часу написання (1870) роману «20 000 льє
під водою» Жуля Верна
від написання (1875) історичної драми «Маруся
Богуславка»
Івана
Семеновича
НечуйЛевицького
від написання (1875) роману «Хіба ревуть воли,
як ясла повні» Панаса Мирного
від написання (1885) драми «Наймичка» Івана
Карпенка-Карого
від написання (1890) вірша «Contra spem spero»
Лесі Українки
від першого видання (1890) роману «Портрет
Доріана Грея» Оскара Уайльда
від виходу у світ комедії «Сто тисяч» Івана
Карпенка-Карого
13

90 років
80 років
75 років
70 років
60 років

35 років

від написання (1925) новели «В житах»
Григорія Михайловича Косинки
від виходу (1935) роману «Вершники» Юрія
Івановича Яновського
від написання (1940) роману «Тихий дон»
Михайла Олександровича Шолохова
від
часу
написання
повісті
Астрід
Ліндгрен «Пеппі Довгапанчоха» (1945)
від написання (1955) автобіографічної повісті
«Зачарована Десна» Олександра Петровича
Довженка
від першого друку (1980) історичного роману
«Роксолана» Павла Архиповича Загребельного

Державні та народні свята
1 січня
6 січня
7 січня
22 січня
8 березня
12 квітня
1, 2 травня
9 травня
31 травня
28 червня
24 серпня

Новий рік
Святвечір. Багата кутя
Різдво Христове
День Соборності
Міжнародний жіночий день
Світле Христове Воскресіння. Великдень
День міжнародної солідарності трудящих
День Перемоги
День Святої Трійці
День Конституції
День Незалежності України

Професійні, громадські, літературні свята
1 січня

Січень
110 років від дня народження Миколи
Миколайовича Тарнавського (1895–1984),
українського письменника
65 років від дня народження Галини
Миколаївни
Кирпи
(1950), української
поетеси, перекладачки
14

2 січня

65 років від дня народження Надії Павлівни
Гуменюк (1950), української поетеси, прозаїка,
публіциста

4 січня

230 років від дня народження Якоба Грімма
(одного з братів Грімм, 1785-1863), німецького
філолога,
письменника,
фольклориста,
відомого казкаря
80 років від дня народження Миколи
Даниловича Сома (1935–2013), українського,
поета, письменника
135 років від дня народження Василя
Миколайовича Верховинця (Костів) (1880–
1938), композитора, диригента, хореографа,
фольклориста,
дослідника
українського
народного танцю
125 років від дня народження Євгена
Михайловича
Грицака
(1890–1944),
українського педагога, мовознавця
120 років від дня народження Антона
Дмитровича
Лебединця
(1895–1979),
українського композитора, диригента
90 років від дня народження Джеральда
Дарелла (1925–1995), англійського зоолога,
мандрівника, письменника-анімаліста, засновника Джерсійського зоопарку та Фонду дикої
природи
150 років від дня народження Михайла
Івановича Тугана-Барановського (1865–1919),
українського і російського економіста,
історика, соціолога
125 років від дня народження Карела Чапека
(1890–1938), чеського письменника

5 січня

7 січня

8 січня

9 січня
10 січня

90 років від дня народження Галини
Олександрівни
Гриненко
(1925–2013),
української письменниці
15

11 січня

15 січня

18 січня

25 січня

26 січня

27 січня

28 січня
29 січня

30 cічня

10 лютого

140 років від дня народження Рейнгольда
Моріцовича Глієра (1875–1956), українського
та російського композитора, диригента,
педагога
220 років від дня народження Олександра
Сергійовича
Грибоєдова
(1795–1829),
російського письменника, драматурга
165 років від дня народження Івана
Омеляновича
Левицького
(1850–1913),
українського бібліографа, письменника
День Тетяни
390 років від дня народження Марусі Чурай
(Марії
Гордіївни
Чурай)
(1625–1653),
української народної поетеси, авторки широко
відомих пісень
Міжнародний день митних служб
День працівника контрольно-ревізійної
служби України
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
225 років від дня народження Петра Петровича
Гулака-Артемовського
(1790–1825),
українського поета, педагога, літературознавця
Міжнародний день мобілізації проти
ядерної війни
День пам’яті Героїв Крут
155 років від дня народження Антона
Павловича Чехова (1860–1904), російського
письменника
85 років від дня народження Всеволода
Зіновійовича Нестайка (1930), українського
письменника, журналіста, класика сучасної
української дитячої літератури
Лютий
125 років від дня народження Бориса
Леонідовича
Пастернака
(1890–1960),
російського поета, прозаїка, перекладача
16

11 лютого

14 лютого

15 лютого
20 лютого

21 лютого
22 лютого

23 лютого

24 лютого

28 лютого

1 березня
3 березня
4 березня

345 років від дня народження Самійла Величка
(1670-після 1728), українського козацького
літописця
День Святого Валентина
День комп’ютерника
175 років від дня народження Клода Моне
(1840–1926), французького живописця
День вшанування учасників бойових дій на
території інших держав
Всесвітній день соціальної справедливості
110 років від дня народження Уласа Самчука
(1905–1987),
українського
письменника,
журналіста (Німеччина)
Міжнародний день рідної мови
День екскурсовода
205 років від дня народження Фрідеріка
Шопена (1810–1849), польського композитора,
піаніста
330 років від дня народження Георга Фрідріха
Генделя (1685–1759), німецького композитора
й органіста
150 років від дня народження Івана Львовича
Липи (1865–1923), українського письменника і
громадсько-культурного діяча
День
працівників
патрульно-постової
служби України
Березень
Всесвітній день цивільної оборони
Всесвітній день письменника
200 років від дня народження Михайла
Михайловича
Вербицького
(1815–1870),
українського композитора, священика, хорового диригента, автора мелодії Державного
гімну України
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9 березня

13 березня

14 березня
15 березня

18 березня
19 березня

21 березня

21-27 березня

22 березня
23 березня

145 років від дня народження Євгена
Оскаровича Патона (1870-1953), українського
вченого, фахівця у галузі мостобудування та
електрозварювання
День
народження
Тараса
Григоровича
Шевченка (1814–1861), українського поета,
художника, мислителя-просвітителя
55 років від дня народження Юрія Ігоровича
Андруховича (1960), українського поета,
прозаїка, перекладача, есеїста
Міжнародний день річок
День землевпорядника
Всесвітній день прав споживача
День працівників житлово-комунального
господарства і побутового обслуговування
населення
День працівників податкової та митної
справи України
120 років від дня народження Максима
Фадейовича
Рильського
(1895–1964),
українського поета, перекладача, громадського
діяча
85 років від дня народження Ліни Василівни
Костенко (1930), української поетеси
Всесвітній день поезії
Міжнародний день боротьби за ліквідацію
расової дискримінації
Міжнародний день лялькового театру
330 років від дня народження Йоганна
Себастьяна Баха (1685–1750), німецького
композитора
Тиждень солідарності з народами, які
борються
проти
расизму і
расової
дискримінації
Всесвітній день водних ресурсів (Всесвітній
день води)
Всесвітній метеорологічний день
18

24 березня

25 березня

26 березня
27 березня
1 квітня
2 квітня

4 квітня
5 квітня
6 квітня
7 квітня
11 квітня
12 квітня

14 квітня

Всесвітній день боротьби із захворюванням
на туберкульоз
Всеукраїнський
день
боротьби
із
захворюванням на туберкульоз
День служби безпеки України
Міжнародний день пам’яті жертв рабства
та трансатлантичної работоргівлі
Міжнародний
день
солідарності
з
затриманими
та
зниклими
безвісти
колегами
День Внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України
Міжнародний день театру
Квітень
День сміху
Міжнародний день птахів
Всесвітній день поширення інформації щодо
проблеми аутизму
Міжнародний день дитячої книги
210 років від дня народження Ганса Крістіана
Андерсена (1805–1875), датського поета,
драматурга, видатного письменника-казкаря
175 років від дня народження Еміля Золя
(1840–1902),
французького
письменника
жанру соціально-психологічного роману
День веб-майстра
День створення НАТО (1949)
День геолога
День робітника слідчих органів
Всесвітній день здоров’я
Міжнародний день визволення в’язнів
фашистських таборів
Всесвітній день авіації і космонавтики
День працівників ракетно-космічної галузі
Міжнародний день польоту людини в
космос
День ДАІ МВС України
19

15 квітня
17 квітня
18 квітня

18-22 квітня
22 квітня
23 квітня

24 квітня

25 квітня

26 квітня

70 років від дня народження Сергія
Сергійовича Дяченка (1945), українського
письменника-фантаста і сценариста
День працівників карного розшуку України
День пожежної охорони
День довкілля
Міжнародний день пам’яток і історичних
місць
День пам’яток історії та культури
Дні заповідників і національних парків
Міжнародний день рідної Землі
Міжнародний день секретаря
Всесвітній день книги і авторського права
Всеукраїнський день психолога
Міжнародний день астрономії
95 років від дня народження Григорія
Михайловича
Тютюнника
(1920–1961),
українського письменника
Міжнародний день солідарності молоді
355 років від дня народження Даніеля Дефо
(1660–1731), англійського письменника
95 років від дня народження Дмитра
Григоровича
Білоуса
(1920–2004),
українського поета, перекладача
115 років від дня народження Вероніки
Олександрівни Черняхівської (1900–1938),
української поетеси, перекладачки
День Чорнобильської трагедії (1986)
Міжнародний день інтелектуальної власності
Всесвітній день споріднених міст
125 років від дня народження Миколи
Костянтиновича Зерова (1890–1937), українського поета, літературознавця
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26-30 квітня
28 квітня

29 квітня
1 травня

3 травня

5 травня
7 травня

8-9 травня
9 травня

10 травня
12 травня
15 травня

80 років від дня народження Станіслава
Володимировича
Тельнюка
(1935–1900),
українського письменника, літературного
критика, редактора, перекладача
Глобальний тиждень дій в галузі освіти
Всесвітній день охорони праці
150 років від дня народження Миколи Івановича Івасюка (1865–1937), українського
живописця
Міжнародний день танцю
Травень
70 років від дня народження Миколи
Івановича Сенченка (1945), українського
бібліотечного діяча, фахівця у галузі
прикладної математики, комп'ютерної техніки,
директора Книжкової палати України
Всесвітній день свободи преси
120 років від дня народження Тодося
Степановича
Осьмачки
(1895-1962),
українського поета, прозаїка, перекладача
Всесвітній день боротьби за права інвалідів
175 років від дня народження Петра Ілліча
Чайковського
(1840-1893),
російського
композитора і диригента
Дні пам’яті та примирення, присвячені
пам’яті жертв Другої Світової війни
180 років від дня народження Максима
Олексійовича
Антоновича
(1835-1918),
російського
та
українського
філософа,
публіциста, літературного критика, просвітителя, природознавця
День Матері
Міжнародний день медичної сестри
Міжнародний день родини (сім’ї)
170 років від дня народження Іллі Ілліча
Мечнікова (1845-1916), видатного російського
та українського біолога
21

16 травня
18 травня

20 травня
21 травня
22 травня

24 травня

25-31
травня
28 травня
29 травня
30 травня
31 травня

День Європи
День науки
Міжнародний день музеїв
115 років від дня народження Юрія Івановича
Липи (1900-1944), українського поета
День банківських працівників
Всесвітній день культурного різноманіття в
ім’я діалогу та розвитку
Міжнародний
день
біологічного
різноманіття
День перепоховання (1861) праху Тараса
Григоровича
Шевченка
(1814-1861),
українського поета, художника, мислителя, на
Чернечій горі поблизу Канева
175 років від дня народження Марка Лукича
Кропивницького (1840-1910), українського
драматурга, актора, режисера, театрального
діяча
70 років від дня народження Юрія Євгеновича
Рибчинського (1945), українського поетапісняра
День слов’янської писемності і культури
110 років від дня народження Михайла
Олександровича
Шолохова
(1905-1984),
російського письменника
75 років від дня народження Йосипа
Олександровича
Бродського
(1940-1996),
російського поета, перекладача, есеїста
Тиждень
солідарності
з
народами
несамоврядних територій
День прикордонника
Міжнародний день миротворців ООН
День працівників видавництв, поліграфії і
книгорозповсюдження
Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням
День Святої Трійці
День хіміка
22

1 червня
4 червня
5 червня
6 червня

7 червня

8 червня

12 червня
14 червня
17 червня
20 червня
21 червня

22 червня
23 червня
25 червня
26 червня

Червень
Міжнародний день захисту дітей
Міжнародний день безвинних дітей – жертв
агресії
Всесвітній день охорони навколишнього
середовища
День журналіста
140 років від дня народження Томаса Манна
(1875-1955), німецького письменника
День працівників водного господарства
День працівників місцевої промисловості
День меліоратора
Всесвітній день океанів
160 років від дня народження Наталі Іванівни
Кобринської
(1855–1920),
української
письменниці,
журналістки,
видавця,
дослідника фольклору, громадського діяча
жіночого руху Галичини
День працівників фондового ринку
Всесвітній день донорів крові
День працівників легкої промисловості
Всесвітній день боротьби з опустелюванням
і засухами
Всесвітній день біженців
День медичного працівника
105 років від дня народження Олександра
Трифоновича Твардовського (1910–1971),
російського поета
80 років від дня народження Франсуази Саган
(1935-2004), французької письменниці
День скорботи і вшанування пам’яті жертв
війни в Україні
День державної служби ООН
День державної служби
День митної служби
Міжнародний день на підтримку жертв
тортур
23

27 червня
28 червня
29 червня

1 липня
2 липня
4 липня
5 липня
8 липня
11 липня
12 липня
16 липня

17 липня
19 липня
26 липня

28 липня
31 липня

Міжнародний
день
боротьби
зі
зловживанням наркотичними засобами та
їх не законним обігом
День винахідника і раціоналізатора
День молоді
115 років від дня народження Антуана де
Сент-Екзюпері (1900-1981), французького
письменника
Липень
Всесвітній день архітектури
День архітектури України
День працівників державної податкової
служби України
День судового експерта
Міжнародний день кооперативів
День Військ Протиповітряної оборони
України
День родини
Всесвітній день народонаселення
День рибалки
День бухгалтера
У цей день (1990) Верховною Радою УРСР
було прийнято Декларацію про державний
суверенітет України
День етнографа
День працівників металургійної і гірничобудівної промисловості
День працівників торгівлі
День флоту України
130 років від дня народження Андре Моруа
(1885-1967), французького письменника
135 років від дня народження Володимира
Кириловича
Винниченка
(1880-1951),
українського прозаїка
День хрещення Київської Русі
День системного адміністратора
24

2 серпня

4 серпня
5 серпня
8 серпня
9 серпня
15 серпня
19 серпня
22 серпня

23 серпня

26 серпня

29 серпня
31 серпня

1 вересня
2 вересня

Серпень
День аеромобільних військ
День Повітряних Сил Збройних Сил
України
День Повітряно-десантних військ (День
ПДВ)
День Повітряних і Збройних Сил України
165 років від дня народження Гі де Мопассана
(1850-1893), французького письменника
День військ зв’язку
День будівельника
День працівників ветеринарної медицини
День археолога
День пасічника
95 років від дня народження Рея Дугласа
Бредбері
(1920-2012),
американського
письменника-фантаста
День Державного Прапора України
Міжнародний
день
пам’яті
жертв
работоргівлі та її ліквідації
135 років від дня народження Олександра
Степановича Гріна (Гриневського) (18801932), російського прозаїка
135 років від дня народження Гійома
Аполлінера (1880-1918), французького поета
245 років від дня народження Георга
Вільгельма Фрідріха Гегеля (1770-1831),
німецького філософа
День авіації України
День шахтаря
145 років від народження Марії Монтессорі
(1870-1952), італійського педагога і лікаря,
першої жінки-доктора медицини
Вересень
День знань
День нотаріату
25

5 вересня

6 вересня
7 вересня

8 вересня

12 вересня
13 вересня

15 вересня

16 вересня
17 вересня
19 вересня

19 вересня
20 вересня
21 вересня

280 років від дня народження Йоганна
Крістіана Баха (1735-1782), німецького
композитора, піаніста
День підприємця
145 років від дня народження Олександра
Івановича Купріна (1870-1936), російського
письменника
140 років від дня народження Олександра
Олександровича
Мурашка
(1875-1919),
українського
живописця,
педагога
і
громадського діяча, викладача Київського
художнього училища
Міжнародний
день
розповсюдження
грамотності
Міжнародний
день
солідарності
журналістів
День фізичної культури і спорту
День українського кіно
День танкістів
День пам’яті жертв фашизму
День працівників нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості України
Міжнародний день демократії
125 років від дня народження Агати Крісті
(Мері
Кларісса
Міллер)
(1890-1976),
англійської письменниці
Міжнародний день збереження озонового
шару
День працівників цивільного захисту
України (День рятівника)
55 років від дня народження Оксани
Стефа́нівни Забу́жко (1960), української
поетеси, письменниці
День фармацевтичного працівника
День винахідника та раціоналізатора
День працівника лісу
Міжнародний день миру
26

22 вересня
26 вересня
27 вересня

29 вересня

30 вересня

1 жовтня

2 жовтня
3 жовтня

4 жовтня
5 жовтня
8 жовтня
9 жовтня

10 жовтня

11 жовтня

День партизанської слави
Європейський день мов
Всесвітній день туризму
День туризму
День машинобудівника
Міжнародний день глухонімих
Дні пам'яті жертв Бабиного Яру
170 років від дня народження Івана Карповича
Карпенка-Карого (Тобілевича) (1845-1907),
українського драматурга
Всеукраїнський день бібліотек
День усиновлення
Міжнародний день перекладача
Жовтень
Міжнародний день музики
Міжнародний день людей похилого віку
День ветерана
Міжнародний день боротьби проти насилля
120 років від дня народження Сергія
Олександровича
Єсеніна
(1895-1925),
російського поета
День працівників освіти
Всесвітній день вчителів
День юриста
Міжнародний день поштової служби
130 років від дня народження Володимира
Юхимовича
Свідзинського
(1885-1941),
українського поета, перекладача, літературознавця
Всесвітній
день
охорони
психічного
здоров’я
День
працівників
стандартизації
та
метрології
День художника
День працівників державної санітарноепідеміологічної служби
27

13 жовтня
14 жовтня

15 жовтня

16 жовтня
17 жовтня

18 жовтня

20 жовтня

22 жовтня

23 жовтня
24 жовтня

25 жовтня

Міжнародний день зі зменшення небезпеки
стихійних лих
День захисника України
День Українського козацтва
Міжнародний день стандартизації
155 років від дня народження Софії Віталіївни
Тобілевич
(Дітковська)
(1860-1953),
української
актриси,
перекладачки,
письменниці, етнографа
Всесвітній день продовольства
Міжнародний день боротьби за ліквідацію
бідності
День працівників целюлозно-паперової
промисловості
День працівників харчової промисловості
130 років від дня народження Миколи
Михайловича
Баженова
(1885-1962),
українського і російського мовознавця,
літературознавця, педагога
Всесвітній день статистики
День військового зв’язківця
Міжнародний день авіадиспетчера
145 років від дня народження Івана
Олексійовича Буніна (1870-1953), російського
письменника
80 років від дня народження Бориса Ілліча
Олійника (1935), українського поета
95 років від дня народження Джанні Родарі
(1920-1980), італійського письменника-казкаря
Всесвітній день розвитку інформації
Міжнародний день Організації Об’єднаних
Націй
День автомобіліста і дорожника
190 років від дня народження Йоганна
Штрауса
(1825-1899),
австрійського
композитора, диригента і скрипаля, автора
«Віденського вальсу»
28

26 жовтня
28 жовтня

30 жовтня

1 листопада

3 листопада
4 листопада
6 листопада

8 листопада

9 листопада

13 листопада
14 листопада
15 листопада
16 листопада

17 листопада
19 листопада

45 років від дня народження Романа
Степановича Скиби (1970), українського поета
День визволення України від фашистських
загарбників
130 років від дня народження Такубоку Ісікави
(1885-1912), японського письменника і
критика
Міжнародний
день
пам'яті
жертв
політичних репресій
Листопад
День працівника соціальної сфери
80 років від дня народження Володимира
Родіоновича Коломійця (1935), українського
поета
День інженерних військ
День ракетних військ і артилерії
День залізничника
160 років від дня народження Дмитра
Івановича
Яворницького (1855-1940)
українського поета, журналіста
115 років від дня народження Маргарет
Мітчелл
(1900-1949),
американської
письменниці
День української писемності та мови
Всеукраїнський день працівників культури
та майстрів народного мистецтва
Міжнародний день сліпих
Всесвітній день боротьби із захворюванням
на цукровий діабет
День працівників сільського господарства
Міжнародний день толерантності
День працівників радіо, телебачення та
зв’язку
День студента
День скловиробника
День працівників гідрометеорологічної
служби
29

20 листопада
21 листопада
25 листопада
28 листопада

30 листопада

1 грудня
2 грудня
3 грудня
4 грудня

5 грудня

6 грудня
7 грудня

Всесвітній день дитини
День Гідності та Свободи
Всесвітній день телебачення
Міжнародний день боротьби з насильством
проти жінок
День
пам’яті
жертв
голодомору
і
політичних репресій в Україні
125 років від дня народження Зінаїди Павлівни
Тулуб (1890-1964), української письменниці
115 років від дня народження Олександра
Олександровича Блока (18801921), російського
поета
180 років від дня народження Марка Твена
(Семюела Ленггорна Клеменса) (1835-1910),
американського прозаїка
Грудень
Всесвітній день боротьби зі СНІДом
День працівників прокуратури
Міжнародний день боротьби за скасування
рабства
Міжнародний день інвалідів
40 років від дня народження Райнера Марії
Рільке (1875-1926), австрійського і німецького
поета
Міжнародний день волонтерів
День працівників статистики
195 років від дня народження Афанасія
Афанасійовича Фета (1820-1892), російського
поета
60 років від дня народження Миха́йла
Микола́йовича Андруся́ка (1955), українського
письменника-прозаїка,
публіциста,
перекладача
День Збройних Сил України
Міжнародний день цивільної авіації
День місцевого самоврядування
30

8 грудня

9 грудня
10 грудня
11 грудня
12 грудня
14 грудня
15 грудня
18 грудня
19 грудня

20 грудня
22 грудня
24 грудня

25 грудня

30 грудня

31 грудня

35 років від дня народження Іре́ни Ігорівни
Ка́рпи (1980), української письменниці,
співачки
Міжнародний день боротьби з корупцією
День захисту прав людини
Міжнародний день гір
День Сухопутних військ України
День вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
День працівників суду
Міжнародний день мігрантів
День адвокатури
95 років від дня народження Миколи Руденка
(1920-2004),
українського
письменника,
філософа, правозахисника
День міліції
День працівників дипломатичної служби
День енергетика
День працівників архівних установ
90 років від дня народження Юрія Макаровича
Лисенка (1925), українського письменника
120 років від дня народження Григорія
Гурійовича Верьовки (1895-1964), українського композитора, хорового диригента
150 років від дня народження Джозефа
Редьярда Кіплінга (1865-1936), англійського
прозаїка, поета, казкаря
170 років від дня народження Сильвестра Лепкого (1845-1901), українського письменника
140 років від дня народження Бориса
Карловича
Яновського
(1875-1933),
українського композитора, музичного критика,
диригента
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Знаменні і пам’ятні дати Хмельниччини на 2015 рік видані
окремим виданням, див. «Календар знаменних і пам'ятних
дат Хмельниччини на 2015 рік» на сайті
обласної бібліотеки в розділі «Ресурси»
Так, як 2015 рік оголошено Роком ветеранів Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 рр., в плани роботи необхідно
включити ряд заходів, приурочених патріотичному вихованню
молоді, проведенню соціокультурних заходів та видавничої
роботи. При проведені заходів пропонуємо використовувати
такі форми бібліотечної роботи як:
 Акції:
- «Читання книг про подвиг»
- «Прочитай книгу про війну»
- «Читання віршів про війну»
- «Лист ветеранові»
- «Привітай ветерана»
-Книжкові виставки:
- однієї книги;
- літератури про героїзм та патріотизм
- про визволення району (міста)
 Анкетування:
- «Значення військових книг про війну в моєму
житті»
- «Улюблена книга про війну» (за результатами
якого оформити виставку)
 Конкурси:
- військово-патріотичної пісні
- кращої картини про війну «Війна моїми очима»
(художників-початківців)
 Перегляди відеофільмів про війну
 Зустрічі з фронтовиками:
- «Наш край в роки Великої Вітчизняної війни»
 Тематичні вечори:
- «І знову пам'ять нам спокою не дає»
 Уроки мужності, уроки історії:
- «Великий героїзм»
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 Тиждень (місячник) військової книги
 Формування фотоальбому про війну за допомогою
користувачів бібліотек (збір фотографій, вирізки із
газет, спогади очевидців та ін.)
 Віртуальна екскурсія «Війні немає забуття», «Поки
живемо, будем пам’ятати» (подорожі по населеним
пунктам –- місцями бойової слави, пам’ятниками,
меморіалами
загиблих
солдатів,
музейними
експозиціями та ін.)
У зв’язку з останніми подіями в країні головними
пріоритетами своєї діяльності у наступному році слід обрати
розвиток та надання соціальних послуг. Бібліотекарям слід
запланувати різноманітні заходи для внутрішньо переміщених
осіб у співпраці із працівниками відповідних соціальних служб
міст, районів. А саме:
 інформаційно-консультативні тренінги;
 зустрічі з переселенцями для знайомства із послугами
бібліотеки;
 навчання
комп’ютерної
грамотності
(групові,
індивідуальні);
 Skype-спілкування;
 клуби за інтересами, учасниками якого будуть
внутрішньо переміщені особи;
 курси вивчення англійської мови;
 залучення волонтерів для допомоги сім’ямпереселенців (пошук одягу, продуктів харчування та інше).
З метою формування громадянської ідентичності,
розуміння єдності й цілісності України,
виховання
шанобливого ставлення до Героїв «Небесної сотні», воїнів,
загиблих у боротьбі за свободу та цілісність України, в
бібліотеках слід запланувати ряд заходів щодо національнопатріотичного виховання молоді:
 Доброчинні акції:
- «За мирну єдину Україну»
- «Допоможи солдату»
- «Напиши листа солдату»
- «Малюнок з любов’ю»
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- «Збір книг Бібліотеці Майдану»
 Тематичні виставки:
- «Майдан... хто якщо не я?!»
- «Героям слава»
- «Живі у пам’яті народній»
 зустрічі з учасниками АТО
 Презентації книг, які надійшли в бібліотеку:
- «Майдан в книжках»
 Годину-реквієм приурочену пам’яті героям
Небесної сотні (на яку запросити учасників АТО):
- «У нашій пам’яті вони завжди залишились»
- «Небесна сотня»
 Стіну пам’яті (список прізвищ героїв з фото):
- «Герої не вмирають»,
- «Сам не знаю, де погину...»
 Інформаційний стенд:
- «Хоробрі серця»
 Перегляд (документальних) фільмів про Героїв
Небесної сотні
 Фотовиставку-реквієм:
- «Ми завжди будемо пам'ятати» (виставка світлин
присвячена пам’яті земляків, які загинули під час
антитерористичної операції на Сході України)
 Патріотичні години:
- «Україна – єдина країна» тощо.
Ще одним важливим напрямком у діяльності бібліотек
має стати впровадження електронного урядування (Ініціатива
«Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування» є
частиною Національного плану дій у рамках «Партнерства
“Відкритий уряд”», затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 220-р.). Рекомендуємо
Вам передбачити в планах на наступний рік тренінги для
працівників бібліотек з використання електронних послуг та
інструментів електронного урядування. Після яких фахівці
зможуть навчити користувачів бібліотек користуватися
електронними послугами, ефективно спілкуватися з урядовими
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структурами, отримувати необхідні адміністративні послуги
тощо.
Пріоритетним напрямком діяльності бібліотек, як і
раніше, має залишитись робота по просуванню книги та
читання. В план заходів можна включити:
 Виїзні книжкові виставки нових надходжень до
бібліотеки
 Акції:
- «Читальний зал під відкритим небом»
- «Передай книгу другу»
- «Книжкова алея»
- «Приведи друга до бібліотеки» (учасники акції –
читачі бібліотеки, які залучивши друга до
бібліотеки отримують винагороду, яку бібліотека
визначає сама)
- «Краща книга» (протягом певного періоду читачі
голосують за кращу книгу та отримують призи).
- «Виставка руками читачів» (за бажанням
користувачі бібліотеки можуть взяти участь у
оформлені книжкової виставки)
- «Подаруй бібліотеці книгу»
- «Зустрічаємо день міста в бібліотеці» (до дня міста)
 Конкурс:
- «Лідер читання» (в номінаціях «Кращий читач року»,
«Читаюча родина» та ін.)
 Літературний брейнг-ринг:
- «В колі улюблених книг»
 Фотоконкурс:
- «Мій портрет з улюбленою книгою»
 Флеш-моби:
- «Як пройти в бібліотеку?».
«Час читати!»,
«Улюблена книга», (із залученням користувачів)
 Віртуальні дошки (Pinterest) інтерактивний сервіс з
обкладинками рекомендованих книг, фотографіями
бібліотекарів, книжковими виставками, інсталяціями
тощо
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 бліц-опитування:
«Яку роль відіграє читання у Вашому житті?», а
також: поетичні ринги, Дні нової книги, Дні-книг іменинників,
літературні салони, поетичні гойдалки та ін.
При планування слід врахувати, що діють:
- Концепція
Державної
цільової
національнокультурної програми популяризації вітчизняної видавничої
продукції та читання на 2014-2018 роки (Розпорядження
Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 р. № 257-р);
- Державна цільова соціальна програма підтримки сім’ї
до 2016 року (Постанова Кабінету Міністрів України від
15 травня 2013 р. № 341)
Щодо останнього, рекомендуємо організувати:
 Акції:
- «Читаємо всією родиною»
- «Читаюча родина»
 Книжкові виставки:
- «Книжкові новини для всієї родини»
- «Час читати усією родиною»
- «Візьміть книгу в коло сім'ї»
- «Бібліотека і родина: досвід, ідеї, творчість»
 Конкурси
- «Тато, мама, книга, я: разом – книжкова сім'я»
 Зустрічі
із
спеціалістами
(психологами,
педіатрами)
- «В сім’ї росте дитина»
 Вечори сімей
- «Книжковий світ моєї родини
- «Від творчої родини до творчої дитини»
 Дні сімейного читання
 клуб за інтересами
- «Молода родина»
 Фотоконкурс сімей
 інформаційні куточки, стенди
- «Інформаційне бюро для батьків»
 друковані матеріали
- «Я і моя сім’я: корисні поради»
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 картотеку закладів та організацій, які займаються
проблемами сім’ї.
Пропонуємо запланувати заходи по формуванню
здорового способу життя:
 книжкові виставки, тематичні полиці:
- «Наркоманія – загроза людству»
- «Шкідливі звички: міраж і дійсність»
- «Шкідливі звички»
- «Планета здоров’я»

тренінги
- «Ваше здоров’я у Ваших руках»
- «Бути здоровим модно»

Дні здоров’я
- «До здоров'я – через книгу»
- «Хочеш бути здоровим – будь ним!»
- «Здоров'я народу – здоров'я нації»
- «Твори своє здоров'я сам»

огляди літератури
- «Секрети здоров’я»
- «Здоров’я і здоровий спосіб життя»

родинне свято
- «З родини йде життя людини»

цикл бесід:
- «Здорова людина – здорове суспільство»
- «Ми за здоровий спосіб життя»
- «Навчись бути здоровим»
 анкетування:
- «За здоровий спосіб життя»
 інформаційна година:
- «На краю прірви»
- «Моє здоров'я в моїх руках»
 година здоров’я:
- «Шкідливі звички – вороги молодості і краси»
 уроки здоров’я:
- «Дорога в безодню»
- «Право на життя»
 бесіду-застереження:
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- «Як вберегтися від туберкульозу»
- «Право на життя»
 діалоги:
- «Якби я знав…»
- «Культура здорового способу життя»
 молодіжні акції:
- «Молодь за здоровий спосіб життя».
При написанні річних планів особливу увагу слід
звернути на роботу бібліотек щодо обслуговування людей з
обмеженими фізичними можливостями. Ознайомитись із
порадами щодо
обслуговування, організації змістовного
дозвілля людей з обмеженими можливостями, а також
переліком законодавчих матеріалів можна у видані
«Обслуговування людей з обмеженими можливостями» на
сайті
бібліотеки
або
за
посиланням
http://www.ounb.km.ua/vidanya/2013/inval.pdf.
Створення позитивного іміджу, формування надійної
репутації серед широкої громадськості стає основою сучасного
бібліотечного закладу та його пріоритетним напрямом. Тому
рекламна діяльність має бути невід'ємною частиною творчої
роботи бібліотек області. З її допомогою читачі мають
можливість дізнаватися про нові можливості бібліотек, про
поточні та перспективні плани.
Рекламна діяльність бібліотек має вестися в двох
напрямках:
 реклама бібліотек та бібліотечних послуг;
 робота з пропаганди та підтримки читання.
Дізнатись більше про основні завдання, функції та
засоби бібліотечної реклами, а також ознайомитись із
рекламною діяльністю бібліотек Хмельниччини можна у
виданні «Давайте розповімо про себе: рекламна діяльність
публічної бібліотеки» на сайті бібліотеки або за посилання
http://www.ounb.km.ua/vidanya/2012/rozpovimo.pdf
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Основні заходи, в яких передбачена участь бібліотек
1. Науково-практична конференція «Інформатизація
бібліотек для розвитку громад»;
вересень
2. Обласний науково-краєзнавчий круглий стіл до
80-річчя від дня народження митрополита Володимира
Сабодана «Духовні скарби християнського світу» (на базі
Летичівського району);
Листопад
3. Обласний
посібник»;

конкурс

«Кращий

краєзнавчий

березень-вересень
4. Виїзна акція молодих спеціалістів ОУНБ «Сільська
бібліотека: змінюємо разом» (Славутська, Ярмолинецька
ЦБС);
квітень, серпень
5. VIІ
Обласний
форум
бібліотекарів
Хмельниччини;
вересень
6. Ярмарок соціальних інновацій в бібліотеках для
розвитку громад (до дня Незалежності);
серпень
7. День директора ЦБС (ЦРБ, ЦМБ) «Бібліотека в
сучасному соціумі»;
грудень
8. Обласне
літературно-мистецьке
свято
до
Міжнародного дня рідної мови «У ріднім слові – цілий світ»
(лютий, Городоцька ЦРБ);
9. Обласне літературно-мистецьке свято до 100-річчя
від дня народження Леоніда Лупана «Твоє життя потроїло
кленові мости у вічність» (жовтень, с. Нестерівці
Дунаєвецького району).
10. Обласне літературно-мистецьке свято до дня
української писемності та мови «Наша мова калинова, і
ласкава, і медова» (листопад, Старосинявська ЦРБ).
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Підвищення кваліфікації
1. Літній клуб бібліотечного менеджера «Соціальні
інновації в бібліотеці» на базі Старокостянтинівськї ЦБС
(червень);
2. Лабораторія професійної майстерності методиста
«Інноваційні послуги – основа розвитку бібліотеки» на базі
Волочиської ЦБС (листопад);
3. Семінар-тренінг працівників відділів комплектування
ЦБС, ЦРБ, ЦМБ «Стратегія формування бібліотечних фондів
в сучасних умовах» на базі Дунаєвецької ЦРБ (травень);
4. День бібліографа ЦРБ, ЦМБ «Інформаційні ресурси
в системі електронної комунікації» на базі Ярмолинецького
району (квітень);
5. Бібліо-день сільського бібліотекаря в ОУНБ
«Сільська бібліотека: соціальні орієнтири, ресурсний
потенціал»;
6. Цикл творчо-професійних студій
«Сучасна
бібліотека:
переформатування
діяльності»
на
базі
Волочиської, Ізяславської, Летичівської, Шепетівської ЦБС
(квітень, червень, серпень, вересень);
7. День обласної бібліотеки на базі Дунаєвецької ЦРБ
та Кам’янець-Подільської ЦМБ (жовтень, березень );
8. Вебінари:
- «Інноваційні
інформаційні
технології
в
діяльності бібліотечних спеціалістів» для ІТспеціалістів (березень)
«Культура
професійного
спілкування
в
інформаційному просторі» (липень)
- «Створення
сучасних
мультимедійних
документів» (розробка презентацій за допомогою
Prezi) (квітень)
- «Етикет електронної пошти» (травень)
- «Cloud – хмарні сервіси» (вересень)
- «Створення
онлайн-карти
за
допомогою
MapBox» (червень).
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Соціологічні дослідження
1. «Ресурси наукової бібліотеки для жителів села»
(соціологічне дослідження);
березень-жовтень
2. Щоквартальний моніторинг по підвищенню
кваліфікації бібліотечних спеціалістів області;
3. «Методичне забезпечення діяльності бібліотек
області» (соціологічне дослідження);
ІІ-ІІІ квартал
4. «Бази даних бібліотек області: організація та
використання» (локальне дослідження);
липень-серпень
5. «Вивчення
думки
користувачів
сільських
бібліотек – шлях до вдосконалення роботи» (загальнообласне
дослідження);
червень-жовтень
6. «Місце бібліотек у формуванні здорового способу
життя» (регіональна розвідка);
III-VI квартал
7. «Робота бібліотек Хмельниччини на допомогу
внутрішньо переміщеним особам» (регіональна розвідка);
І-ІІ квартал
8. «Сайт бібліотеки на допомогу користувачу»
(онлайн-анкетування, аналіз);
ІІ-ІІІ квартал
9. «Бібліотечні ресурси Хмельниччини в Інтернеті»
(загальнообласне дослідження);
травень-липень
10. «Веб-спілкування
та
етикет
сучасного
бібліотекаря» (онлайн-дослідження, аналіз).
лютий-квітень
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Рекомендована тематика
семінарів бібліотечних працівників
1. «Інформаційна культура бібліотечного фахівця в
умовах нових технологій»;
2. «Бібліотеки
та
авторське
право:
практика
застосування і перспективи»;
3. «Сучасна сільська бібліотека: сучасні технології
популяризації знань, читання та інформації»;
4. «Особливості організації і ведення краєзнавчих
каталогів і картотек»;
5. «Рекламна діяльність сільських бібліотек як фактор
просування книги та читання»;
6. «Використання
сучасних
телекомунікаційних
технологій в бібліотечному обслуговуванні»;
7. «Основи діяльності сільських бібліотек: сучасні
технології в бібліотечному обслуговуванні жителів села»;
8. «Соціальні медіа як інструмент спілкування з
користувачами»;
9. «Інтернет-обслуговування в бібліотеці»;
10. «Організація
бібліографічного
обслуговування
користувачів бібліотеки. Використання нових інформаційних
технологій».
Рекомендована програма проведення семінару
«Бібліотеки та авторське право:
практика застосування і перспективи»
Відкриття семінару
Директор ЦБС
«Авторське право: проблеми реалізації в діяльності
бібліотек» (виступ)
Директор ЦБС
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«Інтелектуальна
власність
у
бібліотеці
відповідальність бібліотеки і бібліотекаря» (виступпрезентація)
Методист
«Зміст та обсяг авторських прав в Інтернеті. Засоби
захисту авторських прав на розміщені в Інтернеті твори»
Практичне заняття
«Практичні аспекти реалізації Закону України
«Про авторське право і суміжні права», особливості його
застосування в бібліотеці»
Діалог
Анкетування
підсумків.

учасників

семінару

та

підведення

Методичні рекомендації
Методичні поради щодо роботи над складанням
річного плану роботи.
Річний план має охопити всі напрямки діяльності
бібліотеки, і, в першу чергу організацію бібліотечного фонду,
без якого бібліотеки не існує. Плануючи цей розділ, треба
передбачити такі питання:
- формування документних ресурсів (кількість і
джерела надходжень, розподіл за видами, мовами);
- облік надходжень (індивідуальний, сумарний);
- організація зберігання БФ (виконання графіка
перевірки БФ, перевірка правильності розстановки на полицях,
ремонт пошкоджених видань, оправа періодики, робота з
попередження та ліквідації читацької заборгованості,
санітарно-гігієнічні заходи, тощо);
- вивчення фонду;
- очищення БФ;
- технічна та наукова обробка надходжень;
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- організація і ведення ДБА (традиційні каталоги і
картотеки, їх поповнення, редагування, заміна роздільників,
відкриття нових рубрик, кількість записів в електронні бази
даних, електронного каталогу, паспортизація баз даних).
Формування БФ, організація і розкриття його в ДБА
слугують основній меті будь-якої бібліотеки – обслуговуванню
користувача, задоволенню його запитів.
В розділі плану, присвяченому обслуговуванню, бібліотека
повинна передбачити:
- основні планові показники з обслуговування (кількість
користувачів за ЄРК та за формулярами, відвідувань, видачі
документів, надання бібліографічних довідок та консультацій,
виготовлення ксерокопій тощо);
- проведення моніторингу читацького попиту (Дні
суцільного обліку, Дні якості);
- вивчення ефективності використання окремих частин
БФ (анкетування тощо);
- роботу з попередження, обліку та ліквідації відмовлень
і т. ін.
До поняття «обслуговування користувачів» належить і
комплекс заходів, що являє собою соціокультурну діяльність
бібліотеки:
- просвітницька діяльність, з різних напрямків виховної
роботи та популяризації документів з різних галузей знань (в
планах, зазвичай, подаються додатком,
застосовуючи
різноманітні традиційні та інтерактивні форми масових
заходів);
- комплекси заходів на допомогу інтегруванню
(адаптації) в суспільство молоді, людей з особливими потребами,
та соціально незахищених груп населення;
- організація роботи громадських об’єднань, клубів за
інтересами тощо.
Спрямованість наших планів в питаннях обслуговування
населення, в основному, орієнтовані на організацію дозвілля,
проведення вечорів, конкурсів, зустрічей і т.п. В той же час, не
дивлячись на певну потребу в такому спрямуванні, організація
соціокультурних заходів не може замінити адресні цільові
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інформаційні послуги, потреба в яких зростає, хоча ще не всі
користувачі усвідомлюють можливості бібліотеки
в цьому
напрямку. Тому, формуючи розділ інформаційно-бібліографічної
діяльності, бібліотека повинна спланувати:
- роботу по довідково-бібліографічному обслуговуванню
(організація довідкового фонду, виконання довідок в режимі
«запит-відповідь», запровадження нової послуги «віртуальна
довідка», «Архів виконаних довідок», надання доступу до власних
електронних ресурсів тощо);
- інформаційне обслуговування (кількість абонентів
індивідуальної та групової інформації та кількість повідомлень,
вивчення зовнішнього середовища на предмет виявлення
потенційних абонентів і т. п.);
- підготовка
інформаційних
видань
(листівок,
дайджестів актуальної тематики, бібліографічних посібників,
краєзнавчих календарів знаменних дат, бюлетенів «Район (місто,
село) на сторінках преси», «Хроніку культурного життя»,
вебліографічні списки тощо);
- ЦРІ, ПДГ (формування, поповнення бази документів,
теки-накопичувачі, стенди і т. п.
- організація інформаційних навчальних та виховних
акцій (Дні інформації, Дні бібліографії, Дні спеціаліста, виставки
бібліографічних посібників, консультації щодо використання ДБА,
електронних баз даних тощо);
- організація
доступу
до
ресурсів
Інтернет
(консультативна допомога, навчання роботі в мережі і т.п.);
- створення та підтримка в дійовому стані власного Вебсайту.
Організаційно-методична робота визначається як
діяльність по розробці, виявленню та впровадженню найбільш
ефективних форм і методів бібліотечної праці з метою
максимального задоволення інтересів і запитів користувачів.
Наповнення даного напрямку плану має включати:
- формування
регіональної
бібліотечної
політики
(збереження та розвиток мережі, участь у формуванні
регіональних програм з питань культури, підготовці питань до
розгляду
на
раді
відділу
культури
та
колегії
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райдержадміністрації, узгодження плану методичної роботи з
районними закладами культури тощо);
- аналітико-прогностичну діяльність (комплексне вивчення
роботи бібліотек системи, моніторинг виконання пропозицій та
рішень, оновлення бази даних (паспорти), статистичні звіти,
аналітичні довідки та огляди, інформаційні бюлетені і т.п.);
- вивчення та розповсюдження позитивного досвіду роботи,
інновацій (видання друкованих матеріалів, листівок, проведення
оглядів-конкурсів, організація заходів з підвищення кваліфікації на
базі кращих бібліотек-філій) тощо;
- підвищення фахової культури бібліотечних працівників із
застосуванням інтерактивних форм роботи (семінари-практикуми,
тренінги, Дні методиста, ознайомлення з досвідом інших
бібліотек за допомогою Інтернет (вебінари, інтернетконференції, відео- спілкування тощо).
Вся різностороння діяльність будь-якої бібліотеки має бути
орієнтована на забезпечення інтересів та очікувань мешканців
громади. Тому, при плануванні не можна обійтись без елементів
бібліотечного маркетингу, що означає
вивчення інтересів,
запитів, орієнтації на пропозицію послуг у відповідність цим
потребам, адресності їх надання, а також вплив на використання
послуг та формування їх попиту, тобто соціологічні дослідження.
Планом необхідно передбачати їх тематику, терміни, спосіб
(анкетування, опитування, спостереження, Дні суцільного обліку,
Дні якості), форму підсумків (оглядова довідка, рекомендації,
«круглий стіл», семінар і т.п.); визначати територіально
(локальне, загальнообласне, загальнодержавне, конкретних
філіалів чи відділів бібліотеки).
Характер управління персоналом в сучасних умовах
включає в систему планування діяльності бібліотеки роботу з
кадрами, а саме:
- залучення до бібліотек та закріплення молоді (програму
роботи з молодими спеціалістами);
- засоби стимулювання праці бібліотекарів (моральні,
матеріальні, створення нормальних умов праці, організація
дозвілля, бібліотечних свят тощо);
- впровадження практики переведення співробітників на
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нові ділянки роботи (тобто підготовка резерву кадрів та
підвищення їх фахового рівня незалежно від посади);
- участь в розробці «Колективного договору»;
- проведення виробничих нарад;
- керівництво практикою студентів (коледжу культури,
університетів чи НАКККіМ) тощо.
Розділ «Зв’язки з громадськістю» має містити завдання
щодо:
- звітування перед громадськістю;
- залучення депутатів місцевої ради до участі в
соціокультурних заходах та лобіювання питань розвитку
бібліотеки;
- встановлення зв’язків з потенційними партнерами, їх
участі в організації роботи бібліотеки (музеїв, педагогічних
колективів, різних структур влади, підприємств тощо);
- створення позитивного іміджу (співпраця із ЗМІ, активна
реклама через буклети, листівки, оголошення, спеціальні
запрошення на заходи тощо).
Достатньо складний
аспект бібліотечної діяльності –
забезпечення діючої матеріально-технічної бази, що передбачає
створення нормальних умов для роботи колективу та
користувачів:
- формування бюджетного запиту, намагання отримати
стабільне фінансування;
- організацію та надання додаткових платних послуг;
- застосування фандрейзингу (залучення і акумулювання
бібліотекою коштів з різних джерел, тобто пошук спонсорів,
проектна діяльність);
- здійснення ремонту приміщення;
- оновлення меблів;
- розвиток бібліотечно-інформаційних технологій (придбання та модернізація ПК та оргтехніки, забезпечення
програмним продуктом, технічне обслуговування наявної
техніки).
Додатками до плану роботи можуть бути «Основні
показники
діяльності
ЦБС»,
«Перелік
основних
соціокультурних заходів» та ін.
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
для використання у проведенні інформаційнороз'яснювальної роботи серед населення та
військовослужбовців щодо встановлення
Дня захисника України
Президент України П. О. Порошенко з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і
територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг
Українського народу, сприяння дальшому зміцненню
патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи
громадськості 14 жовтня 2014 року підписав Указ № 806/2014,
яким в Україні встановлено свято – День захисника
України, що відзначатиметься щорічно 14 жовтня. (Цим же
актом було скасовано Указ Президента України від 23 лютого
1999 року № 202, яким встановлювався День захисника
Вітчизни).
У Зверненні до народу 14 жовтня 2014 року Глава
держави зазначив:
«Уже багато років поспіль 14 жовтня ми відзначаємо величне
християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці.
Упродовж століть воно набуло особливо важливою змісту,
оскільки пов'язане із боротьбою за свободу та порятунком від ворогів.
Волелюбні козаки, які зі зброєю в руках боронили свою Вітчизну та віру,
були переконані, що Свята Покрова охороняє їх, а Божу Матір
вважали своєю заступницею. Тому у часи незалежності свято
Покрови почало відзначатися ще і як День Українського козацтва. Під
час Другої світової війни зародилася Українська повстанська армія як
збройна сипа проти гітлерівської окупації батьківських земель та
більшовицької наруги над нашим народом.
Віддавшись під опіку Пресвятої Богородиці, вояки вважали
свято Покрови днем створення легендарної визвольної армії.
Переконаний, що радянські солдати також зверталися з молитвою до
Господа та Святої Діви перед атакою на позиції фашистів.
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Для нас це свято не тільки народне і релігійне, а й національне.
Воно єднає країну, закликає усіх до згуртованості перед сучасними
викликами та загрозами.
Нині, копи на східних теренах України точиться боротьба за
незалежність і суверенітет держави, маємо бути гідними
спадкоємцями духовних цінностей та продовжувачами багатих
традицій і славних справ предків.
Цим зумовлено моє рішення встановити День захисника
України саме 14 жовтня, який має стати святковим для сучасних
воїнів та суспільства в цілому. Він має символізувати нерозривний
зв'язок усіх поколінь захисників України. Вважаю, що на Покрову слід
вшановувати пам 'ять і тих, хто у різні часи боронив нашу землю від
ворога.
Тож складемо сьогодні щиру молитву Пресвятій Богородиці,
щоб покрила своїм омофором Український народ та наше військо,
повсякчас підтримувала нас, плекала мужність українських
військовослужбовців й оберігала їхні життя».
Пропонуємо під час коментування цієї теми та
проведення відповідної роботи щодо роз'яснення серед
населення та військовослужбовців причин та змісту рішення
Глави держави використовувати такі тези:
14 жовтня є особливим днем для українців, він
поєднав у собі три значущі підстави вважати його
святковим: релігійну, державну, ідеологічну.
Цього дня українці відзначають День Покрови
Пресвятої Богородиці – старовинне християнське свято,
встановлене на честь явлення Пресвятої Богородиці в 930 році в
Константинопольському Влахернському храмі (де зберігалася
риза Пресвятої Діви Марії, її головний покров і частина поясу,
перенесені з Палестини в V столітті). Під час облоги
Константинополя ворогами 9І0 року святий подвижник Андрій
Юродивий побачив у небі над містом Матір Божу із сонмом
святих. Пресвята Богородиця з'явилася мешканцям міста та
опустила додолу омофор (покривало у вигляді широкого шарфа,
котре звичайно жінки носили навколо шиї), прийнявши їх під
свій захист. Після цього війська противника відступили, а місто
було врятовано.
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У «Літописі Руському» йдеться про те, що Великий
князь Ярослав Мудрий віддав Київ і всю Землю Руську під
покров Божої Матері (XI століття).
14 жовтня відзначається також День Українського
козацтва. Це свято встановлене Указом Президента України від
07.08.1999 № 966, враховуючи історичне значення й заслуги
козацтва в утвердженні української державності та його вагомий
внесок у сучасний процес державотворення.
З давніх-давен Богородиця є покровителькою
українського козацтва й усіх українських збройних
формувань. Богородиця була заступницею козаків у походах, її
зображення було вибите на хрестах, які вони носили. На
Покрову козаки проводили загальновійськову Раду, де
переобирали кошового отамана і старшину. Першу церкву на
честь Покрови запорожці побудували в 1659 р. на
Чортомлицькій Січі. За час існування Січей збудовано 13 церков
Покрови Богородиці.
Козацьку традицію вшанування Богородиці перейняли
захисники Української Народної Республіки.
У роки Другої світової війни, попри всю радянську
атеїстичну пропаганду, багато українців-солдатів радянської
армії перед боєм з нацистами зверталися до Господа та Діви
Марії з молитвою про порятунок та перемогу.
14 жовтня 1942 року вважається днем створення
Української повстанської армії метою якої було звільнення
України від німецького, польського та радянського панування
задля відновлення незалежної держави. Воїни УПА обрали
свято Покрови за день заснування, віддавшись під опіку
Божої Матері. Українські повстанці, незважаючи на те, що не
отримували жодної зовнішньої допомоги, лише за підтримки
свого народу, продовжували боротьбу аж до кінця 50-х років XX
століття. Слід зазначити, що діяльність УПА насправді не
обмежувалась територією Галичини і Волині, як стверджувала і
продовжує
стверджувати
московська
пропаганда,
а
поширювалася
на
інші
регіони
України,
особливо
Правобережної.
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Пресвята Богородиця й нині залишається заступницею
усіх українських військових. Сучасна Українська армія від часу
її створення в 1991 році на заміну радянським символам почала
активно запроваджувати козацькі. На прапорах українських
частин замість червоної зірки з'явилися козацькі хрести і
національний герб-тризуб, а іменами козацьких полководців
стали називати військові навчальні заклади і частини.
Через військову загрозу цілісності своєї держави з боку
Російської Федерації українці нині часто згадують приклад
звернення жителів Константинополя до Богородиці, самі
звертаються з молитвою до Божої Матері з проханням
покрити своїм омофором наших воїнів, які героїчно
відстоюють незалежність України.
У Конституції України вказано, що українська
держава спирається «на багатовікову історію українського
державотворення;», а у Державному Гімні України є слова
«І покажем, що ми браття козацького роду». Сучасна
незалежна Україна – держава і народ – з нащадками
Київської Русі, козацтва, збройних формувань УНР та
ЗУНР, визвольного руху та тисячолітньої християнської
традиції.
Слід зазначите, що патріотична спільнота країни в
якості свята українських військових переважно відзначає
14 жовтня – Козацьку Покрову.
Саме з огляду на традиції та глибокий історичний зміст цього
дня Президент України П. О. Порошенко вирішив встановити
14 жовтня свято – День захисника України
*
*
*
День захисника Вітчизни (23 лютого) в Україні офіційно
встановлено як данина радянським часам. Однак, історія
засвідчує, що це свято створено штучно, без жодних значних
подій у цей день, виключно за волею партії та уряду СРСР.
Ідею святкувати 23 лютого як День Робітничоселянської червоної армії (РСЧА) висловив у 1919 році голова
Вищої військової інспекції РСЧА М. Подвойський на підставі
річниці видання декрету про створення РСЧА – 28 січня
1918 року.
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24 січня 1919 року Московською радою робочих,
селянських і солдатських депутатів було прийнято рішення
об'єднати День РСЧА з Днем Червоного подарунка (17 лютого)
у пам'ять про збір населенням речей та спорядження для
новоствореної Червоної армії. Однак, у 1919 році 17 лютого
припало на понеділок, і свято перенесли на найближчу
неділю – 23 лютого. Згодом у журналі «Військова думка і
революція» було оголошено, що саме цього дня було створено
першу червоноармійську частину, яка брала участь у боях на
північно-західному напрямку. Хоча цю «першу червоноармійську частину» так і не знайшли. Справжнього розмаху
набуло святкування п'ятої річниці створення РСЧА у 1923 році.
Тоді й була встановлена офіційна назва свята – День Червоної
армії та флоту (з 1949 року – День Радянської армії та
флоту).
Новим змістом 23 лютого наповнив особисто Сталін,
коли оголосив про перемоги над німецькою армією, начебто
здобуті червоноармійцями цього дня під Псковом та Нарвою.
Водночас, історики стверджують, що насправді «жодних боїв
піл Псковом і Нарвою 23 лютого 1918 року не було і бути не
могло». Адже німецька армія того дня знаходилася за 55 км від
Пскова і 170 км – від Нарви. Жодної згадки про бої в цих
районах ані в радянських, ані в німецьких архівах не
зафіксовано.
Отже, від самого встановлення свята тривав пошук
приводів, які можна було б використовувати як підґрунтя
для відзначення. Це призвело, зрештою, до того, що
підставою відзначення 23 лютого стала вигадана подія.
Відразу після створення Червона армія стала
головною потугою у знищенні Української Народної
Республіки та доклалася до комуністичних репресій на
нашій землі. У 1918-1920 роках більшовицькі збройні загони,
переважно сформовані в Росії, вели війну з армією УНР,
жорстоко знищували тих, хто не поділяв погляди більшовиків,
підтримував самостійність України або захищав Церкву, збройні
сили залучалися до придушення повстанського руху у
Центральній та Східній Україні.
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Радянська армія протягом всього часу існування СРСР
була опорою комуністичною режиму.
Десятки мільйонів жертв, розстріляна інтелігенція,
зруйнована Церква, голодомори і переселення цілих народів,
знищення національних культур, приниження людської гідності
та свободи – це наслідки панування комуністів. Нескладні
статистичні підрахунки показують, що майже половина
сучасних українських родин так чи інакше зазнали
комуністичних репресій.
Єдиною світлою сторінкою в історії Радянської армії є
перемога над гітлерівською Німеччиною та її сателітами. У
роки Другої світової війни радянські воїни разом із союзниками
з Антигітлерівської коаліції врятували народи світу від нацизму.
У лавах червоноармійців були мільйони українців, наших дідів
та прадідів. Український народ зробив величезний внесок у
перемогу над нацизмом та, водночас, став одним із найбільш
постраждалих народів у роки Другої світової війни. Усього
СРСР у роки війни втратив 16,2 млн. військовослужбовців,
близько 4 млн. з них були вихідцями з України. 1,7 млн.
мешканців України повернулися з Червоної армії інвалідами. За
мужність, проявлену в боях, 2,5 млн. українців були
нагороджені медалями та орденами, 2070 – удостоєні звання
Героя Радянського Союзу, зокрема 32 – двічі, а один – Іван
Кожедуб – тричі. Також українці воювали з нацистами в
радянських партизанських з'єднаннях, у лавах УПА, загонах
французького, югославського, словацького опору. Близько 50
тис. українців брали участь у війні в лавах канадської,
американської, австралійської, британської армії.
Однак, на заміну нацистській окупації Радянська армія
не могла принести народам свободи, оскільки сама була
знаряддям насильницького режиму.
1991 року Радянський Союз і комуністичний режим
зазнали краху. Створення Збройних Сил України та
збройних сил інших незалежних держав, що входили раніше
до складу СРСР на правах республік, стало кінцем
Радянської армії та флоту.
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Втім сучасні збройні сили Російської Федерації цілком
серйозно вважають себе правонаступниками Радянської армії.
Радянська символіка й нині активно використовується
російськими військовими. Культ радянської армії проглядається
в діях і заявах керівництва РФ, провідних російських
політичних, громадських і культурних діячів, пропагується в
засобах масової інформації, літературі й кіно. У
новостворюваному міфі кремлівської пропаганди про Другу
світову війну українцям відводилася роль молодшого брата,
який зумів «визволитися з допомогою великого російського
народу».
ВИСНОВКИ
1.
І4 жовтня в вашій історії – це насамперед
християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, яку
українські воїни з давніх часів мали за свою покровительку. Ця
дата символізує нерозривний зв'язок усіх поколінь
захисників України: воїнів Київської Русі, козаків, учасників
збройних формувань УНР та ЗУНР, українців, які у складі
збройних сил СРСР та партизанських формувань захищали
Батьківщину від фашистів, воїнів Української повстанської
армії та нинішніх захисників України. Саме тому День
захисника України покликаний стати святом усіх сучасних
воїнів та ветеранів, днем вшанування всіх, хто упродовж
століть обороняв українську землю. Він має консолідувати
українське суспільство навколо ідеї захисту незалежної та
соборної України.
Президент України П.О. Порошенко (14 жовтня
2014 року): «Наші Збройні Сили, Національна гвардія, прикордонники,
силовики заслужено успадкували військову славу тих українців, які під
час Другої світової захищали Вітчизну у лавах Червоної Армії.
Захищати Вітчизну ми вчимося і на їхньому досвіді. Рівно як і на
досвіді Війська Запорізького, січових стрільців і вояків УПА. і вже на
власному героїчному досвіді Вітчизняної війни чотирнадцятого року».
Українці в умовах нинішньої агресії з боку державиправонаступниці СРСР зуміли у надзвичайно короткий термін
збудувати боєздатну армію, яка з гідністю проявила себе у боях
на сході країни. Десятки тисяч українців стали на захист
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територіальної цілісності України. Їх героїчна звитяга має
бути гідно вшанована українським суспільством.
2.
Водночас, вшановувати в Україні на
державному рівні так званий День захисника Вітчизни (23
лютого) є негідним нашого народу. Цей день належить до
основних свят у державі, що несе нині на українську землю
війну, біль та страждання. Це вигадане свято імперії, із якою
пов'язані багатомільйонні жертви нашого народу. Це свято
радянського минулого, яке для українців має залишитися у
минулому.
Разом з тим, це жодним чином не означає відмову від
ушанування подвигів ветеранів, які захищали Україну від час
Другої світової війни, воїнів-афганців та учасників збройних
конфліктів на території інших держав, ветеранів збройних сил.
Ці люди були, є і надалі мають бути пошанованими державою та
суспільством.
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