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Передмова
Обласний огляд-конкурс «Шевченко йде дорогами
Поділля» проводився з 1 січня до 31 жовтня з нагоди
відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича
Шевченка в рамках Року Т. Г. Шевченка в Україні.
Організатором обласного огляду-конкурсу стала Хмельницька
обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи
Островського.
Метою конкурсу була активізація просвітницької
діяльності бібліотек області з питань популяризації творчої
спадщини Кобзаря; вшанування пам’яті великого українського
поета; виявлення та поширення кращого досвіду бібліотек,
сприяння розкриттю інноваційних ідей і нових форм
бібліотечного обслуговування, спектру сучасних технологій, які
використовуються бібліотеками області.
Враховуючи рішення журі конкурсу було визначено
переможців та нагороджено:
Дипломом І ступеня:
– Кам’янець-Подільську міську центральну бібліотеку
(в.о. директора Геплюк Людмила Василівна);
– Славутську центральну районну бібліотеку (директор
Власюк Віктор Миколайович).
Дипломом ІІ ступеня:
– Хмельницьку центральну районну бібліотеку
(директор Філіпенко Зоя Вікторівна);
Дипломом ІІІ ступеня:
– Ярмолинецьку центральну районну бібліотеку
(директор Гриб Марина Анатоліївна).
За активну популяризацію центральними бібліотеками та
бібліотеками-філіями творчості Шевченка серед місцевих
громад, журі відзначило подяками роботу Новоушицької,
Полонської, Старокостянтинівської, Старосинявської ЦРБ та
центральних бібліотек міст Нетішин і Хмельницький.
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З досвіду роботи

Кам’янець-Подільська міська
центральна бібліотека
Дашко Т. М.
провідний бібліотекар ЦМБ
Протягом 2014 року, який на державному рівні було
оголошено роком Тараса Григоровича Шевченка з нагоди 200річчя від дня його народження, Кам’янець-Подільська
центральна міська бібліотека, популяризуючи життєвий та
творчий шлях геніального поета та художника, проводила
різнопланові соціокультурні заходи. Основним акцентом
проведених заходів було поширення інформації про подорож
Тараса Григоровича на подільську землю у 1846 році за
дорученням Київської археографічної комісії для розбору
старовинних актів і грамот.
Цикл заходів на відзначення величної дати розпочався
Шевченківськими читаннями, які проходили в рамках
офіційного
відкриття
нового
відділу
обслуговування
користувачів – відділу
краєзнавства. В читаннях взяли участь члени
літературного
об’єднання «Ліра», студенти
коледжу культури і
мистецтв та шанувальники
поетичного
слова Кобзаря. Захід
відкрив народний хор
ветеранів війни та праці
«Квітка на камені» міського Будинку культури. Велике
враження на учасників заходу справила презентація раритетних
видань «Кобзаря» з домашньої бібліотеки користувача міської
бібліотеки Григорчука М. Присутні мали змогу переглянути
уривок з вистави за твором Т. Шевченка «Наймичка» у
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виконанні актриси народного аматорського театру міського
будинку культури Луцик Л.
Для користувачів бібліотеки презентувались: виставкаювілей «Тарасові шляхи на Поділлі»; виставка картин «Світ
талантів Кам’янеччини», де були представлені роботи кращих
вихованців дитячої художньої школи міста: «Катерина»,
«Гайдамаки», «Сон», «Шевченко на Поділлі» та ін.; День
інформації
«Кам’янецькими
стежками»;
акцент-зустріч
«Великий Кобзар і Кам’янець»; круглий стіл «Тарас Шевченко і
Поділля».
Під час проведення Дня інформації «Кам’янецькими
стежками» відбулась презентація книжкової виставки-ювілею
«Тарасові шляхи на Поділлі», проведено краєзнавчу годину
«Кобзар і Кам’янець», віртуальну екскурсію «Шевченківськими
місцями
у
Кам’янці-Подільському»
та
презентацію
рекомендаційного списку літератури «Світоч української
культури».
У рамках акцент-зустрічі «Великий Кобзар і Кам’янець»
присутні дізнались про маловідомі сторінки біографії Тараса
Григоровича Шевченка, який постав перед ними як поет,
драматург, прозаїк, мислитель, історик, етнограф,
фольклорист та художник.
До заходу було залучено
наукового
співробітника
НІАЗу Пагору В., яка
розповіла присутнім про
перебування молодого поета у м. Кам’янецьПодільський.
На
завершення
зустрічі серед присутніх було
проведено конкурс на краще виконання улюбленого вірша
Т. Шевченка.
22 травня, в день перепоховання праху Тараса
Григоровича Шевченка, в центральній міській бібліотеці
відбувся круглий стіл «Тарас Шевченко і Поділля». На захід
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було
запрошено
професорів
історичного
факультету
національного університету ім. І. Огієнка, які виступили перед
присутніми з доповідями та повідомленнями про археографічні
подорожі Шевченка в 1846 році на Поділля та Волинь.
Крім
традиційних
форм
бібліотечної
роботи
застосовуються інноваційні форми. Так, було створено
віртуальну екскурсію «Шевченківськими місцями у Кам’янецьПодільському», яка презентувалась під час соціокультурних
заходів, присвячених 200-річчю від дня народження Кобзаря.
Центральною бібліотекою та бібліотеками-філіями створено
відео ролики, присвячені Шевченку («Подільська осінь
Шевченка», «Лірика Шевченка», «Шевченко йде дорогами
Поділля») та буктрейлери на його твори («Утоплена», «За
сонцем хмаронька пливе»), які можна переглянути на YouTub.
Уся робота бібліотеки в 2014 році щодо вшанування
великого Кобзаря висвітлювалась на сторінках місцевої преси,
блозі краєзнавчого відділу, на сайтах центральної бібліотеки,
міської ради, управління культури, національностей та релігій
обласної держадміністрації.

Славутська центральна районна бібліотека
Політіка Н. С.
зав. відділом обслуговування ЦРБ
Сидорчук Д. А.
зав. організаційно-методичним відділом ЦРБ
Підготовку до широкого відзначення ювілею Тараса
Шевченка Славутська центральна бібліотека та бібліотеки-філії
започаткували ще в 2013 році.
Рік Шевченка в центральній бібліотеці розпочався
літературно-мистецькою композицією «Живи в мені ти, спів
святий Тараса». Присутні почули про Тараса Шевченка багато
невідомого, а тріо викладачів Берездівської районної дитячої
школи мистецтв виконали композиції «Реве та стогне Дніпр
широкий», «Думи мої, думи мої…» та «Заповіт».
У центральній бібліотеці було проведено районну
молодіжну конференцію «Світова велич Тараса Шевченка». Ряд
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заходів відбулося у сільських бібліотеках-філіях. Зокрема,
конкурс на краще виконання поезії Т. Г. Шевченка «Священна
та година, коли "Кобзар" до рук бере дитина» (с. Клепачі),
історико-літературне дослідження «Тарас Григорович Шевченко
і Поділля» (с. Дяків), літературна вікторина «Чи знаємо ми
Шевченка?» (с. Понора) та ін.
Увага була приділена наочній популяризації життєвого і
творчого шляху Кобзаря. Книжкові експозиції, виставки
малюнків, плакатів, зразків декоративно-прикладного мистецтва
стали даниною пам’яті та шани Тарасу Григоровичу.
Під гаслом «Жива
душа поезії Шевченка»
пройшов районний фестиваль читців-декламаторів
поезії
Кобзаря,
який
спільно з відділом освіти,
молоді та спорту організувала центральна бібліотека. Спільно з гімназією
№ 2 центральна бібліотека
провела
вечір-портрет
«Любові пам’ять незабутня…».
В центральній бібліотеці відбулось святкове засідання
літературного клубу «Дивослово» під назвою «Свіча вічності»,
членами якого є місцеві поети. Учасники засідання читали поезії
Т. Шевченка, розповідали про його значення в їх житті,
присвячували поету власні вірші. Під супровід баяністів місцеві
поети Стрихарчук З. та Бортовий В. заспівали пісню «Кобзареве
віще слово», яка була написана ними саме до ювілею.
Бібліотекарями та користувачами бібліотеки було
організовано поетичний флешмоб під назвою «Слово, пісня,
дума Кобзарева, ви – окраса й суть мого життя». Дресс кодом
флешмобу були вишиванки.
Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек в сільських
бібліотеках були проведені голосні читання віршів поета
«Слухайте безсмертний голос Тараса». Учасники акції читали
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вірші з різних носіїв: книжок, планшетів, е-книжок, мобільних
телефонів.
Районна конференція «Творчість Тараса Шевченка в
контексті
сьогодення»
зібрала в центральній бібліотеці вчителів української
мови і літератури району,
бібліотекарів,
шанувальників слова Шевченка.
Тематика виступів була
різноманітна, але головною
ідеєю конференції було
Шевченкове слово, яке має
звучати не лише в ювілейний
рік, а й сьогодні, завтра і завжди.
На сайті ЦРБ (http://bibliotekasl.ucoz.com/) створено
рубрику «Великий Кобзар і нині серед нас».
На допомогу сільським бібліотекарям організаційнометодичним відділом центральної бібліотеки видано методичні
поради «Шляхами великої долі», де подано сценарії
соціокультурних заходів, плани книжкових виставок,
інформаційна довідка «Національна премія України імені
Тараса Шевченка».

Хмельницька центральна районна бібліотека
Лисишен В.В.
методист ЦРБ
До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка –
видатного українського поета, художника, мислителя центральною бібліотекою та сільськими публічними бібліотеками
проведено різноманітні соціокультурні заходи.
Центральна бібліотека організувала районний конкурс
читців «Хмельниччина читає Шевченка». Конкурс проходив у
двох вікових категоріях: діти від 8 до 14 років та від 15 до 20.
Захід зібрав багато шанувальників Шевченкової поезії та
любителів поетичного слова. До участі у конкурсі було залучено
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66 читачів із 39 бібліотек району. Переможці конкурсу
нагороджені дипломами, грамотами, а також отримали
подарунки – книги Т. Г. Шевченка.
У
рамках
обласного
поетичного
марафону
«Хмельниччина читає Шевченка» у центральній бібліотеці
звучали вірші поета. Завдяки скайп-зв'язку 19 користувачів
центральної бібліотеки та Осташковецької, Грузевицької,
Ставчинецької, Рідкодубської сільських бібліотек декламували
поезії, уривки, поеми для користувачів бібліотеки-філії № 12 та
дітей Хмельницької МЦБС. Дівчата та хлопці, одягнені в
українські костюми, яскраві вишиванки, квітасті віночки,
виконували твори поета, намагаючись якнайкраще донести до
глядачів своє відчуття Кобзаревого слова.
Вже традиційними стали й виїзні заходи. На базі
Захаровецької ЗОШ І-ІІ ст.
відбулося
літературне
свято «Його весна довіку
не зів'яне», організоване
районною бібліотекою для
дітей.
Вітаючи
юних
шанувальників творчості
великого
українського
поета голова Хмельницької обласної організації
Національної спілки письменників України В. І. Горбатюк та подільська поетеса Н. М.
Шмурикова закликали присутніх і надалі вивчати та
популяризувати творчу спадщину великого Кобзаря. Учні
школи патріотично декламували вірші Шевченка, гортали
сторінки його життя, відчували важливість й пророчість його
слів сьогодні. У проведенні заходу використовувались
відеоролики «Тобі, Тарасе», «Дітям про Т. Шевченка»,
«Художник з душею поета», які дозволили присутнім ще більше
дізнатись про життєвий та творчий шлях Кобзаря. Доповненням
до заходу стала книжкова виставка «Геній, народжений
народом».
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На базі дитячого
оздоровчого табору «Надія»
(с. Доброгорща) пройшла
літературна година «Слово
Шевченка живе і буде
жити». Присутні ознайомились з життєвим та
творчим шляхом поета,
переглянули книжкову виставку «Струни Кобзаревого
серця», приймали активну
участь у конкурсах та вікторинах.
Літературна година «На вічнім шляху до Шевченка»
зібрала в стінах центральної бібліотеки молодь Чорноострівського навчально-виховного комплексу. На заході було
представлено фільм-прем'єру «Таємниці генія Шевченка».
Також, була проведена вікторина «Все про Шевченка ми
знаємо».
Уся робота бібліотеки щодо вшанування великого
Кобзаря висвітлювалась на сторінках місцевої преси, сайті
центральної бібліотеки (http://kmrb.org/) та в соціальних
мережах.

Ярмолинецька центральна районна бібліотека
Гриб М.А.
директор ЦРБ
З метою гідного
відзначення
200-річного
ювілею Т. Г. Шевченка
центральна
бібліотека
розробила план заходів
«Вінок Кобзареві». В усіх
бібліотеках системи було
проведено загальнорайонний соціокультурний захід
«Вінок Кобзареві».
ШЕВЧЕНКО ЙДЕ ДОРОГАМИ ПОДІЛЛЯ

10

Масштабне
літературно-музичне
свято
було
організовано центральною бібліотекою під назвою «Золоті зерна
поезії Шевченка». На заході були присутні представники відділу
культури, освіти, учнівська молодь. Під час заходу: лунала
поезія Т. Шевченка, театралізовано звучала балада «Утоплена»
у виконанні лауреата Всеукраїнського дитячого творчого
конкурсу Білик А., звучали пісні у виконанні народного
аматорського хору «Журавка», брати Гжегожевські подарували
присутнім власну пісню на слова поета-земляка Шевчука В.,
присвячену Кобзареві. А учасники літературного клубу
«Автограф» декламували свою поезію, яка влилась у
новостворену і презентовану на цьому святі збірку «Свої думки
Тарасу присвятимо».
Центральна бібліотека організувала цікаві заходи,
присвячені поету. Було проведено бібліотечну акцію «Поети
Ярмолинеччини – Т. Шевченку»,а біля пам’ятника Шевченку
пройшла акція «Читайте Тараса Шевченка: формат не має
значення», під час якої учасники читали твори поета з різних
інформаційних носіїв та посадили калину, як символ
відродження України.
У всіх бібліотеках району організовано книжковоілюстративні виставки та виставку «Шевченкіана в
декоративно-прикладному мистецтві», де представлені роботи
майстрів-вишивальниць, живописців та роботи, виконані
нетрадиційними матеріалами. Протягом року в центральній
бібліотеці експонувалась виставка майстрів декоративноприкладного
мистецтва
«Шевченко в кожній хаті
оживе». На виставці представлені портретні образи
Т. Шевченка
у
різних
техніках: вишивка, випалювання по дереву, образотворче мистецтво.
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Шевченківська тема викликала сплеск творчості у поетів
та літераторів краю. Активізувалась видавнича діяльність
бібліотек району – видано значну кількість друкованої
продукції: збірки поезій, як колективні, так і окремих авторів.
З метою популяризації досвіду та нових форм роботи
було оголошено конкурс на кращий сценарій відзначення 200річчя від дня народження Т. Шевченка серед бібліотек району.
Деякі бібліотеки-філії запровадили нові форми
проведення соціокультурних заходів. Наприклад, в центральній
бібліотеці та бібліотеках-філіях сіл Солобківці, Сутківці,
Соколівка, Кадиївка відбулись онлайн-зустрічі місцевих поетів.
Під час різних заходів, присвячених пам’яті Т. Шевченка
організовувались віртуальні мандрівки по Шевченківських
місцях, інтернет-вікторини на знання життя та творчості поета.
Робота з популяризації творчості Т. Шевченка
постійно висвітлювалась в засобах масової інформації.
Репортажі проведених свят в центральній бібліотеці,
бібліотеках-філіях сіл Соснівка, Виноградівка, Вербка
транслювались на обласному телебаченні. 23 публікації про
проведені заходи було опубліковано на сторінках районної
газети «Вперед», освітянській газеті «Шкільний світ» та
обласній «Подільські вісті». Анонси про заплановані заходи,
запрошення та фоторепортажі постійно публікуються в
соціальних мережах «Facebook» у групі «Бібліотеки
Ярмолинеччини», «Однокласники» у групі «Ярмолинецька
бібліотека», на сайтах бібліотеки та райдержадміністрації. На
сайті також створено розділ «200 років Т. Шевченку», де подана
інформація про перебування Шевченка на Ярмолинеччині та
представлена
фотогалерея
проведених
заходів
http://bit.ly/1aJGTUD).
З метою координації роботи з популяризації творчості
Т. Шевченка та методичного забезпечення роботи бібліотекфіліалів в центральній бібліотеці проводились семінари та
консультації з бібліотечними працівниками району з проведення
роботи по відзначенню 200-річного ювілею.
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*
* *
У рамках святкування 200-річчя від дня народження
Т. Г. Шевченка працівники Новоушицької ЦРБ відвідали
територіальний центр соціального
обслуговування
(надання соціальних послуг) та провели разом із
членами гуртів «Доля» і «А
ми душею молоді» літературний вечір «На струнах
Кобзаревої душі». Під час
заходу бібліотекарі змалювали
духовний
портрет
Тараса Шевченка, відкрили його найпотаємніші сторони та
розкрили багатогранність таланту Великого Кобзаря як поета й
живописця. Присутні слухали уривки з поем «Катерина»,
«Гайдамаки», «Розрита могила» та вірші «Думи мої, думи мої»,
«Садок вишневий коло хати», «Якби ви знали паничі», «Лічу в
неволі дні і ночі». Учасники гуртів виконали відомі твори
Кобзаря: «Реве та стогне Дніпр широкий», «Віє вітер», «Зоре
моя вечірняя», «Така її доля», «Тече вода з-під явора». Також
бібліотекарями центральної бібліотеки
було організовано флешмоб «Навіки
з нами серце і слова пророчі» біля

пам’ятника Т. Шевченку, який був
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встановлений у 2014 році.
Полонською ЦРБ у рамках тижня Шевченківських
читань проведено конкурс поезії про Тараса Григоровича під
назвою «Нас єднає Шевченкове слово». Кращі поезії були
опубліковані в районній газеті «Новий шлях». Відзначаючи
Всеукраїнський день бібліотек, працівники центральної
бібліотеки організували біля пам’ятника Т. Шевченка голосні
читання його поезій. Використовуючи сучасні інформаційнокомунікаційні технології працівники центральної бібліотеки та
бібліотек-філій, які мають доступ до Інтернету проводили
онлайн подорожі картинними галереями, музеями та іншими
визначними місцями, які знайомлять з життям та творчістю
Тараса Григоровича. Методично-бібліографічним відділом
центральної бібліотеки підготовлено та розповсюджено
рекомендації для бібліотекарів з приводу відзначення ювілейної
дати Кобзаря. З ними можна ознайомитись на сайті бібліотеки
(http://bit.ly/1B50oj2).
Для своїх користувачів Старокостянтинівська ЦРБ
провела цикл заходів, присвячених Шевченку: літературні
вечори, вечори поезії, літературні вітальні, поетичні вернісажі,
літературні портрети, літературно-мистецькі години та ін. Теми
заходів були різноманітні: «Пророк, народжений Україною»,
«Кобзарю мій, твої слова святі…», «Іду з дитинства до Тараса»,
«Хай дух Шевченка об’єднає нас». Цікаво пройшов у
центральній бібліотеці тематичний вечір «Шляхи України у
Каневі сходяться». Присутні відкрили для себе багато нових та
цікавих фактів з життя та творчості Т. Г. Шевченка, ділились
своїм сприйняттям його поезії та декламували вірші,
переглянули відеопрезентацію «Життєвий і творчий шлях
Шевченка», слухали пісні, покладені на вірші поета. До заходу
була оформлена книжково-ілюстративна виставка «Доростаймо
серцем до Шевченка», на якій зібрані матеріали про життєвий та
творчий шлях поета та галерея його мистецьких творів.
Методично-бібліографічний відділ Старосинявської
ЦРБ на допомогу бібліотекам-філіям щодо відзначення 200річчя від дня народження Т. Г. Шевченка розробив методичні
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рекомендації «Ой крута та круча, де стоїть Тарас. І крізь роки
кличе, кличе нас… ». У центральній бібліотеці проведено
традиційне свято поезії «Старосинявська весна 2014». У
програмі
свята
було
представлено виставку робіт
членів клубу за інтересами
«Скарбничка» Новосинявської
сільської
бібліотеки.
На
традиційній сторінці свята
«Відкриваємо нові імена» був
представлений Осадчук О.,
який займається різьбою по
дереву, малюванням, написанням віршів. Протягом року
центральна бібліотека проводила різноманітні конкурси та
вікторини на тему творчості Т. Шевченка («Натхненні генієм
твоїм, Кобзарю», «Чи знаємо ми творчість Т. Г. Шевченка»).
Окрім книжково-ілюстративних виставок в центральній
бібліотеці влаштована виставка художніх робіт «Тарас
Шевченко в моєму серці». Всі проведені соціокультурні заходи,
присвячені Шевченку, висвітлені на сайті центральної
бібліотеки
у
розділі
«Вшановуємо
кобзаря»
(http://bit.ly/1FRsOxK) .
Важливе місце у
інформуванні користувачів
належить
інформаційнобібліографічному обслуговуванню. Для популяризації творчості Тараса
Григоровича Нетішинська
ЦМБ підготувала рекомендаційні списки літератури
та бібліографічні довідки,
серед них: «Т. Г. Шевченко і
Поділля», «Жінки в житті Шевченка», «Шевченко – художник»,
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«Лауреати Національної премії ім. Т. Г. Шевченка – наші
земляки», «Рання творчість Т. Г. Шевченка (1837-1843)».
З метою активізації діяльності бібліотек з вшанування
творчості Кобзаря та популяризації видавничої продукції
бібліотек Хмельницька міська центральна бібліотека, за
підтримки управління культури і туризму Хмельницької міської
ради, провела міський огляд-конкурс на краще інформаційне
видання серед бібліотек системи «Провісник долі». Крім
конкурсів центральна бібліотека проводила різноманітні акції,
присвячені ювілейній даті. Однією з них була акція «Подаруй
бібліотеці «Кобзар». Протягом трьох місяців, під час яких діяла
акція, було зібрано 11 примірників «Кобзаря» різних років
видання. На закінчення акції організовано книжкову виставку.

Актуальні інформаційні ресурси,
присвячені Т.Г. Шевченку
Тарас Шевченко на Google play [Електронний ресурс] .
– Режим доступу: http://bit.ly/1BxOSOU. – Назва з екрана
Магазин додатків Google Play від Google пропонує
електронні видання творів самого Шевченка та про нього.
Портал Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://kobzar.ua/site/main. – Назва з екрана
На порталі зібрані оцифровані рукописні твори та інші
архівні документи, фоторепродукції образотворчих робіт
Шевченка, а також всі видання поета та роботи, присвячені
Шевченку від видатних митців різних часів. Крім того тут
зберігаються записи найкращих документальних фільмів,
радіопрограм, пісні на слова поета та багато іншої цікавої
інформації. З порталу можна скористатись унікальними
сервісами – віртуальними 3D-турами по музеях Тараса
Шевченка в Україні та за кордоном.
Інтерактивна біографія Шевченка [Електронний
ресурс]: сайт Укрліб: Бібліотека Української літератури. –
Режим доступу: http://shevchenko.ukrlib.com.ua/. – Назва з екрана
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Даний ресурс – це проект Укрлібу, який був
реалізований з нагоди 14-річчя самого ресурсу та 200-річного
ювілею Шевченка. Ресурс знайомить з біографією Кобзаря, його
картинами, цитатами та відгуками його сучасників та друзів.
Шевченківська енциклопедія [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.shevchcycl.kiev.ua/. – Назва з екрана
Eлектронна версія “Шевченківської енциклопедії” у
чотирьох томах, яка нині готується Інститутом літератури
НАНУ за участю шевченкознавців України, діаспори та країн
близького і дальнього зарубіжжя. Проект виконується за
підтримки фонду Відродження та Державного фонду
фундаментальних досліджень. Ресурс перебуває в стадії
наповнення, але вже зараз тут можна знайти багато цікавої
інформації.
Національний музей Тараса Шевченка [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://museumshevchenko.org.ua/. –
Назва з екрана
На офіційному сайті Національного музею Тараса
Шевченка можна переглянути заходи, які проводить музей для
своїх відвідувачів, познайомитись з творчістю Шевченка,
картою Шевченківських місць, пам’ятниками Шевченку в
Україні і світі, його малярськими творами та іншою цікавою
інформацією.
Енциклопедія життя і творчості Тараса Шевченка
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tshevchenko.name/. – Назва з екрана
На сайті можна скористатись повними текстами творів
Шевченка, листами, розглядати фотогалереї, використовувати ці
матеріали для своїх праць.
Шевченко Т. Кобзар [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://poetyka.uazone.net/kobzar/. – Назва з екрана
Веб-версія «Кобзаря» Т.Г. Шевченка.
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Тарас Шевченко [Електронний ресурс]: сайт
Український центр. – Режим доступу: http://bit.ly/1EahWwc. –
Назва з екрана
Ресур містить біографічну інформацію про Шевченка,
його твори та щоденники.
Комітет з національної премії України імені Тараса
Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.knpu.gov.ua/. – Назва з екрана
Національна премія України імені Тараса Шевченка
(Шевченківська премія) – державна нагорода України, найвища
в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток
культури та мистецтва. На офіційному сайті можна
ознайомитись з порядком висунення творів та самими творами,
інформацією про лауреатів премії та ін.
Тарас Шевченко [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://taras-shevchenko.in.ua/. – Назва з екрана
Ресурс присвячений Т. Г. Шевченку, де міститься його
біографія, інформація про творчий шлях, публіцистика про
Шевченка, корисні сайти, присвячені Тарасу Григоровичу. У
розділі сайту «Тарас і сучасність» можна переглянути художні
фільми на твори Шевченка та документальні відео про
Шевченка, пісні на вірші поета тощо.
Національний заповідник «Батьківщина Тараса
Шевченка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.batjkivshhyna-tarasa.com.ua/. – Назва з екрана
Ресурс знайомить з заповідником національного
значення «Батьківщина Тараса Шевченка», з місцями, де жив та
творив Шевченко.
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