
Анонс заходів в бібліотеці коледжу 

у вересні-грудні 2021 року 
 

Вересень: 

 

8 вересня -    Міжнародний день грамотності  

Міжнародний день грамотності – один із міжнародних днів, які відзначають у 

системі Організації Об’єднаних Націй. Цей день щорічно святкують 8 вересня. 

Темою Дня 2021 року є «Грамотність для відновлення, орієнтованого на людину:  

скорочення цифрового розриву». Починаючи з 1966 року ЮНЕСКО відзначає 

Міжнародний день грамотності, намагаючись саме в такий спосіб привернути увагу 

суспільства й мобілізувати міжнародну суспільну думку, щоб збудити його інтерес і 

досягти активної підтримки зусиль, спрямованих на розповсюдження грамотності – 

однієї з головних сфер діяльності ЮНЕСКО починаючи з часів її першої Генеральної 

конференції в 1946 році. Традиція щорічно відзначати цей день започаткована 

відповідною рекомендацією Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації 

неграмотності, що відбулася в Тегерані у вересні 1965 року. Саме ця конференція 

рекомендувала оголосити 8 вересня, дату урочистого відкриття конференції, 

Міжнародним днем грамотності та святкувати його щорічно в усьому світі.  

Книжкова виставка-огляд: «Словники – твої помічники» 

29 вересня – День пам’яті трагедії Бабиного Яру 

29 вересня 2021 року виповнюються 80-ті роковини однієї з найтрагічніших 

сторінок  в історії ХХ століття – початку масових розстрілів мирного населення в 

урочищі Бабин Яр у місті Києві. Всього за два дні 29 та 30 вересня 1941-го року,  на 

околиці Києва розстріляли 33 771 людину. Серед яких були євреї, роми, радянські 

військовополонені, комуністи-підпільники, пацієнти Київської психіатричної лікарні 

ім. Павлова.  Це жахлива і трагічна сторінка в історії України, про яку неможливо 

забути. Трагедія Бабиного Яру відзначається в Україні на державному рівні. Україна 

і увесь світ з великим жалем вшановують жертв злочину, що забрав тисячі життів, 

які  не мають права повторитися. 

 

 Ми пам’ятаємо… Вічна пам’ять загиблим! 

Виставка – реквієм: «Бабин Яр – немає права забуття!» 

 

 

 



 

30 вересня  - Всеукраїнський день бібліотек!  

 
Щороку 30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Це свято 

встановлено в Україні Указом Президента України від 14.05.1998 р.  

№ 471/98, враховуючи великий внесок бібліотек України у розвиток вітчизняної 

освіти, науки і культури, необхідність дальшого підвищення їх ролі у житті 

суспільства. 

Цей день – подяка  та шана   – подвижникам бібліотечної справи, людям, які 

присвятили своє життя служінню народу, книзі, знанням. 

До Всесвітнього Дня бібліотек:  

 

- Експрес-виставка: «Бібліотека – вікно у світ» 

 

Жовтень: 

 
2 жовтня - 130-років від дня народження Йосипа Йосиповича Бокшая (1891-1975), 

відомого українського живописця і монументаліста, народного художника України, 

одного з фундаторів закарпатської школи живопису.  

 

Виставка-експозиція до 130-річниці від дня народження Йосипа 

Йосиповича Бокшая. 

 

14 жовтня -  День захисників і захисниць України 
 

Свято встановлене 14 жовтня 2014 р. указом Президента України Петра Порошенка 

з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної 

цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння 

подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві та на підтримку ініціативи 

громадськості. Цим же указом скасовано указ Президента України Леоніда 

Кучми 1999 р., яким встановлювалося свято — День захисника Вітчизни, що 

відзначалося щорічно 23 лютого. 

14 липня 2021 року Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт № 2325 

щодо перейменування «День захисника України» на «День захисників і захисниць 

України». 

 

9 листопада  - День української писемності та мови 
 

Зачинателем української писемності традиційно вважається Нестор 

Літописець, а його твір «Повість минулих літ» - першим твором української 

культури. У 1997р., враховуючи роль української мови щодо згуртування народу 

України, було ухвалено запровадити святкування Дня української писемності та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_(23_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


мови. Цей день був приурочений до церковного свята – День пам’яті Нестора 

Літописця. 9 листопада традиційно починається Міжнародний конкурс знавців 

української мови. Також відзначають найкращі українські видавництва. 

Пізнавальна  вікторина до Дня української писемності «До рідного 

слова торкаюсь душею…»  

9 листопада - Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 

народного мистецтва 

Всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного мистецтва 

відзначався в Україні 23 березня. Ця дата була встановлена в березні 2000 року 

Указом Президента України № 484/2000, враховуючи вагомий внесок працівників 

культури та аматорів у відродження української національної культури, розвиток 

народної творчості, активну культурно просвітницьку діяльність. З 2013 року, згідно 

з Указом Президента України від 30 грудня 2011 № 1209/2011 «Про відзначення в 

Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят»  цей день став відзначатися 9 

листопада і отримав назву «Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 

народного мистецтва».   

Книжково-ілюстративна виставка: «Культура – душа народу» 

28 листопада  - День пам’яті жертв голодомору 

Президент України, підтримавши ініціативу громадських організацій, 

міністерства культури і мистецтв, Державного комітету у справах релігій, 

Державного комітету телебачення і радіомовлення, ухвалив встановити в країні День 

пам’яті жертв голодомору і політичних репресій. Заходи, присвячені цьому дню, 

щорічно проходять в четверту суботу листопада. 

Спочатку Указом президента України від 26 листопада 1998 року остання субота 

листопада оголошувалась Днем пам’яті жертв голодомору, потім Указом від 31 

жовтня 2000 року цей день став іменуватися Днем пам’яті жертв голодомору і 

політичних репресій. У 2007-му році, згідно Указу Президента України № 431/2007 

від 21-го травня 2007-го року, в назву цього пам’ятного Дня були внесені зміни: 

"Внести до Указу Президента України от 26 листопада 1998 року N 1310 (1310/98 ) 

"Про встановлення Дня пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій" (в 

редакції Указу від 15 липня 2004 року № 797 (797/2004) зміни, виключивши у назві 

та тексті слова "та політичних репресій". Зараз День пам’яті жертв Голодомору 

щорічно відзначається в четверту суботу листопада. 

 

Книжково-ілюстративна виставка: «Скорботна данина пам’яті…» 

 

 



1 грудня 2021 року:  30 –а Річниця  Всеукраїнського Референдуму 

1 грудня 1991 року в Україні відбувся Всеукраїнський референдум, на якому 

підтверджено Акт проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня 1991 

року Верховною Радою України, за який тоді проголосували 346 народних депутатів. 

Ретроспективна виставка до 30-річчя проголошення незалежності 

України на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року 

 «30 років Всеукраїнському «ТАК!» 

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом вперше відзначався 1 грудня 1988 року з 

ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, після того, як на 

зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до соціальної 

терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІД. 

Із того часу Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно. Головна 

мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом — звернути увагу суспільства на цю 

проблему. 

- Віртуальна виставка До Всесвітнього дня боротьби зі   СНІДом   

«Про ВІЛ/СНІД: ще раз і відверто» 

10 грудня - День прав людини. 

День прав людини — міжнародне свято, що відзначається 10 грудня за 

пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення 

Асамблеєю Загальної декларації прав людини в 1948 році.  

До поняття «Права людини» людство прийшло не відразу. Вперше про права 

особистості заговорили французькі просвітителі Вольтер і Жан Жак Руссо. Пройшло 

ще майже два сторіччя, перш ніж людство дозріло до поняття і прийняття загального 

кодексу прав людини. 10 грудня 1948 року Організація Об'єднаних 

Націй прийняла Загальну декларацію прав людини, що проголошує права 

особистості, цивільні і політичні права і свободи (рівність всіх перед законом, право 

кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші). У 

Декларації заявлено також, що всі люди мають рівні права, які не залежать від їх 

особових відмінностей і від різниці в політичних системах їх країн. Декларація не 

носить обов'язкового характеру. В основу документа були покладені всі 

напрацювання людської думки, які були на той момент у даному питанні. Це був 

перший досвід колективної розробки універсального документа з прав людини. 

Віртуальна виставка до Міжнародного дня прав людини «Права 

людини у сучасному світі» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1988
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%86%D0%9B
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%86%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1948
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8

