
         Анонс заходів у бібліотеці коледжу  

              у   лютому–червні 2021 року 

Лютий: 

15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на                          

території інших держав     

 Ми віддаємо шану солдатам і офіцерам, які з гідністю виконували свій 

військовий обов’язок, беручи участь у бойових  діях у різних, розкиданих 

по всьому світу країнах. 

 Кожна війна – це лихо, трагедії, смерть. Найбільш масштабним був 

афганський конфлікт. Крім афганців, цього дня вшановують і інших 

військових, які брали участь у різних війнах в часи СРСР та незалежної 

України. Ми жили з величезною надією, що та війна – остання.  Але знову 

жахіття збройного протистояння круком кружляє над рідною землею. -    

Книжково-ілюстративна виставка «Загиблі на чужині». 

21  лютого –  Міжнародний  день рідної мови      

 Міжнародний день рідної мови – день, який відзначають  щороку 21  

лютого, починаючи з 2000 року. Про «підтримку мовного та культурного 

різноманіття та багатомовності» було оголошено на ХХХ сесії 

Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня – 17 

листопада 1999 року в Парижі. Це свято відносно молоде, і в Україні воно 

лише почало писати свою історію, хоча сама проблема української мови 

на українських землях нараховує кілька століть. - Книжкова     виставка  

«Мова наша барвінкова».  

Березень: 

Виставка-огляд фахової періодики «Майбутньому музиканту» 

Музично-педагогічна підготовка може бути успішною лише в тому 

випадку, коли знання набувають для майбутнього вчителя мистецтва 

«особистий сенс» і стають в його діяльності дієвим «інструментом», який 

підвищує творчу мобільність й самостійність учителя. Запрошуємо на 

перегляд ! 

 



1 березня – 120-років від дня народження закарпатського 

композитора, педагога, фольклориста, диригента  Петра Світлика 

(1991-1973) 

Видатний закарпатський народний вчитель, фольклорист, етнограф, 

самодіяльний композитор Петро Михайлович Світлик, будучи простим 

селянським сином, зумів піднятися до вершин загальнолюдської культури 

і стати гордістю свого краю, своєї держави, своєї нації. -  Інформаційно-

оглядова виставка про талановитого закарпатського вчителя «Пісня - це є 

щось золоте у народа…» (П.Світлик). 

9 березня –  День народження великого Кобзаря  

В історії кожного народу є імена, які  він береже у своїй пам’яті і з 

великою любов’ю та повагою передає з покоління в покоління. Є таке ім’я 

і в нашого народу – Тарас Шевченко – геній, мислитель, пророк, людина 

незвичайної долі й неординарного таланту, що здобула світову славу. -   

Книжково-ілюстративна  виставка «Ти нам залишив прагнення високі, 

шляхи священні, по яких іти…» (М. Палієнко). 

15 березня - визначний день, коли у 1939 році Августин Волошин 

проголосив Карпатську Україну незалежною державою  

Рішення було закріплене на засіданні Сойму , якій обрав Волошина, 

греко-католицького священника і директора учительської семінарії  

президентом, та затвердив державні символи ( синьо-жовтий прапор, гімн 

«Ще не вмерла Україна» та тризуб св. Володимира Великого у сполученні 

гербом Закарпаття). Карпатська Україна 1938-1939 років – доленосна 

подія в житті всього українського народу. Невеликому Закарпатському 

краю судилось відіграти вагому роль в історії українського 

державотворення. -  Книжково- ілюстративна виставка «Августин 

Волошин як символ єдності українців». 

Марафон до відзначення 30-ї річниці незалежності України 

День Незалежності України – державне свято України, яке відзначається 

щороку  24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акта 

проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою 

створення держави Україна в її сучасному вигляді. - Книжково-

патріотична виставка «Хай квітне щаслива єдина - мирна моя Україна!» 



25 березня –140-років від дня народження  від дня народження Бейли 

Бартока (1881-1945), угорського композитора, піаніста, музичного 

фольклориста 

Бейлу Бартока називають революціонером у музиці, бо саме він поєднав, 

здається, непоєднувані речі – класичний стиль із фольклором. За оцінками 

фахівців входить у п’ятірку найвидатніших світових композиторів 

двадцятого століття. Життя і творчість Бартока тісно пов’язане з 

Україною, із закарпатським містечком Виноградів, саме там для 

майбутнього  композитора відкривається зоряний шлях у  велике 

майбутне.    -  Книжково- ілюстративна виставка «Композитор, який 

зачарував світ». 

Квітень: 

26 квітня – 35-річниця Чорнобильської катастрофи  

Чорнобильська аварія стала подією великого суспільно-політичного 

значення для СРСР і світу. Це наклало деякий відбиток на хід 

розслідування її причин. Підхід до інтерпретації фактів і обставин аварії 

змінювався з часом і повністю єдиної думки не існує досі. -  До Дня 

пам’яті про загиблих у Чорнобильській катастрофі виставка-спогад «Біль 
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Великодень  - основне річне свято українців. Воно пов’язано не тільки з 

Воскресінням Бога, а і з воскресінням всієї природи. За тиждень  до 

Великодня починаються приготування до великого свята: варять яйця і 

розписують писанки, випікають печиво і паски тощо. Писанка – символ 

весняного відродження природи, радості, всепрощення і великоднього 

привіту. У народі кажуть: «У світі доти  існуватиме любов, доки люди 

писатимуть писанки». -  Тематична виставка  « «О, писанка, ти символ 

України!».  

Травень: 

7 травня – День Народження Петра Ілліча Чайковського 

З Україною одного з найвидатніших композиторів світу пов’язували і 

його родовід і доля. Упродовж багатьох років по кілька місяців  

Чайковський жив у різних куточках української землі. В Україні 

композитором написані  понад 30 творів, серед яких дві симфонії (одну з 

них ще за його життя назвали «Українська»), опери «Євгеній Онегін», 



«Черевички», «Орлеанська діва», «Мазепа», балет «Лебедине озеро». Тут 

виникли його романси на вірші Шевченка і знаменитий Перший 

фортепіанний концерт, в одній з мелодій якого звучить наспів лірників, а 

в фіналі – мелодія пісні «Вийди, вийди, Іванку». -  Виставка-огляд 

творчості  композитора Петра Ілліча Чайковського, присвячена темі 

«Чайковський і Україна».  

8-9 травня – Дні пам’яті та примирення до днів пам’яті та 

примирення, присвячені  пам’яті жертв Другої світової війни 

9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

2015 року вперше в історії України офіційні заходи з нагоди завершення 

Другої світової війни в Європі та перемоги над нацизмом  проходили два 

дні – 8 і 9 травня. В Україні вшанування загиблих розпочинається  8 

травня – разом з Європою та світом, і продовжується традиційно 9 травня. 

-   Книжково- ілюстративна виставка до Дня Великої Перемоги – «Україна 

під час Другої світової війни». 

9 травня – День матері 

В Україні відзначається щорічно у другу неділю травня. У вихованні 

велика роль відводиться матері, яка боролася за духовне збереження своїх 

дітей, щоб вони пам’ятали свою національну спадщину та походження. В 

Україні жінка споконвіку асоціювалася берегинею сім’ї. Величезну роль  

у вихованні дітей відіграє перша, найрідніша у світі людина – матір. Саме 

від неї залежить виховання дитини і саме мати прищеплює любов до 

рідної землі. -  Виставка-огляд  «Тема материнської  любові у творах 

мистецтва». 

Червень: 

28 червня – День Конституції 

28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла нову Конституцію 

України – першу Конституцію незалежної української держави. 

Прийняття конституції закріпило правові основи незалежної України, її 

суверенітет і територіальну цілісність. Прийняття конституції було 

найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина, 

сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на 

світовій арені. Дана конституція діє і сьогодні. -  Інформаційна виставка-



огляд до Дня Конституції України «Конституція – основний закон 

України». 


