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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТВОРЧОСТІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА  

В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ 

 

Традиційно український народ звертається до постаті Великого 

Кобзаря, яка у своїй величі була, є і залишається ні з чим 

незрівнянною, невичерпною для людського подиву й осягнення. 

Значення постаті Т.Г. Шевченка для українського народу важко 

переоцінити. Шевченко – це митець, художник, який відкрив для 

української нації двері в безкінечність.   

2014 рік, з метою гідного відзначення 200-річного ювілею 

видатного сина українського народу, Указом Президента України від 

11.04.2012 № 257/2012 оголошений Роком Тараса Шевченка.  

Для якнайширшого розкриття змісту і творчості Т.Г. Шевченка у 

період відзначення 200-річчя від дня його народження, в  наукових і 

публічних, бібліотеках для дітей і юнацтва, шкільних і вузівських 

бібліотеках України використовуються різноманітні форми 

бібліотечної роботи. Робота з популяризації його творів та 

відзначення ювілейної річниці в бібліотеках проходить в рамках 

циклів заходів «Тарас Шевченко: доля, муза, слава», певне місце в 

яких займає виставкова робота. Так, бібліотекарями України 

підготовлені і проведені:  

- виставки-презентації нових видань творів Т.Г.Шевченка; 

- виставки-портрети до ювілею, на яких представлені твори 

ювіляра та матеріали про його життя та творчість; 

- книжкові виставки-вернісажі з ілюстраціями  по темі, з 

цитатами з творчості поета; 

- виставки «Імена» у вигляді циклу виставок до ювілейних дат, 

серед яких і  200-річчя Т.Г.Шевченка; 

- виставки-експозиції «Перед пророком голову схиляю», на яких 

розміщені репродукції Шевченка, бібліографічні довідки тощо; 

- озвучені виставки з читанням поезій Шевченка; 

- віртуальні виставки («Спадщина Т.Г.Шевченка у 

бібліографічних джерелах та дослідженнях – Миколаївська ОУНБ 
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ім. О.Гмирьова; Донецька ОУНБ; «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь 

століття» - Старокостянтинівська ЦБС Хмельницької області та ін.); 

- віртуальні озвучені виставки «Життя і творчість Шевченка у  

датах і ілюстраціях», «Мистецька спадщина Т.Г. Шевченка» тощо; 

- книжкові виставки «Шевченко в рідкісних виданнях».  

З метою популяризації творчого спадку Т.Г. Шевченка 

бібліотеки України проводять  конкурси: на краще виконання творів 

Шевченка і творів, йому присвячених; пісень на слова Т.Г. Шевченка; 

на кращий літературний твір або твір самодіяльного образотворчого 

та декоративно-прикладного мистецтва; конкурс малюнків про 

життєвий шлях поета і художника; конкурс ілюстрацій до його 

творів, екслібрісів шевченківської тематики, конкурси юних дарувань 

«Кобзарики», які проходили за назвами: «Наш вінок Кобзареві», 

«Т.Г. Шевченко: життя, творчість, світогляд», «Шевченкові твори 

очима дітей» та ін. 

Особливістю даного часу, пов’язаного зі святкуванням ювілею 

Т.Г. Шевченка, є проведення шевченківських читань, протягом яких 

читачі різного віку читають твори Шевченка і про Шевченка, заново 

відкриваючи знайомі рядки, переосмислюють прочитане, щоб 

знаходити в них відповіді на питання сучасної людини. Ці бібліотечні 

та майже загальнодержавного рівня читання об’єднують людей, 

допомагають краще зрозуміти творчість відомого українського поета. 

Разом з шевченківськими читаннями в бібліотеках України проходять 

і краєзнавчі читання («Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття: 

Т.Г. Шевченко в національно-культурних традиціях корінного 

населення та національних меншин Донеччини»).  

Дану форму роботи активно використовують і бібліотеки для 

дітей «Юнь читає Кобзаря» (бібліотеки Хмельниччини, Одещини, 

Миколаївщини), з декламуванням поезії Шевченка, виконанням 

пісень на його слова. 

Аналіз діяльності бібліотек з означеного питання свідчить, що 

серед заходів, які бібліотеки використовують в роботі щодо 

популяризації творчості Т.Г. Шевченка є традиційні: усні журнали, 

літературні ранки, вікторини, літературно-музичні вечори, 

літературно-тематичні подорожі, дискусії, творчі зустрічі з поетами – 

лауреатами Шевченківської премії, літературні подіуми, 

інтелектуальні турніри, інтелектуальні ігри, літературні квести так і 

ті, що прийшли в бібліотечну практику недавно – бібліотечний театр 
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книги, інсценівки поезій Кобзаря, відеопрезентації, інтернет-

вікторини, інтернет-конференції, віртуальні круглі столи, заочні 

подорожі по залах музеїв, презентації видань.  

Хорошим прикладом є проведення віртуального круглого столу 

«Популяризація творчої спадщини Т.Г. Шевченка в бібліотеках», в 

якому взяли участь бібліотекарі Донецької області. На сайтах 

бібліотек тепер розташовані не тільки віртуальні виставки, а й 

презентації озвученої книжкової виставки,  книжкові колекції 

Т.Г.Шевченка з фондів бібліотек, плани заходів бібліотек з питань 

популяризації творчості Шевченка, методичні матеріали для 

працівників бібліотек, цільові бібліотечні програми на 2011-2014 

роки до 200-річчя Шевченка. Для користувачів бібліотек 

підготовлена заочна подорож по залах Державного музею 

Т.Г. Шевченка «Скарби Шевченківського дому».  

В бібліотеках України на початку 2000-х років стали 

відкриватися літературно-художні музеї Т. Шевченка. Прикладом 

такої діяльності є Донецька ОУНБ, на базі якої у 2002 році відкритий 

такий музей під час проведення міжнародного Шевченківського 

літературно-мистецького свята «В сім’ї вольній, новій». Експозиція 

музею налічує понад 1000 експонатів. 

Бібліотеками України до ювілею Т.Г. Шевченка підготовлені 

рекомендаційно-бібліографічні покажчики, списки літератури, 

буклети, методичні рекомендації, електронні бази даних. Презентація 

електронної бази даних «Шевченкіана» представлена на веб-сайті 

Центральної бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва. Цією ж 

бібліотекою  розроблена і представлена програма «Кобзар у Вашому 

домі», за результатами якої читачі отримують можливість поглиблено 

вивчати спадщину Т.Г. Шевченка. 

Таким чином, слід констатувати, що бібліотеками України в 

роботі з популяризації творчості Т.Г.  Шевченка використані 

традиційні і нові форми роботи, зміст яких сприяє національно-

патріотичному вихованню, формуванні любові до Батьківщини, 

поваги до національної культури, гордості за український народ, 

підвищенню інформаційної культури  населення завдяки широкому 

доступу до знань та інформації. Протягом 2014 року тривають 

конкурси на кращу роботу бібліотек по популяризації творчості 

Т.Г. Шевченка. 

 


