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Минуло вже багато poKiB,
Як по землi ступав Тврас,
Та зараз чуем його кроки
В його малюнках i вiршах,
L{ього року виповнюеться 200 poKiB вiддня народження велетня yKpaiHcbKo'i лiтератури Т, Г. Шевченка.
шевченко прожив коротке i вкрай важке життя. lз cBoii
47 poKiB BiH 24 роки був крiпаком, 17 poKiB - невiльником
poKiB у засланняХ пiд наглядоМ жандармiв, i тiльки 10
вiльною людиною, l в цих несприятливих умовах Тарас
створив свiй безсмертний uКобзарD, написав декiлька
ToMiB прозОвих i драматичних TBopiB, став академiкоtt,л
Академii мистецтв, З його мистецькоТ спадщини збереглося В35 TBopiB живопису i графiки.

Минуло багато poKiB ,вiд дня народження славного
сина Украiни, але й сьогоднi його слово живе мiж украТнським народом, гнiвне i нiжне, полум'яне i мiцне, Доля

склалася так, що майже все свое життя Шевченко провiв
на чужинi, але серцем i душею завжди линув до Украiни,
його власний бiль був гiродовженням болю свого народу,
своеТ Батькiвщини. Саме тому, актуальним е народний
Ьислiв *Шевченко - це УкраТна, УкраIна - це Шевченкоu,
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Напередоднi дня народження поета бiблiотекар юнаГусак процькоТ кафедри центральноТ бiблiотеки lрина
вела вечiр-портрет для учнiв загальноосвiтньо'[ школи
Ns2, в цьому заходi активну участь приймали учнi 10 та
3-В класiв. Школярi 3 класу, пiд керiвництвом Л, М, Лисенко, пiдготували вiршi, пiснi та малюнки за творчiстю
Шевченка. Третьокласники були вдягненi в нацiональнi
костюми, дiвчатка - з вiночками та стрiчками, .Д,есяти-

класники, за пiдтримкою ветерана школи В, l, Гусак,
допомагали у пiдготовцi та проведеннi вечора, Вони
оформилИ та прикрасили зал, пiдготували слайд-шоу,
присвячене життю та творчостi великого Кобзаря, На
протязi заходу старшокласники декламували поетичнi

твори Шевченка, виконували пiснi, покладенi на вiршi
поета. В завершення лiтературного вечора бiблiограф

центрально'i бiблiотеки MicTa ольга Матющенко провела
для присутнiх огляд лiтератури пслово вiчне, слово невмируще - це i е Кобзарu, в якому вона розповiла про
збiрки "Кобзаря, рiзних poKiB видання.

Л. Чередниченко, методист
ПервомайськоТ MicbKoT ЦБС

PiK 20'14 оголошений Роком Тараса Шевченка i все
прогресrlвне людство вiдзначае цю знаменну дату,
Бiблiотеки Micbko'i ЦБс щорiчно вiдзначають роковини
народження поета. проводячи лiтературнi шевченкiвськi
читання. l одним з важливих завдань бiблiотек е розповсюдження i популяризацiя Шевченкiвсько'i спадщини,
ilte з початку року
,п,о ювiлейноiдатr.l у бiблiотеках MicTa
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l'ни, в центральнiй бrблrотецi MroTa, "Великий син велико[
землi' - в дитячiЙ бiблiотецi та ,| зноВ читаемО Кобзаряо
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в Сиваськiй бiблiотецi.
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