
Година пам’яті «Тут місце, де мертві вчать живих» 

     Ще одна трагічна сторінка в історії України. Дробицький Яр… Організована 

бібліотекарем виїзна година пам’яті відбулася на території однойменного 

меморіального комплексу. 

        Дро́бицький Яр  — урочище у східній частині Харкова, починається в 

місці перетину Московського проспекту з Харківською окружною дорогою. 

Дробицький Яр відомий як місце масових розстрілів цивільного населення, що 

здійснювалися нацистськими окупаційними військами у 1941-1942. 

        2016 року Меморіальний комплекс «Дробицький Яр» відповідно до наказу 

Міністерства культури України від 06.12.2016 набув статусу пам'ятки історії та 

монументального мистецтва місцевого значення. 

 

 

 



«АНГЕЛИ, ЩО ТРИМАЮТЬ УКРАЇНСЬКЕ НЕБО» - ІНФОРМАЦІЙНА 

ГОДИНА ДО ДНЯ ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ПОЛЕГЛИХ ГЕРОЇВ 

НЕБЕСНОЇ СОТНІ  

        Цей трагічний день відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом 

Президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні". 

        Саме в ці дні шість років тому під час Революції Гідності протистояння 

між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 

        Вважають, що душі загиблих в ті дні потрапили до раю, і з неба Сотня 

продовжує охороняти Україну. Сотні історій, сотні людських життів, сотні 

героїв! 

        Присутні на заході здобувачі освіти в цей день віддали шану тим, хто 

"положив серце й душу за нашу свободу", а ще вшанували тих батьків, які 

ніколи не дочекаються сина; ту дружину, яка ніколи більше не зможе обійняти 

свого чоловіка; ту дитину, яка вже ніколи не побачить батьківської посмішки. 

Їм доводиться жити з цим болеем щодня. І, при всіх намаганнях допомогти – 

словом чи ділом – ми ніколи не зможемо полегшити їхні страждання. 

     Хай палають свічки пам’яті загиблим героям Небесної Сотні у наших 

серцях. Молодь хвилиною мовчання всіх, хто поклав життя за долю, за волю, за 

незалежність і свободу нашої з вами єдиної України. 

        Дякуємо Героям України! Вони назавжди залишаться у наших серцях… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Від папірусу до CD-ROM» -  

бібліотечна година до Міжнародного дня рідної мови 

 

        В ході бібліотечної години здобувачі освіти 2 групи  мали змогу 

прослідкувати зміни друкованого слова від найдавніших часів до сьогодення, 

ознайомитися з кращими зразками літературного українського слова, взяти 

участь у вікторинах за темою зустрічі та переглянути кілька буктрейлерів на 

книги відомих українських письменників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Мужня, ніжна, чарівна» -  

літературно-поетична композиція до Міжнародного дня прав жінок і миру 

(8 березня) з майстер-класом з виготовлення тюльпанів  

 

        Лірична, легка, яскрава та цікава видалася літературно-поетична 

композиція для дівчат-здобувачів освіти Центру – майбутніх перукарів 

(перукарів-модельєрів). Родзинкою заходу став майстер-клас: присутні із 

великим захопленням та задоволенням виготовили чудові весняні квіти – 

тюльпани. І наприкінці зустрічі фотографувалися з виготовленими квітами та 

відразу ж викладали світлини у соціальні мережі із хештегами 

#люблю_бібліотеку, #читати_модно.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бібліотечний десант 

   Щойно стартував новий навчальний рік, як всі першокурсники традиційно у 

вересні були охоплені увагою бібліотекарки. Лише з однією відмінністю в 

умовах адаптивного карантину: обмеження помаранчевої зони щодо кількості 

відвідувачів бібліотеки одночасно. Та це не завадило всім бажаючим 

ознайомитися з переліком послуг та продуктів бібліотеки, стати її читачами, 

заповнивши формуляри, взяти для користування необхідні підручники та 

вподобану художню літературу для свого дозвілля. 

 



Найбільший урок у світі 

         На заклик МОН України та ЮНІСЕФ з нагоди святкування річниці 

Конвенції ООН про права дитини бібліотека Центру долучилася до 

всеукраїнської ініціативи і для здобувачів освіти було проведено 

"НАЙБІЛЬШИЙ УРОК У СВІТІ" про права дитини та глобальні цілі розвитку 

 

 

 

 

 



«На порозі Новий рік!» - майстер-клас 

        Вже зовсім скоро Новий 2021 рік. Незважаючи на всі негаразди, пандемію, 

кожному хочеться тепла та комфорту. І підготовка до зустрічі нового року – це 

саме такий привід, аби створити для себе та оточуючих затишну атмосферу. 

Здобувачі освіти 1 групи зібралися в бібліотеці, щоб власноруч виготовити 

новорічні прикраси на ялинку. Майстер-клас від бібліотекарки передбачав 

виготовлення новорічних кульок з гліттерного фоамірану. Всі присутні 

впоралися із завданням, отримали задоволення від процесу і на завершення  - 

фотосесія з виготовленими кульками біля чудового каміну – втілення ідеї в 

життя від бібліотекарки Тетяни Бакуменко.   

 

 


