
«Книга чи комп’ютер?» -  

бібліотечна година до Міжнародного дня без Інтернету 

 

        Щоб бути освіченою, сучасною людиною, тобто інформаційно 

компетентною, необхідно багато читати, знати Інтернет тощо. Подискутувати 

про роль книги, бібліотеки і комп’ютера в інформаційному суспільстві, 

висловити свої думки та погляди завітали до бібліотеки майбутні перукарі – 

здобувачі освіти 23 групи. Але і корисної, нової інформації для молоді також 

було багато: сутність понять «інформація», «інформаційне суспільство», 

«інформаційна компететність», «жива книга», «буктрейлер», «інформаційний 

вибух». Разом з бібліотекаркою присутні згадали основні віхи в історії розвитку 

інформації від винаходу письма до сучасності. 

1.  За результатами анкетування: молодь надає перевагу читанню 

традиційних друкованих книг, жанру «фантастика»; Інтернетом 

користується кожного дня; у вільний час найбільше подобається гуляти 

з друзями; 86% вважає читання престижним заняттям; 79% вважають, що 

у традиційної (паперової) книги є майбутнє. 

2.  На символічних вагах думок «Що важливіше: книга чи комп’ютер?» 

перемогла книга (!). 

3. Більшість погодилася з висловом відомого письменника В. Пікуля: «В 

моєму уявленні будь-які меблі – це все-таки дошки, а будь-який одяг – 

це все-таки ганчірки. На мій погляд, в нашому сумному та матеріальному 

світі існує лише одне мірило цінності – це книги!» 

 

 
 



 
 

 

 

Підсумки Акції до Міжнародного дня дарування книг 

   Велику увагу книзі і читанню приділяють відомі педагоги, психологи, 

бібліотекознавці. Найбільш повно значення книги  відображено у спадщині В.О. 

Сухомлинського. Одне з його найвлучніших висловлювань: «Розумна, 

натхненна книжка нерідко вирішує долю людини». Щоб знайти ту свою, єдину 

книжку, яка стане надійним помічником і, можливо, навіть другом, в якій можна 

знайти відповіді на складні життєві питання, треба багато перечитати. Надійним 

помічником у цьому є саме бібліотека. 

        Саме для поповнення бібліотечного фонду актуальною, затребуваною 

літературою та з нагоди Дня дарування книжок, що відзначається 14 лютого, в 

Центрі протягом двох місяців проходила Акція «Підтримай бібліотеку».  

         В ході Акції зібрано 110 примірників художньої, методичної, галузевої 

літератури та літератури з професійної підготовки.  

        В бібліотеці відбулося підведення підсумків Акції, відзначення 

найактивніших її учасників. 

 

 



 
 

 

 

 

 

«ВОНИ ПОМИРАЛИ, ЩОБ ЖИЛА УКРАЇНА» -  

УРОК ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ДО ДНЯ ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ 

ПОЛЕГЛИХ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ  

 

        20 лютого 2014 року Україна прощалася із загиблими на Майдані героями 

України, що віддали своє життя за ідеали демократії. Щорічно цей день згідно з 

Указом Президента від 11 лютого 2015 року відзначається Днем вшанування 

подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 

Сотні. 

        Здобувачі освіти, що завітали в цей день до бібліотеки, згадали хронологію 

подій 7-річної давності, 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.  

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

Дякуємо Героям України! Вони назавжди залишаться у наших серцях… 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Фейки чи правда?» – інформаційна година з медіаграмотності 

 

         За даними молодіжного опитування U-Report, лише 14% підлітків і молоді 

завжди перевіряють інформацію. Водночас молоді люди багато часу проводять 

в Інтернеті та щодня споживають значні обсяги контенту. 

        Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та ГО “Смарт освіта” розробили урок з 

медіаграмотності. Урок створений на основі навчального серіалу BreaktheFake, у 

якому українські зірки розпізнають і спростовують міфи про COVID-19 та 

вакцинацію. Захід спрямований на розвиток уміння ідентифікувати фейки та 

протистояти їхнім негативним впливам. 

 

 

  

  



        Здобувачі освіти ДНЗ «Регіональний ЦПО швейного виробництва та сфери 

послуг Харківської області» приєдналися до ініціативи ЮНІСЕФ та спробували 

себе в ролі фактчекерів. 

 

Літературна спокуса 

 

        Під такою назвою відбувся огляд літератури до Дня української 

писемності та мови для здобувачів освіти першого курсу з професії «кравець». 

        Але перш ніж говорити про сучасну українську літературу, присутні разом 

з бібліотекаркою згадали сторінки розвитку писемності та мови, переглянувши 

медіапрезентацію, спробувавши себе в ролі помічника письменника сто років 

тому і сьогодні. 

 

  
  



  
  

        Після огляду творчості відомих сучасних українських письменників та 

письменниць, перегляду захоплюючих та інтригуючих   буктрейлерів дівчата та 

хлопці зацікавилися книгами згаданих авторів і виявили бажання взяти їх в 

бібліотеці, аби вдома у вільний час насолодитися читанням.   

 

 

 

 

Володар кілець 

 

        1 грудня – Всесвітнй день боротьби зі СНІДом. Захід, організований у 

бібліотеці, для здобувачів освіти 1 та 32 груп розпочався з інформаційної частини 

та прикріплення до одягу символу боротьби з цією недугою, символу розуміння 

СНІДу, толерантності та солідарності – червоної стрічки. 

 

 

 



  
  

  
        

 Згодом вся молодь взяла участь у груповій інтеректуальній грі «Володар 

кілець». Хлопці та дівчата відповіли на чотири кола запитань, пов’язаних із 

проблемами передачі ВІЛ/СНІДу, правовою стороною поширення ВІЛ-інфекції 

та толерантного ставлення до людей, ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. 

        На завершення зустрічі бібліотекарка побажала всім міцного здоров’я та 

берегти себе. 
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