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Дієвим засобом впливу на формування читацької уваги залишається  

книжкова виставка. Пошук нових підходів до організації виставки 
документів - найбільш поширена сучасна тенденція в бібліотечній діяльності, 
пов’язана із проблемами моделювання бібліотечного простору, формування 
позитивного іміджу бібліотеки. Приділялась увага відповідним 
дизайнерським рішенням. Книжкові виставки розглядалися в контексті 
стратегії попереджуючих бібліотечних послуг. 

Одним з пріоритетних напрямів в організації культурно - 
просвітницьких заходів ми вважали формування національної  
самосвідомості, політичної культури студентської молоді, виховання любові 
до рідного краю, його історії, бережливого ставлення до національного 
багатства країни, відновлення і збереження історичної пам’яті. Цій тематиці 
присвячувалися: 
Тематичні книжкові виставки:   
До Дня Соборності -    

 Соборність України . Естафета поколінь: від діда до прадіда. 
 
До дня Незалежності України -    

 «Я більшого щастя не хочу, щоб лиш Україна міцніла й цвіла». 
         
До Дня пам’яті жертв голодомору -      

 Ні могили, ні хресного знаку.   

 

 

 

 

 

 

До Дня пам’яті  героїв Крут: 

 Виставка-реквієм « Там  цвіт прекрасний України довічним сном 
калинно спить». 

 Біль мого народу. 
До Дня Чорнобильскої трагедії -  

 Дзвони Чорнобиля лунають у наших серцях. 



До 70- річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників -   

 Пам'ять серця. 

До Дня Перемоги: 
 Ви крок за кроком наближали переможну мить: героям війни, героям 

полеглим в боях, присвячується… 
 Немеркнуче світло великого подвигу. 

 
До Дня Скорботи і вшанування пам’яти жертв війни в Україні -  

 І шквал крові, болю і смерті. 
 
До Дня українського козацтва: 

 «Рідна земле моя ти 
козацькою славою щедра…» 

 Козацькими стежками. 
 Іван Мазепа: погляд крізь 

століття: до 375- ї річниці з 
дня народження Івана  
Степановича Мазепи (1639-
1709) – гетьмана України. 

2014 рік – Рік культури Білорусі в 
Україні

 

Виставка – подорож:    

 «Знайомтесь з сусідом – Білорусь». 
 

Формування правової культури у молодого покоління є одним із 
найважливіших компонентів основної мети національного виховання.  У 
цьому напрямі виховання були організовани книжкові виставки:  



До Дня Конституції України: 

 Людина. Свобода. Демократія . 
 Молодь і право 
Формування морально досконалої особистості було і залишається одним 

із центральних напрямів виховання. Моральне виховання – це 
цілеспрямований процес формування у людини етичних знань, моральних 
потреб, ідейно-моральних переконань, моральних якостей і почуттів, стійких 
та звичних норм поведінки, які відповідають моральному ідеалу на основі 
засвоєння норм і принципів моралі та участі в практичній діяльності. З цієї 
тематики  були організовані такі книжкові виставки: 

До Дня української писемності і мови: 

 Мелодійна, ніжна, солов’їна – рідна мова. 
 Кращої, ніж рідна, мови не буває. 

До Міжнародного дня рідної мови: 

 «Плекаймо в серці кожне гроно, прозоре диво калинове». 
 Мова і українознавчий світогляд. 

Виставка – дискусія -   

 Формула щастя: до Міжнародного дня 
щастя.   

Тематичні  виставки: 

 «До лиця тобі букет цей золотий, я 
зібрав для тебе ще один такий»: до Дня Святого Валентина. 

 «Так ніхто не кохав». 

В зв’язку з оголошенням 2014 р.  «Міжнародним роком сім’ї» організовані:  



Тематично-ілюстративні виставки:  

 Родина – маленька держава: до Всесвітнього дня родини. 
 Дитина в сучасному світі: до Всесвітнього дня дитини. 
 Сім’я і суспільство: реалії та проблеми. 

До Міжнародного дня захисту дітей -  

 Місія честі, любові, добра. 

Цикл тематичних виставок : «Звичаї – скарб українського народу»: 

 Котить селом Коляда. Різдвяні святки.  

 Великодні мотиви. 
 Літній розмай : Трійця трьома святами багата. 
 виставка –інсталяція « Грудень снігом замете, буде літо золоте!» 
 ретро-виставка  «Новорічні перлинки для ретроялинки». 

Виставка-інсталяція -  

«Рушники сміються і тужать хрещатим барвінком» 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Художньо-естетичне виховання не тільки відкриває душу людини 
назустріч звукам, фарбам, формам світу та мистецтву, але й, у цілому, сприяє 



більш повному, зв’язному й глибокому розумінню світу й більш 
гармонійному, усебічному розкриттю самого себе.  

 
В зв’язку з оголошенням 2014 року  Роком Тараса Шевченка  організовано  
цикл заходів  «Світи Тараса Шевченка:  залучаємось через книгу». 

 Тематичні виставки:  
 І лине над землею Шевченкове 

слово. 
 Лауреати Шевченківської премії 

в галузі літератури та мистецтва. 
 Шляхами Кобзаря.  

 Вишиванка – 
калейдоскоп 
моєї душі: 
виставка 
творчих робіт вчителя ЗОШ №6 Гузь І.В., 
присвячених Т.Г. Шевченку.  

 Невмируща слава генія Шевченка. 

 

 

 

 

Віртуальні  виставки: 

 Тарас Шевченко і вихованці Ніжинської вищої школи. 
 Видання  «Кобзаря» у фондах бібліотеки імені              М.О.  

Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя.  

Тарас  
Шевченко 

і випускники
Ніжинської
гімназії та 

ліцею князя 
Безбородька

(до 200-ї річниці від
дня народження

Кобзаря.)      
Віртуальна виставка

 



 
Також до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка відділом 

обслуговування був  виданий буклет  «Тарас Шевченко і 
випускники Ніжинської гімназії та ліцею князя Безбородька».  
Широко популяризувалася література про життєвий та творчий 
шлях видатних українських письменників, майстрів слова:  
цикл заходів « Письменники-ювіляри»:  
До 135-річчя від дня народження С. В. Васильченка, 
українського  письменника:   

 Наш видатний земляк з Ічні. 
До 125-річчя від дня народження О. Вишні, українського 

письменника-гумориста: 
 У світі мисливських усмішок.  

До 195-річчя від дня народження П.О. Куліша. українського письменника, 
перекладача, фольклориста: 

 Український філософ серця. 

До 150-річчя від дня народження М.М. Коцюбинського, українського 
письменника: 

 Спадщина Коцюбинського і наша сучасність. 
 «Умів бачити красу в усьому». 

До 245-річчя від дня народження І.П. Котляревського, українського 
письменника: 

 «Отакі на світі письменники, отакі українці!». 
До 120-річчя від дня народження О.П. Довженка, українського режисера, 
письменника: 

 Великий зодчий українського кінематографу. 
 Зачарований Довженко. 
 Невгасимий голос віків із пісенного світу О.П. Довженка. 

До 180-річчя від дня народження М.І. Руданського, українського поета: 
 «Україно, Україно, моя рідна мати». 

До 110-річчя від дня народження   М.М. Вороного, українського поета, 
перекладача: 

 Поет та його подвиг. 
До 85-річчя від дня народження Ю.М. Мушкетика, українського 
письменника: 

 Духовний материк митця. 
До 165-річчя від дня народження П. Мирного, українського письменника. 

 Перший симфоніст української прози. 
До 125-річчя від дня народження А. Ахматової, російської поетеси: 

 Служение Богу и людям. 
До 150-річчя від дня народження П.А. Грабовського, українського поета, 
публіциста: 

  І вогник, ним засвічений, не згас.  



До 85-річчя від дня народження Д.В. Павличка, українського поета, 
громадського діяча. 

 Найперше – музика у слові. 
До 200-річчя від дня народження М.Ю. Лермонтова: 

 Актуальность героя нашого времени. 
До 160-річчя від дня народження О. Вайльда, англійського письменника: 

 У лабіринтах людської душі. 
До 160 річчя  від дня народження Марії Костянтинівни Заньковецької (1854-
1934) – української актриси, уродженки с. Заньки Ніжинського району:    

 Світлий геній українського театру: М. Заньковецька. 
 Високе небо яскравої зірки.  

Тематичні виставки:  
   У гості Осінь завітала -  позолотила тихий сад. 
 Мій рідний Ніжин: 500 років  від часу (1514) як місто відоме під 

назвою Ніжин. 
До Всесвітнього дня поезії. 

 Поезії одвічна таїна. 
Виставка-ікебана                                                                                     

 «Про що розкаже свіжих квітів жмуток?...». 
 Праця є джерелом і важливою передумовою фізичного та соціально-
психічного розвитку особистості. Досвід трудової діяльності означає систему 
загальних умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті. У цьому 
напрямку бібліотекою здійснювались заходи, спрямовані на розвиток у 
студентів умінь самостійно та ефективно працювати, вихованню почуття 
відповідальності, формування особистості. З професійної та трудової  
тематики  в цьому році були організовані тематичні  полички, книжкові 
виставки:  
Цикл книжкових виставок «Класики світової і вітчизняної педагогіки»: 
До 190-річчя від дня народження     К. Д.Ушинського: 

 Дійсно народжений педагог. 
 Невичерпна скарбниця. 

Цикл тематичних поличок:   Викладачі -  ювіляри  2014 року: 
 до 85- річчя  від дня народження Інеси Віталіївни Марисової, вченого-

педагога,заслуженого діяча 
науки і техніки України; 

 до 80-річчя від дня народження 
В’ячеслава Йосиповича Томека, 
історика, кандидата історичних 
наук, доцента кафедри 
економічної теорії; 

 до 80-річчя від дня народження 
педагога, кандидата 
філологічних наук Володимира 
Павловича Крутиуса; 



 до 65-річчя від дня народження Павла Володимировича Михеда, 
літературознавця, доктора філологічних наук, професора. 

Тематично-ілюстративні виставки  : Штрихи до портрету вченого:  
До 180-річчя від дня народження   
 Д. І. Менделєєва: 

 Людина епохи та змін . 
 Учений у часі і просторі. 

до 180 - річчя від дня народження Олександра Матвійовича 
Лазаревського (1834-1902), українського історика і генеалога,     
бібліографа. 

 Перший український історик-бібліограф. 
До Дня знань 

 На порозі захопливої країни знань. 
 Незалежній Україні – наші знання і вміння. 

До Всесвітнього дня учителя 
 Мистецтво відкривати дітям світ. 
 Учителю! Вклоняємось доземно. 

Тематичні перегляди 
 Дитина – це музика, слухати яку потрібно вміти. 

На допомогу учбовому процесу:  
 Тематичний перегляд « Мова – ти  Світ!». 
Ніжинська вища школа багата на літературні традиції. З її стін вийшла 

ціла плеяда видатних письменників, поетів, літературознавців. Однією з 
постійних турбот наших працівників була  пропаганда їх творчого та 
життєвого шляхів: 

Цикл тематичних виставок  « Славетні  випускники Ніжинської 
вищої школи» : 

До 205-річчя від дня народження М.В. Гоголя, російського та 
українського письменника, навчався в Ніжинській гімназії вищих наук   
 кн. Безбородька: 
 Його читає увесь світ. 
 Ім’я,  як символ. 
 Микола Гоголь: шляхи творчої долі. 

До 100-річчя від дня народження    Ю.О. Збанацького, українського 
письменника, кінодраматурга, громадського діяча, випускника Ніжинського 
педагогічного інституту (1937): 

 Сіяч вірності й добра. 
До 205-річчя від дня народження Нестора Васильовича Кукольника (1809-
1868), російського письменника, драматурга, поета, літературного критика, 
композитора, видавця, громадського діяча. Навчався в Ніжинській Гімназії 
вищих наук князя Безбородька (1821-1829). Гімназійний товариш Миколи 
Гоголя: 

 «Поет, драматург, громадський діяч» 



Фізичне виховання набуває важливого значення в умовах утвердження 
серед молоді принципів здорового способу життя,  як невід’ємного елементу 
загальної культури особистості. Формуванню сучасного світогляду та 
здорового способу життя були присвячені наступні виставки: 

 Запали олімпійський вогонь у 
своєму серці. 

 Стиль життя : подорожі, 
мандрівки, відпочинок: до Дня 
туризму. 

 Чи бути здоровим – вирішуєш 
ти!: до Всесвітнього дня 
здоров’я. 

 Куріння чи здоров’я – 
обирайте самі!: до 
Всесвітнього дня боротьби з 

тютюнопалінням. 
Екологічне виховання розглядається як педагогічний процес впливу на 
людину з метою формування у неї знань наукових основ 
природокористування, необхідних переконань і практичних навичок, 
певної орієнтації і активної соціальної позиції у галузі охорони природи, 
раціонального використання і відновлення природних ресурсів. В квітні в 
Україні за підтримки Кабінету Міністрів України проходив  Міжнародний 
екологічний Форум "Довкілля для України". В цей час  була організована  
книжкова виставка: 

 Екологія. Право. Людина. 


