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Шевченків край… земля безсмертного Тараса. Так 
називають сьогодні Черкащину – батьківщину людини, яку 
знає весь цивілізований світ. 

Про письменника, чиї мистецькі осяги на 
українському небосхилі вже скоро два століття 
залишаються недосяжними, ми, здається, знаємо все. 
Однак пам’ятна дата спокушає вкотре спинитися перед 
величчю генія, вчитатися, вдуматися, вслухатися в його 
безсмертного «Кобзаря». 

З метою сприяння підвищенню творчої активності 
та професійної майстерності бібліотечних працівників, 
урізноманітнення форм і змісту заходів зі вшанування 
пам’яті Тараса Шевченка, удосконалення поліграфічного 
оформлення видань, впровадження досвіду бібліотек 
області, України з популяризації творчості Т.Г.Шевченка 
та шевченкіани обласним управлінням культури, обласною 
бібліотекою ім. Тараса Шевченка було оголошено 
обласний конкурс «Хай вовіки святиться ім’я 
Кобзареве!», який проходив з травня по жовтень 2011 
року. 

Організаційно і методично забезпечували конкурс 
на місцях районні та міські оргкомітети. Ними було 
узагальнено творчі доробки бібліотек. 

В конкурсі взяли активну участь всі районні і міські 
ЦБС за виключенням Смілянського району. 

На розгляд обласного оргкомітету надійшло 58 
матеріалів, серед яких: методичні рекомендації, сценарії 
літературних вечорів, буклети, краєзнавчі розвідки, 
бібліографічні покажчики, в яких відображено всебічну 
роботу бібліотек з популяризації творчості Т.Г.Шевченка 
та шевченкіани. 

Відзначаючи 197-му річницю від дня народження, 
150-річчя перепоховання на Чернечій горі та, йдучи 
назустріч 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка, 



- Історична довідка «Митці Шевченкового роду» 
(БФ с. Кищенці Маньківської ЦБС); 

бібліотеки Черкащини усіма засобами популяризують 
творчу спадщину поета, літературу про нього серед 
користувачів всіх категорій, поєднуючи різноманітні 
форми наочної, індивідуальної та масової роботи. 

- Усні журнали: «Слухайте голос безсмертний 
Тараса» (Монастирищенська ЦРБ); «Сердечні пристрасті й 
розчарування Кобзаря» (Канівська ЦБ ім. Т.Г.Шевченка); З метою організаційно-методичного забезпечення 

обласного конкурсу центральними бібліотеками 
розроблено методичні рекомендації з популяризації 
творчості Т.Г.Шевченка: «Вклонімося волелюбному 
таланту» (Корсунь-Шевченківська ЦРБ), «Ми чуємо тебе, 
Кобзарю, крізь століття» (Чорнобаївська ЦРБ), «На 
перехресті долі й музи» (Маньківська ЦРБ), «Поет – 
виразник дум народних» (Черкаська ЦМБ ім. Л.Українки). 

- Попереджувальна довідка «Пророк української 
нації» (Черкаська ЦМБ ім. Лесі Українки); 

- Інтелектуально-пізнавальна гра «Живе у пам’яті 
Тарас» (Черкаська МЦБС, БФ №3); 

- Брей-ринг для старшокласників «І оживе добра 
слава, слава Кобзарева» (Катеринопільська ЦРБ); 

- Фоторепортаж «Хай вовіки славиться ім’я 
Кобзареве!» (Черкаський РОМЦ), Серед інших форм роботи визначаються: 

- Віртуальний екскурс та слайд-шоу по музеях 
Шевченка та пам’ятних місцях (Чорнобаївська ЦРБ); 

Сценарії конкурсів знавців творчості Т.Г.Шевченка 
надіслали: БФ с. Бродецьке Катеринопільської ЦБС, БФ с. 
Гродзево Уманської РЦБС, БФ с. Сагунівка, Червона 
Слобода Черкаського РОМЦ. Матеріал з досвіду роботи 
БФ с. Суботів «Хай вовіки святиться ім’я Кобзареве!» 
(Чигиринська ЦБС). 

- Віртуальна подорож по книзі В.Жадька «Іду за 
Шевченком. Від Києва до Канева» (Золотоніська ЦРБ); 

- Веб-екскурсія «Український Рембрандт» - до 
вивчення художньої спадщини Т.Г.Шевченка 
(Городищенська ЦРБ); Найбільшу кількість матеріалів, надісланих на 

конкурс, складають сценарії літературно-музичних 
композицій, літературних вечорів, літературних годин 
тощо. Серед них звертаємо увагу на сценарії літературно-
музичних композицій: 

- Літературно-краєзнавчий альманах «Великий 
Кобзар і Тальнівщина» (Тальнівська ЦРБ); 

- Краєзнавча розвідка «Шевченківські легенди 
рідного краю» (Кам’янська ЦРБ); 

- Бібліографічний довідник «Духовний простір 
Корсунщини і Т.Г.Шевченко» (Корсунь-Шевченківська 
ЦРБ); 

- «Голос поета віщий в наші ввійшов серця» 
(Жашківська ЦРБ); 

- «Моя ти доле молодая! Не покидай мене…» та 
проведення свята вулиці Т.Г.Шевченка (Шполянська ЦРБ); - Бібліографічний путівник «Хай вовіки славиться 

ім’я твоє» (Смілянська ЦМБ); - «Кобзарева криниця» (Драбівська ЦРБ); 
- Історико-літературний хроноскоп «Останнім 

шляхом Кобзаря», Христинівська шевченкіана «Поетичний 
серпантин» (Христинівська ЦРБ); 

- «Вінок Кобзареві» - обласне літературно-
мистецьке свято (Звенигородська ЦРБ); 

- «Поет. Пророк. Апостол» (Уманська ЦМБ); 
- Краєзнавча розвідка «Шевченко і Златокрай» 

(Золотоніська ЦРБ); 
- «З літопису Кобзаревої долі» (Золотоніська МЦБ); 
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«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь 
століття» – методичні матеріали 

- «Слово Шевченка живе серед нас» (Лисянська 
ЦРБ); 

(Чорнобаївська ЦРБ). - «Під кроною Тарасової верби» (Єрківська БФ №1) 
та «Шевченко – сяйво незалежної України» (БФ с. Лисича 
Балка Катеринопільської ЦБС). 

Згідно положення про конкурс ці бібліотеки 
нагороджуються грамотами управління культури 
облдержадміністрації та обкому профспілки працівників 
культури. 

Практичного застосування заслуговують сценарії 
літературних годин, надісланих Черкаською МЦБС, 
Смілянською, Ватутінською, Канівською ЦМБ, 
Городищенською ЦРБ, БФ с. Гамарня Канівського району. 

Кращі сценарії: 
- «Голос поета віщий в наші ввійшов серця» 

(Жашківська ЦРБ); На підставі вивчення підсумкових матеріалів 
районних і міських оргкомітетів, ознайомлення з текстами 
матеріалів та всебічного їх обговорення обласний 
оргкомітет відзначив кращі роботи учасників обласного 
конкурсу «Хай вовіки святиться ім’я Кобзареве» та 
звернув увагу на допущені помилки при оформленні та 
бібліографічному описі матеріалів. 

- «Хай вовіки святиться ім’я Кобзареве!» – конкурс 
знавців творчості Тараса Шевченка (Гродзівська БФ 
Уманської ЦРБС) будуть надруковані у збірнику «Кращі 
сценарії бібліотек області», вип. 17. 

 
 
Довідку підготувала: Р.П.Круценко – провідний 
бібліотекар науково-методичного відділу ОУНБ імені 
Тараса Шевченка. 

Враховуючи такі критерії, як творчий фаховий 
підхід до організації матеріалу, поліграфічного 
оформлення, фотоілюстрування різноманітних заходів та їх 
змісту по вшануванню пам’яті Т.Г.Шевченка, 
популяризації його творчості, оргкомітет визначив 
переможцями конкурсу матеріали: 

Перше місце: «Великий Кобзар і Тальнівщина» –  
літературно-краєзнавчий альманах  
(Тальнівська ЦРБ). 

Друге місце: «Духовний простір Корсунщини і 
Т.Г.Шевченко» – бібліографічний  
довідник;  
«Вклонімося волелюбному таланту» – 
методичні матеріали  
(Корсунь-Шевченківська ЦРБ). 

Третє місце: «Іменем Тараса» – віртуальний 
екскурс та слайд-шоу по музеях 
Шевченка та пам’ятних місцях; 
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