
Заходи 
спеціалізованих бібліотек України для дітей  

до 75-річчя з дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
 
І. Книжкові виставки, огляди літератури: 
 
Книжкова виставка «Шляхами Перемоги» (Вінницька обласна бібліотека для дітей ім. І.Я. Франка); 
Книжкова виставка «Згадаймо тих, хто ворога здолав» (Вінницька обласна бібліотека для дітей ім. І.Я. Франка); 
Огляд літератури «Війна у пам’яті – біль у серці» (ЦБДЮ Вінницької міської ЦБС); 
Літературно- патріотичний етюд «Літопис мужності» (КЗК «Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей»);   
Літературний диліжанс «Читаємо про війну заради миру» (КЗК «Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей»);     
Літературний екскурс «Ті, хто пройшли крізь жахіття війни» (КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей»); 
Книжково-ілюстративна виставка «Друга світова війна: сторінки історії» (Бібліотека-філія № 10 Бердянської МЦБС 
Бердянської міської ради Запорізької області); 
Літературний альманах «Відлетіли літа, помінялись епохи, але пам’ять нетлінна про героїв війни» (Бібліотека для дітей КУ 
«ЦБС Гуляйпільської міської ради» Запорізької області); 
Книжкова виставка «Перемога завжди молода» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка); 
Книжкова виставка «Миттєвості весни 1945 року» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка); 
Книжково-ілюстративна виставка «Салют Великої Перемоги» (КУ «Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В. Катаєва»);  
Огляд літератури «Пам’ять про війну нам книга залишила» (КУ «Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В. Катаєва»);  
Книжкова виставка «У пам'яті немає часу» (Полтавська обласна бібліотека для дітей ім. Панаса Мирного); 



Книжкова виставка-подяка «Вам – наша пам'ять і любов» (Лохвицька районна бібліотека для дітей Полтавської області); 
Книжкова виставка «Перегортає пам'ять сторінки» (КЗ «Рівненська обласна бібліотека для дітей» Рівненської обласної 
ради); 
Книжкова виставка «Подвиг – безсмертний, пам’ять – нетлінна» (КЗ «Сумська обласна бібліотека для дітей» Сумської 
обласної ради); 
Книжкова виставка «День Перемоги» (КЗ «Сумська обласна бібліотека для дітей» Сумської обласної ради); 
Книжкова виставка «Маленькі герої Великої війни» (КЗ «Сумська обласна бібліотека для дітей» Сумської обласної ради); 
Книжкова виставка «Мистецтво та війна» (КЗ «Сумська обласна бібліотека для дітей» Сумської обласної ради); 
Книжкова виставка «Україна, опалена війною» (Центральна дитяча бібліотека Конотопської міської ЦБС Сумської 
області); 
Книжкова виставка «Діти Перемоги» (Центральна дитяча бібліотека Конотопської міської ЦБС Сумської області); 
Книжкова виставка «Війні немає забуття» (Центральна дитяча бібліотека Конотопської міської ЦБС Сумської області); 
Книжкова панорама «Перемога єднає покоління» (Роменська центральна міська бібліотека для дітей Сумської області); 
Книжково-ілюстративна виставка «Від тієї війни залишився слід і досі…» (Шумська центральна бібліотека для дітей 
Тернопільської області); 
Книжкова виставка «Ніколи знову: 1939-1945» (КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради); 
Тематична книжкова виставка-вшанування  (до 75 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні) «У пам’яті навіки 
збережу…» (Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла Білецького – Носенка Чернігівської області); 
Книжкова виставка-шана «Відлуння тих далеких днів сльозою на очах бринить» (Бахмацька районна бібліотека для дітей 
Чернігівської області). 
 



ІІ. Літературні бесіди:    
 
Диспут поколінь «Про мужність, героїзм та перемогу» (Національна бібліотека України для дітей); 
Бесіда «Пам’ятаємо імена  героїв» (Вінницька обласна бібліотека для дітей ім. І.Я. Франка); 
Бесіда-роздум «Нам мир дістався важкою ціною» (КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей»);   
Бесіда «Лицар неба Іван Кожедуб» (Центральна дитяча бібліотека Конотопської міської ЦБС Сумської області); 
Бесіда-екскурс в минуле «Майстер повітряного бою» (до ювілею від дня народження І. Кожедуба) (Кролевецька дитяча 
бібліотека Кролевецької міської ради Сумської області). 
 
ІІІ. Уроки і години історії, історичні екскурси:    
       
Історичний екскурс «Вони змогли перемогти» (Вінницька обласна бібліотека для дітей ім. І.Я. Франка); 
Історичний екскурс «Дитинство, обпалене війною» (Волинська обласна бібліотека для дітей);  
Історичний репортаж «Шляхами мужності» (Маневицька районна бібліотека для дітей Волинської області); 
Історичний екскурс «Роки обпалені війною» (Ратнівська районна бібліотека для дітей Волинської області); 
Історична година «Друга світова війна: висновки та уроки» ( Володимир-Волинська міська бібліотека для дітей Волинської 
області); 
Урок патріотичного виховання «Хай пам’ять про війну нас всіх єднає» (Нововолинська міська бібліотека для дітей 
Волинської області); 
Історико-літературний екскурс «Уклонімося тим,  хто поліг у бою,  хто прикрив рідну землю собою»  (КЗК 
«Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей»);  



Книжково-ілюстративна виставка «Війна закінчилась та пам’ять жива» (КЗК «Дніпропетровська обласна бібліотека для 
дітей»); 
Історичний марафон пам’яті «Живу їх пам’ять вік шануєм ми, увічнивши, як обеліск безсмертя» (бібліотека-філія № 2 
МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра); 
Урок пам’яті «Схилися над могилами солдатів»  (КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей»);     
Патріотична година «Нам жити і пам’ятати» (КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей»);     
Історичний екскурс «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» (Виноградівська районна бібліотека для дітей Закарпатської області); 
Історична панорама «Єдина духом Україна» (Міська бібліотека для дітей ЦБС м. Мукачева);  
Урок пошани «Забуттю не підлягає» (КЗ «Запорізька обласна бібліотека для дітей «Юний читач» Запорізької обласної 
ради);  
Історичний спогад «Сторінки подвигу та шани» (Центральна бібліотека ЦБС для дітей м. Запоріжжя); 
Історична година «Шануємо великі ті роки» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка); 
Історичний екскурс «Про мужність, героїзм та Перемогу» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка); 
Урок історії «Подвиг що не згасне у віках» (Центральна бібліотека для дітей м. Косова Івано-Франківської області); 
Літературно-історичний калейдоскоп «Безсмертна слава у віках» (Рожнятівська районна бібліотека для дітей Рожнятівської 
ЦБС Івано-Франківської області); 
Історико – літературна композиція «Мужності й слави вічний вогонь» (Дитяча бібліотека  КЗ «Бібліотечна мережа 
м. Вознесенська» Миколаївської області);  
Історичне досьє «Пам’ятаємо. Славимо. Вшановуємо» (КЗ «Міська бібліотека для дітей» м. Южноукраїнська Миколаївської 
області); 



Година історії  «Згадаймо тих, хто ворога здолав» (Березанська районна бібліотека для дітей Березанської ЦБС 
Миколаївської області); 
Патріотична година «Про минуле серце пам'ять береже» (Братська центральна районна бібліотека для дітей Братської ЦБС 
Миколаївської області); 
Урок-реквієм «Пам'ять стукає в наші серця» (Новобузька районна бібліотека для дітей КЗ «Новобузька ЦБС Новобузької 
районної ради» Миколаївської області); 
Урок мужності «Пам'ять заради майбутнього» (КУ «Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В. Катаєва»); 
Історичний спогад «Немає правди у війні, вона лиш в мирі та любові» (Центральна міська дитяча бібліотека 
ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси); 
Історичний етюд «Народна пам'ять вічна» (Хорольська районна бібліотека для дітей Полтавської області); 
Урок історичної пам'яті «Тих днів із пам'яті не стерти» (Кременчуцька центральна міська бібліотека для дітей КЗК 
«Кременчуцька МЦБС для дітей» Полтавської області); 
Урок пам’яті «Не погасити пам'яті вогонь» (КЗ «Сумська обласна бібліотека для дітей» Сумської обласної ради); 
Історичний альманах «Коли почалася війна» (КЗ «Сумська обласна бібліотека для дітей» Сумської обласної ради); 
Екскурс в історичне минуле «Тричі зоряний льотчик» (КЗ «Сумська обласна бібліотека для дітей» Сумської обласної ради); 
Історична розповідь «Перемога в серцях поколінь» (Кролевецька дитяча бібліотека Кролевецької міської ради); 
Історичний альманах «Коли почалася війна» (Кролевецька дитяча бібліотека Кролевецької міської ради); 
Історична година «Навіки пам’ять збережемо» (Дитяча бібліотека-філія № 1 ім. А. Гайдара КЗ «Шосткинська міська 
ЦБС»); 
Історичний акцент «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього» (Дитяча бібліотека-філія № 3 КЗ «Шосткинська міська 
ЦБС»); 



Історико-пізнавальний екскурс «Перегортає пам’ять сторінки» (Білогірська районна бібліотека для дітей Хмельницької 
області); 
Історична відеогодина «Нескорена Україна: роки Другої світової війни» (КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської 
обласної ради); 
Урок історичної правди «Друга світова війна: висновки та уроки» (Смілянська міська центральна бібліотека для дітей 
Черкаської області); 
Історична хроніка «Друга світова мовою фактів» (Звенигородська районна бібліотека для дітей Черкаської області); 
Урок патріотичного виховання «Знов білим цвітом вкрилися сади і знов приходить свято Перемоги» (Борзнянська районна 
бібліотека для дітей Чернігівської області). 
 
IV. Вечори і години скорботи та вшанування, виставки пам’яті: 
 
Вечір  скорботи «Вклонімося тим, хто поліг у бою» ( Піщанська районна бібліотека для дітей Вінницької області); 
Вечір пам’яті та вшанування «Не зітерти з пам’яті той спомин про війну» (Теплицька районна бібліотека для дітей 
Вінницької області); 
Година пам’яті  «Минуле сьогодення береже» (міська бібліотека-філія № 3 для дітей Ковельської ЦБС); 
Виставка-пам’ять  «У бронзі і граніті, у книгах і піснях – їх подвиг буде жити у віках» (Камінь-Каширська районна 
бібліотека для дітей Волинської області); 
Виставка-панорама  «Ніколи знову: 1939-1945» (КЗК «Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей»); 
Вечір пам’яті «Рідний край відстояли від ганьби і біди» (КЗК «Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей»); 
Виставка-роздум «Не погасне пам’яті вогонь» (КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей»);   



Година-реквієм «Перемога в серцях поколінь» (КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей»);     
Година-екскурс «Жінки-герої, які рятували життя» (КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей»);      
Виставка-пам’ять «Літопис мужності і слави» (КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей»);     
Година мужності «Подвигу солдатському жити у віках» (КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей»);     
Виставка-експозиція «Незгасаючий вогонь безсмертя»  (КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей»);     
Виставка «Пам`ятаємо. Перемагаємо» (Обласна бібліотека для дітей Житомирської обласної ради); 
Виставка «На всі часи, на всі віки у спогадах живе…» (Обласна бібліотека для дітей Житомирської обласної ради); 
Інформаційна година «У лавах вічного безсмертя» (Обласна бібліотека для дітей Житомирської обласної ради);  
Виставка-вшанування ветеранів «У минуле – все далі і далі відходить війна» (Бібліотека-філія №2 для дітей Новоград-
Волинської міської бібліотеки для дітей); 
Виставка-реквієм «Шляхами слави і безсмертя» (КЗ «Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва» Закарпатської 
обласної ради); 
Година пам'яті «Мужність і відвага крізь покоління» (Міська бібліотека для дітей Ужгородської МЦБС); 
Виставка-шана «Війна торкнулася душі» (КЗ «Запорізька обласна бібліотека для дітей «Юний читач» Запорізької обласної 
ради);  
Виставка-інсталяція «Перегортає пам’ять сторінки»  (Якимівська центральна бібліотека для дітей КЗ «Якимівська  
ЦБС» Якимівської селищної ради); 
Вечір пам’яті «Миттєвості безсмертя» (Центральна дитяча бібліотека ім. А. Гайдара ЦБС Відділу культури Мелітопольської 
міської ради Запорізької області); 
Тиждень пам’яті та надії «Шануємо. Пам’ятаємо. Славимо.» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей 
ім. Т.Г. Шевченка); 



Година-роздум «Подвиг – вічний,  пам'ять – нетлінна, вдячність – безмежна» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей 
ім. Т.Г. Шевченка); 
Виставка – диспут «Українські письменники про Другу Світову війну» (КЗ Київської обласної ради «Київська обласна 
бібліотека для дітей»); 
Патріотично-краєзнавча літературна година «Вірші та пісні про війну» (КЗ Київської обласної ради «Київська обласна 
бібліотека для дітей»); 
Вечір мужності «Про мужність, героїзм та перемогу» (Снятинська центральна районна бібліотека для дітей Івано-
Франківської області); 
Виставка–хроніка «Війна у серці, в пам'яті, в книжках» (Калуська центральна дитяча бібліотека Івано-Франківської 
області); 
Виставка – пам’ять «Тих днів не змовкне пам’ять» (Братська центральна районна бібліотека для дітей Братської ЦБС 
Миколаївської області); 
Година пам’яті «Згадувати боляче – забути не можливо» (Новоодеська районна бібліотека для дітей Миколаївської області); 
Вечір шани і пам’яті ветеранів «Шануємо. Славимо. Пам’ятаємо» (КУ «Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В.Катаєва»); 
Година мужності «І пам'ятає врятований світ» (Центральна міська дитяча бібліотека ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» 
м. Одеси); 
Виховна година «Героїв треба пам’ятати» (Центральна міська дитяча бібліотека ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» 
м. Одеси); 
Година вшанування «Часи пройшли, роки минули, та ми героїв не забули» (Лохвицька районна бібліотека для дітей 
Полтавської області); 



Година-реквієм «Відгриміла війна та пам'ять жива» (Кременчуцька центральна міська бібліотека для дітей КЗК 
«Кременчуцька МЦБС для дітей» Полтавської області); 
Виставка-реквієм «Дорогами війни, дорогами безсмертя» (КЗ «Рівненська обласна бібліотека для дітей» Рівненської 
обласної ради); 
Година історичної пам’яті «В серцях і книгах пам’ять про війну» (Кролевецька дитяча бібліотека Кролевецької міської 
ради);  
Патріотична година «Книга пам’яті України розповідає» (Кролевецька дитяча бібліотека Кролевецької міської ради); 
Виставка-подія «У книжковій пам’яті – миттєвості війни»  (Липоводолинська районна бібліотека для дітей); 
Виставка-спогад «Пам’ять загиблих – у спадок живим…» (КУ «Тернопільська обласна бібліотека для дітей» Тернопільської 
обласної ради); 
Віртуальна виставка «Роки війни очима українських письменників» (Бережанська центральна районна бібліотека для дітей 
Тернопільської області); 
Виставка-пам’ять «Сторінками Другої світової війни» (Кременецька центральна районна бібліотека для дітей 
Тернопільської області); 
Година шани «Пам’ятаємо загиблих земляків» (Почаївська міська бібліотека для дітей Тернопільської області); 
Вечір-вшанування «Шана за подвиг, вдячність за мир» (ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для дітей»); 
Меморіальна година «Нелегкі фронтові дороги вели бійців до перемоги» (ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для дітей»); 
Виставка-реквієм «Живе в народі пам’ять вічна» (Первомайська міська центральна бібліотека для дітей КЗ «Первомайська 
міська ЦБС» Харківської області); 
Виставка-спомин «Книги полум’яних років» (Богодухівська районна дитяча бібліотека КЗ «Богодухівська ЦБС» 
Богодухівської районної ради Харківської області); 



Виставка-вшанування «Живе в народі пам’ять вічна» (Дворічанська дитяча районна бібліотека  Дворічанської РЦБС 
Харківської області);  
Виставка-пам'ять «Навік вкарбовані у слово» (КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» 
Херсонської обласної ради);  
Виставка-панорама «Історії про Перемогу» (КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» Херсонської 
обласної ради);  
Віртуальна година «Дитячі обличчя війни. Валя Котик» (Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка); 
Виставка-спогад «Мій дідусь – герой» (Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка); 
Виставка-хроніка  «В книжковій пам’яті – миттєвості війни» (Центральна бібліотека для дітей № 12 Хмельницької  міської 
ЦБС); 
Вечір - пам'ять «Пам'ять… Пам'ять… Пам'ять...» (Бібліотека для дітей Городоцької міської ради Хмельницької області); 
Патріотична година «Ми є тому, що їх немає» (КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради); 
Літературно-мистецький вечір «Пам'ять, що долає забуття» (КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради); 
Патріотична година «А ветеранів меншає в строю» (Катеринопільська районна бібліотека для дітей Черкаської області); 
Віче пам’яті «Долі, по яких пройшлась війна» (Монастирищенська районна бібліотека для дітей Черкаської області); 
Вечір-реквієм «Йде травень крізь хвилини, дні і роки. Несе нащадкам спогади свої» (КУ «Чернівецька обласна бібліотека 
для дітей»); 
Патріотична хвилинка  «Вони виборювали цю свободу»: зустріч з ветераном Великої вітчизняної війни (КУ «Чернівецька 
обласна бібліотека для дітей»); 
Виставка-екскурс «75 - ювілейний рік перемоги» (КУ «Чернівецька обласна бібліотека для дітей»); 



Година пам’яті «Пелюстки живого вогню»(діти Чернігівщини у Другій світовій війні) (КУ «Чернігівська обласна бібліотека 
для дітей» Чернігівської обласної ради).  
   
V. Відео, фото  та слайд презентації, бібліомарафони, патріотичні акції: 
 
Відео-презентація  «Згадаймо всіх поіменно: земляки у Великій Вітчизняній війні» (Липовецька районна бібліотека для дітей 
Вінницької області); 
Відео-презентація «Перемога одна на всіх» ( Муровано-Куриловецька районна бібліотека для дітей Вінницької області); 
Бібліомарафон «Ми пам’ятаємо» (Шаргородська районна бібліотека для дітей Вінницької області); 
Слайд-презентація «Кроки до Перемоги» (Волинська обласна бібліотека для дітей);  
Сеанс документальних файлів «Вони живуть у пам’яті народу» (Волинська обласна бібліотека для дітей);  
Патріотична акція «Уклін живим – загиблим слава» (Центральна бібліотека для дітей КЗ «Луцька МЦБС»); 
Фотоекспозиція: «Миттєвості війни та перемоги» (КЗК «Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей»);  
Відкритий мікрофон «Мені казали дід та прадід» (бібліотека-філія № 4 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра); 
Акція-привітання «Привітай ветерана!» (Бібліотека-філія №2 для дітей Новоград-Волинської міської бібліотеки для дітей 
Житомирської області); 
Акція пам’яті «Тихі зорі вічної пам’яті» (Бердичівська міська бібліотека для дітей Житомирської області); 
Слайд-презентація «Вони пройшли дорогами війни» (Веселівська селищна бібліотека для дітей Запорізької області); 
Мультимедійна презентація «Роки війни – століття пам’яті» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей 
ім. Т.Г. Шевченка); 
Загальносистемний віртуальний інформаційний марафон «Ніколи знову» (Центральна міська бібліотека для дітей 



ім. Ш. Кобера і В. Хоменко Миколаївської області); 
Віртуальний поетичний марафон «Терновий вінок Перемоги» (Бібліотека-філія № 6 Центральної міської бібліотеки для 
дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка Миколаївської області); 
Патріотична акція «Пам’ятаємо. Вшановуємо. Схиляємось.» (Баштанська районна дитяча бібліотека Миколаївської 
області); 
Акція «Уклін живим, загиблим слава!» (Центральна міська дитяча бібліотека ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» 
м. Одеси); 
Патріотична акція «Врятуй солдатську долю від забуття» (Центральна міська дитяча бібліотека ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС 
для дітей» м. Одеси); 
Відео-презентація «Подвиг немає забуття» (Гадяцька районна бібліотека для дітей Полтавської області); 
Книго-фото репортаж «Про минуле заради майбутнього» (Богодухівська районна дитяча бібліотека КЗ «Богодухівська 
ЦБС» Богодухівської районної ради Харківської області); 
Мemory – time слайд шоу «Перегортає пам’ять сторінки» ( Чугуївська центральна міська бібліотека для дітей Чугуївської 
ЦБС); 
Акція пам’яті «Нащадки пам’ять бережуть» (Кам’янець-Подільська районна бібліотека для дітей); 
Патріотична  акція «Пам’яті вдячні нащадки» (Летичівська бібліотека для дітей Летичівської селищної ради); 
Відкритий онлайн-мікрофон «Все про війну на новий лад» (Чемеровецька центральна бібліотека для дітей Хмельницької 
області); 
Відео-хроніка «Герої не вмирають. Подвиг українців у Другій світовій» (КУ «Чернігівська обласна бібліотека для дітей» 
Чернігівської обласної ради). 
 



 
VI. Інше: 
 
Конкурс малюнків на асфальті «МИР – очима дітей» (КЗК «Донецька обласна бібліотека для дітей»); 
Алея пам’яті з мультимедійною презентацією (Обласна бібліотека для дітей Житомирської обласної ради); 
WEB-огляд  «Україна у роки Другої світової війни» (Бібліотека-філія № 9 Бердянської МЦБС Бердянської міської ради 
Запорізької області); 
Літературний набат «Їм у віках судилося безсмертя» (Василівська районна бібліотека для дітей КЗ «Василівська ЦБС» 
Василівської районної ради Запорізької області); 
Тематична програма «Нам ніколи не забути…» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка); 
Літературно-музична композиція  «Ми подвиг вічно будем пам’ятати!» (Кіровоградська обласна бібліотека для дітей 
ім. Т.Г. Шевченка); 
Академія мужності «Підведіться сучасники! Подвиг дідів достойний поваги» (Івано-Франківська обласна бібліотека для 
дітей); 
Вахта пам’яті «Свято, що гуртує покоління» (КУ «Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В. Катаєва»);  
Цикл заходів (урок мужності, парад пам’яті, голосні читання, перегляд відеофільмів) «Роки великих випробувань» (КУ 
«Одеська обласна бібліотека для дітей ім. В. Катаєва»);  
Цикл заходів (концерт, відео презентація) «Згадаймо тих, хто ворога здолав» (КУ «Одеська обласна бібліотека для дітей 
ім. В. Катаєва»); 
Літературно-музична ода «Вінок безсмертя» (Центральна міська дитяча бібліотека ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» 
м. Одеси); 



Академія мужності «Тихі зорі вічної пам'яті» (Карлівська районна бібліотека для дітей Полтавської області); 
Манускрипт пам'яті «Памятаємо. Шануємо. Славимо…» (Кременчуцька центральна міська бібліотека для дітей КЗК 
«Кременчуцька МЦБС для дітей» Полтавської області); 
Творча майстерня «Червоний мак – символ пам’яті» (КЗ «Сумська обласна бібліотека для дітей» Сумської обласної ради); 
Школа шляхетності «Урок пам’яті» (КЗ «Сумська обласна бібліотека для дітей» Сумської обласної ради); 
Віртуальний хронометр «Війна великим горем стала» (Центральна дитяча бібліотека Конотопської міської ЦБС); 
Вахта пам’яті «Згадаймо тих, хто ворога здолав» (Центральна дитяча бібліотека Конотопської міської ЦБС); 
Академія мужності «Підведіться сучасники! Подвиг дідів гідний поваги» (Краснопільська центральна районна бібліотека 
для дітей); 
День інформації «Дитячі долі у полум’ї війни» (Центральна дитяча бібліотека ім. М. Горького КЗ «Шосткинська міська 
ЦБС»); 
Огляд-роздум «Юні захисники рідного краю» (Богодухівська районна дитяча бібліотека КЗ «Богодухівська ЦБС» 
Богодухівської районної ради Харківської області); 
Доповідь-презентація «Герої навколо нас» (Зміївська центральна дитяча бібліотека КЗ «ЦБС Зміївського району» 
Харківської області); 
Літопис визволення «Вклонімось полеглим і живим» (КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» 
Херсонської обласної ради);  
Міський конкурс «Херсонщина пам'ятає» (КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» Херсонської 
обласної ради);  
Екскурс у минуле «Війна і міф: невідома Друга світова» (КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» 
Херсонської обласної ради);  



Плацдарм мужності «Шана за подвиг, вдячність за мир!» (КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» 
Херсонської обласної ради);  
Обласний інтелектуальний турнір «Ігри патріотів Херсонщини» (КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової 
Чайки» Херсонської обласної ради);  
Мистецький екскурс «Тих днів не змовкне слава…» (КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» 
Херсонської обласної ради);  
Маршрут визволителів «Тих днів у пам’яті не стерти» (Ізяславська районна бібліотека для дітей Хмельницької області); 
Флешбук «Хай пам’ять про війну нас всіх єднає» (Кам’янець-Подільська міська бібліотека № 6 для дітей Хмельницької 
області);  
Web-розвідка «Ми з майбутнього» (КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради); 
Мандрівний лист «Ми любимо тебе, солдате Перемоги» ( Районна бібліотека для дітей Уманської РЦБС Черкаської області); 
Героїчна сторінка «Шануємо, пам’ятаємо, славимо» (Маньківська районна бібліотека для дітей Черкаської області); 
Патріотичний айстопер «Хай буде мир, хай більше не горить у пеклі війн твоє життя, людино!» (КУ «Чернівецька обласна 
бібліотека для дітей»); 
Майстер-клас «Квітка пам’яті» (КУ «Чернігівська обласна бібліотека для дітей» Чернігівської обласної ради). 
 
 
 
  
 
   


