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Однією з традицій бібліотечної роботи є відзначення роковин
особливих подій чи видатних осіб з метою підкреслення їхньої
важливості у нашій історії, в нашому національному минулому.
Бібліотечна діяльність сьогодення спрямована на реалізацію
державних завдань, пов’язаних з героїзацією осіб, життя яких
присвячене боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України.
Постанова Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних
дат і ювілеїв у 2018 році» (8 лютого 2018 року № 2287-УШ) висвітлила
багато осіб, які досі не отримали відповідного справедливого признання,
а це – учасники боротьби за незалежність України у ХХ столітті, вояки
української армії УНР, УПА, активісти правозахисного руху,
розвідники, письменники, журналісти, працівники уряду УНР,
громадські і політичні діячі.
Бібліотеки вважають своїм обов’язком зберігати пам'ять
славного героїчного минулого, не дозволити йому піти у забуття і
поширити правду про Україну світові. Бібліотеки повинні розробити та
здійснити комплекс заходів, який матиме на меті відсвіжити пам'ять та
вселити в кожне покоління розуміння багатозначності подій та осіб у
нашій історії, в нашому національному розвитку. Саме ця робота є
реалізацією завдань щодо національно-патріотичного виховання
громадян різного віку та соціального стану.
Пропонуємо заходи на виконання завдань, поставлених
Верховною Радою у названій вище Постанові, здійснювати за
наступними комплексами, об’єднаними у циклі «Учасники боротьби за
незалежність України в ХХ столітті»:
«Офіцерський корпус армії УНР»
«Багряні жнива Української повстанської армії»
«Вирок літераторам і філософам: вічна слава та запізніле
визнання».
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Офіцерський корпус армії УНР
До комплексу заходів, що розкриють тему героїв офіцерського
корпусу армії УНР, пропонуємо включити розповідь про Бориса ПаліяНеїла (1878-1956), генерал-хорунжого Армії УНР, організатора
військового параду 22.01.1919 року на честь злуки УНР та ЗУНР;
Олександра Шайбле (1878-1919), військового діяча, генерал-хорунжого
Армії УНР, Миколу Коваля-Медзвецького (1868-1929), українського
військового діяча, генерал-поручика Армії УНР; Костянтина Пестушка
(1898-1921), отамана Степової дивізії, головного отамана Холодного
Яру, Олександра Петлюру (1888-1951), військового діяча, полковника
Армії УНР, Віктора Куща (1878-1942), військового діяча, генералхорунжого Армії УНР, Михайла Омельяновича-Павленка (1878-1952),
військового діяча, генерал-полковника Армії УНР, Федора Артеменка
(1898-1922) військового діяча, полковника Армії УНР.
Цей комплекс ефективно пов’язується з подіями Української
революції 1917-1921 років і презентація виставки під назвою «Військові
діячі на службі Україні: визвольні змагання Української революції»
сприятиме глибокому національному розкриттю недостатньо відомої
теми. Залучення фахівців-істориків для проведення історичних читань і
циклів бесід – необхідна умова ефективності цієї форми роботи.
Враховуючи, що життя деяких діячів було тісно пов’язане з
Одесою (наприклад, Віктор Максимович Кущ закінчив Одеське піхотне
училище), можна презентувати виставку під назвою «Чорноморська
хвиля Української революції: провідники національного руху 1917-1921
років».
Розповідь про долі цих особистостей необхідно пов’язати з
бесідами, які супроводжуватиме відеоряд, експонування історичних
видань, присвячених 100-річчю проголошення Української держави
(Гетьманату Павла Скоропадського), 100-річчю створення Українського
військово-морського флоту, 100-річчю прийняття Конституції
Української Народної Республіки. До цих визначних подій (квітень
1918) в історії нашої держави необхідно оформити експозицію
«Здобудемо українську державу, або згинемо в боротьбі за неї».
З метою знаходження матеріалів щодо досить небагато розкритої
в літературі теми пропонуємо звернути увагу на Посилання (див.: 1, 2, 4,
8, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 45, 46).
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Багряні жнива Української повстанської армії
Комплекс заходів «Багряні жнива Української повстанської
армії», присвячений діячам УПА, підпільникам, зв’язним. Завдання
бібліотек – яскраво розповісти про боротьбу УПА (озброєного крила
Організації Українських Націоналістів) у двадцятих-п’ятдесятих роках
ХХ століття, як складової визвольного українського руху.
Виставки і бесіди цієї тематики, враховуючи незначну
обізнаність читачів з цих питань, можна назвати «Історія під грифом
«Секретно», «Правда полинова», «Доля – за вільну Україну», «Під
псевдонімом». На цих заходах ви розповідатиме про долі Марії
Папірник-Буряк, підпільниці ОУН, учасниці Кенгірського повстання
політв’язнів, Тараса Бульби-Боровця, засновника «Поліської Січі»,
Василя Івахіва, командира УПА на Волині, підполковника УПА,ЮліанаМихайла Ковальського (псевдонім «Гарпун»), сотника УПА, Богдани
Світлик-Литвинко,
підпільниці
ОУН,
Пелагеї
СтельмащукШмигельської, учасниці підпілля ОУН, зв’язкової УПА. Бажано,
розповідаючи про них, тих хто загинув, хто не був зломлений за гратами
сталінських таборів, або доживав життя в екзині, підкреслювати, що
справжня відвага найчастіше непомітна, але саме такі герої здатні
викликати захват і захоплення.
Радимо для підготовки цих зустрічей використовувати наступні
Посилання (див.: 1, 2, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 25, 31, 40, 41, 47).
Вирок літераторам і філософам:
вічна слава та запізніле визнання
Комплекс заходів, присвячених науковцям, літераторам і
філософам, які присвятили своє життя боротьбі за незалежність України
у ХХ столітті, і чиї ювілеї ми відмічаємо 2018 року, має можливість для
досить значного розбігу форм роботи:
- Читацька конференція за книгою Юрія Горліса Горського
«Холодний Яр: спогади осавула 1-го куреня полку гайдамаків
Холодного Яру» та виставка за яскравою біографією автора під
назвою «У підпіллі Залізняк».

4

Літературно-поетичний вечір «Кость Буревій: розстріляний
талант».
- Поетичний вечір «Трагічна доля великого таланту», присвячений
Миколі Чернявському, розстріляному за рішенням «трійки» за
«український націоналізм» 19 січня 1938 року.
- Філософські національні читання «Микола Сціборський:
теоретик українського націоналізму».
- Правознавчі екскурсії і презентація виставки «Богдан
Кістяківський: видатна постать правознавця».
- Літературний вечір «Досвітній сполох», присвячений Михайлові
Масютко (розстріл замінено золотокопальнями на Колимі (19371942), за український націоналізм знову засуджено на 6 років
тюрми та табору (1965-1971).
- Історичний літературний вечір «Рукописи не горять: українська
національна ідея жива» (рукопис роману «Батьківщина» Антіна
Крушельницького спалено: за свідченням секретної записки
тюремного управління НКВС від 4 червня 1941 року «Рукопис
знищено
шляхом
спалення»),
присвячується
Антіну
Крушельницькому, одному з керівників ОУН, письменнику,
журналісту, міністру освіти УНР, страченому рішенням «трійки»
в урочищі Сандармох.
- Літературний вечір «На полі честі», присвячений Євгену
Сверстюку, громадському, літературному, релігійному діячу,
політв’язню радянського режиму.
- Поетичний вечір «Недоспівана пісня ранньої осені»,
присвячений Євгену Сверстюку, засудженому за віру в
українську незалежність до ув’язнення на Соловках, де і помер
на 38-му році життя.
Для підготовки радимо використовувати наступні
Посилання (див.: 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 27, 35, 36, 42, 43).
-

Бібліотеки можуть окремо виділити комплекс заходів,
присвячений діяльності правозахисників, який можна об’єднати
назвою «Права людини перед усе» (Валентина Драбата, Ірина
Заславська, Лідія Гук, Стефанія Шабатура). Ці заходи нададуть
можливість бібліотекарю розповісти також про діяльність української
гельсінської групи.
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Радимо використовувати наступні Посилання (див.: 1, 2, 3, 5, 12,
13, 26, 28, 39).
Враховуючи, рекомендації Верховної Ради, які були надані
Міністерству освіти і науки України щодо забезпечення проведення у
середніх і вищих навчальних закладах уроків, виховних годин, «круглих
столів», науково-практичних конференцій бібліотекам необхідно
кооперувати свою діяльність з роботою даних закладів. Завдання
бібліотек – зробити названі заходи більш яскравими, які викликатимуть
цікавість молодь до подій героїчного минулого нашої країни.
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віртуальний музей / Український національний рух : сайт. – Режим
доступу: http://archive.khpg.org/index.php?id=1184405441.
28. Овсієнко В. Шабатура Стефанія Михайлівна : інтерв’ю [Електронний
ресурс] / Василь Овсієнко // Дисидентський рух в Україні : віртуальний
музей / Український національний рух : сайт. – Режим доступу:
http://archive.khpg.org/index.php?id=1314388686.
29. Омельянович-Павленко Михайло Володимирович [Електронний
ресурс]
//
ВікіпедіЯ
:
сайт.
–
Режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%
8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0
%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_
%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%
B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
30. Михайло Омельянович-Павленко [Електронний ресурс] // Українці в
світі / Персоналії : сайт. – Режим доступу: http://www.ukrainiansworld.org.ua/ukr/peoples/430f327d6c211b73/.
31. Пагірь О. Участь українців в Кенгірському повстанні (16 травня –
26 червня 1954) [Електронний ресурс] / Олександр Пагірь // Територія
терору : сайт. – Режим доступу:
http://territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=684
32. Палій-Неїло Борис Васильович [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ :

9

сайт. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B
9%D0%9D%D0%B5%D1%97%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1
%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%
D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.
33. Пестушко Костянтин Юрійович [Електронний ресурс] // ВікіпедіЯ :
сайт. – Режим доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83
%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1
%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%96%
D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.
34. Пінак Є. Військо Української революції 1917-1921 років / Євген Пінак,
Микола
Чмир
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