
Виставка до Дня української мови та писемності. 

З 9 листопада 2015 року наукова бібліотека ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” 
представляє виставку до Дня української мови та писемності. 

9 листопада наша країна святкує надзвичайно важливе для нас свято ‒ День 
української писемності та мови. Це свято було встановлено в 1997 році Указом 
Президента України з метою відзначення важливої ролі української мови в 
консолідації українського суспільства, і спрямоване на підтримку рідної мови, її 
вивчення, розвиток і популяризацію та водночас демонстрацію її багатства та 
краси. 

Видатний український громадський діяч Іван Огієнко свого часу сказав: „Мова – це 
форма нашого життя, життя культурного й національного, це форма 
національного організування”. 

На виставці представлені книги з історії української мови, етапів її становлення та 
розвитку в сучасних реаліях, а також розглянуті питання мовного права в 
сучасному світі. 

12.11.2015 

 

Художньо-тематична виставка „Видатні ювіляри листопада 2015 року” 

З 6 листопада 2015 року в науковій бібліотеці ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” 
проходить художньо-тематична виставка „Видатні ювіляри листопада 2015 року”. 
На виставці представлені матеріали з життя та творчості письменників-ювілярів Д. 
І. Яворницького та З. П. Тулуб. 

Дмитро Яворницький 

7 листопада виповнюється 160 років з дня народження 
Дмитра Івановича Яворницького – видатного українського історика, археолога, 
етнографа, фольклориста, його багаторічна наукова діяльність нерозривно 
пов'язана з історією запорозького козацтва. 

Народився Дмитро Яворницький 25 жовтня (6 листопада) 1855 р. Початкову освіту 
здобув у Харківському повітовому училищі, згодом навчався у Харківській духовній 
семінарії. У 1877 р. вступив на історико-філологічний факультет Харківського 
університету . Яворницький займався активною науково-пошуковою діяльністю, 
досліджуючи джерела з історії козаччини. Кожного літа він виїздив у археологічні 
експедиції до місць, пов'язаних із запорозькою минувшиною. У 1892 р. вийшов 
друком перший том фундаментальної праці Дмитра Яворницького „ История 
запорожских казаков ” . Два наступних томи були опубліковані в 1895 і 1897 рр. Це 

видання стало підсумком багаторічної, копіткої дослідницької роботи вченого, розпочатої ще в студентські роки. 
Помер видатний історик запорізького козацтва 5 серпня 1940 р. 

Зінаїда Тулуб 

28 листопада виповнюється 125 років з дня народження української письменниці Зінаїди Павлівні Тулуб. Зінаїда 
Павлівна Тулуб (1890–1964), поетеса, перекладач, прозаїк, кіносценарист стала широко відомою після публікації 
роману „Людолови” (1934), який 1937 року був представлений на всесвітній книжковій виставці в Парижі. Влітку 
того ж року на підставі сфабрикованої НКВС УРСР справи була заарештована й звинувачена у приналежності до 
так званої контрреволюційної організації „Виборчий центр”. Пройшовши через тортури допитів 1937 року, була 
засуджена на десять років ув'язнення і п'ять років обмеження в правах з конфіскацією всього майна, що їй 
належало. Покарання відбувала в ярославській тюрмі, таборі „Ельген” на Колимі. Після відбуття ув'язнення в 1947 
році була відправлена у заслання до цілинного Казахстану, яке Особлива нарада НКВС СРСР у 1950 р. 
перетворила на безстрокове. Після скасування у 1956 р. Військовою колегією Верховного Суду СРСР вироку щодо 
Зінаїди Тулуб „за відсутністю складу злочину”, повернулася до Києва, де була поновлена у складі Спілки 
письменників. 

12.11.2015 

 



Зустріч викладачів вишу та батьків і дітей, які тимчосове перміщенні до м. Старобільськ 

У рамках Всеукраїнського проекту „Вся Україна читає дітям”, активну участь у якому бере й ДЗ „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка”, у благодійному фонді „СОС „Дитяче містечко” відбулася зустріч 
викладачів вишу та батьків і дітей, які тимчосове перміщенні до м. Старобільськ. 

На цій зустрічі розглядалися декілька питань: Що почитати дітям? Для чого читати? Коли і скільки краще це 
зробити? Де краще читати? Як читати? 

  

Виявилося, що сучасні батьки думають, що сучасної української літератури для дітей немає. Однак, доцент 
кафдери філологічних дисциплін Оксана Цалапова розповіла про найновіші досягнення літератури для дітей. 
Зокрема вона розповіла про поезію. Серед авторів звучали Іван Андрусяк, Сергій Пантюк, Леся Мовчун, Юрій 
Бедрик та ін. Приємни відкриттям для батьків були відомості про сучасне фентезі й детективи Олекса Росича, 
Леся Вороніна, Олеся Ільченка, Андрія Кокотюхи, Євгенії Кононенко, Ксенії Ковальської, Марини та Сергія 
Дяченків. Дослідниця також назвала твори-ремікси: Галина Погутяк „Лялечка і Мацько”, Валентин Бердт 
„Марципан Пломбірович”. 

В.о. директора наукової бібліотеки університету продовжила розмову з батьками й розкрила окремі аспекти 
розвитку дитини, що формуються й збагачуються під час читання. 

  

Наголосила на тому, що дітям обов'язково треба читати й приділяти увагу, однак при цьому необхідно 
дотримуватись деяких правил: не читати, коли Ви заклопотані; читайте в гарному настрої, проявляйте 
зацікавлення під час читання та ін. 

Така бесіда, за словами батьків, виявилася дуже корисною та цікавою. Вони поставили багато запитань стосовно 
тематики читання, жанрів, обсягів тощо. 

Батьки й викладачі домовились про регулярні зустрічі й окреслили їх тематику. 

Крім того, до співпраці з фондом будуть залучені студенти університету, які будуть читати дітям. 

11.11.15 

 

 



14 жовтня – День захисника України. 

14 жовтня Україна відзначає перший День захисника України. 

Дещо з і сторичн ої довідк и про традицію свята Покрови: 

14 жовтня церквами східного обряду (православними та греко-католиками) відзначається Покрова Пресвятої 
Богородиці. Походження свята пов'язане із легендою про захист Богородицею своїм покровом Константинополя. 

В українській традиції це свято тісно пов'язується з ідеями захисту від ворогів. У „ Літописі Руському ” згадується, 
що князь Ярослав Мудрий віддав Київ і всю Землю Руську під покров Божої Матері. Велика кількість православних 
церков, побудованих в княжі й козацькі часи, були присвячені пошануванню Богородиці. 

Покрова Пресвятої Богородиці була одним з найголовніших свят запорозьких козаків. Для запорізьких козаків це 
свято було храмовим, адже у центрі козацької твердині завжди стояла Покровська церква. Вона була священною 
для кожного січовика – від її порога вони вирушали на захист рідної землі і з подякою за порятунок поверталися до 
неї після походів. Саме на свято Покрови козаки проводили свої ради, на яких вибирали нового гетьмана або 
кошового отамана. 

Значного поширення культ Покрови набув і в Українській козацькій державі – Гетьманщині. Найактивніше 
будівництво церков та іконописання, пов'язаних з Покровою, припадає на добу гетьманування Івана Мазепи. 

Завдячуючи шанобливому ставленню українського козацтва, за святом закріпилася ще й друга назва – Козацька 
Покрова, а у свідомості народу воно почало асоціюватися з такими поняттями, як військова честь, звитяга, 
мужність та лицарство. 

У ХХ столітті козацькі традиції наслідували борці за незалежність України – Армія Української Народної Республіки 
та Українська повстанська армія. 

У 1999 році Указом Президента 14 жовтня встановлено як День українського козацтва . 

Відповідно до Указу Президента України „Про відзначення у 2015 році Дня захисника України” від 23.08.2015 року 
№ 497 для піднесення бойового подвигу, самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню 
Українському народу, посилення суспільної уваги та турботи про захисників рідної землі, збереження та розвитку 
національних військових традицій це свято відзначатиметься на державному рівні. 

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” не залишився осторонь від святкування. Серед 
інших заходів, з 12 жовтня 2015 року у Науковій бібліотеці університету діє тематична виставка „Мужність і відвага 
крізь покоління”, присвячена Дню захисника України з метою вшанування мужності та героїзму захисників 
незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння 
подальшому зміцненню патріотичного духу серед студентської молоді. 

  

На виставці представлені книги які висвітлюють історію та розвиток патріотизму серед українців, борців за 
незалежність нашої держави від заснування Запорізької Січі до сьогодення. 

13.10.15 

 

 



 

30.09.2015 року в Науковій бібліотеці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 
пройшло святкування Всеукраїнського дня бібліотек. 

Читачів та працівників бібліотеки урочисто привітали проректор з науково-педагогічної роботи Меняйленко О.С., 
директор бібліотеки Починкова М.М., а також студенти. 

 

 

 

Серед відвідувачів бібліотеки було проведено анкетування з метою виявлення потреб і поліпшення якості 
обслуговування читачів. У рамках заходу була проведена екскурсія по книжковому фонду для студентів та 
викладачів університету «Бібліотека розкриває свої таємниці». 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Нові наджодження до біблібтеки 

До Наукової бібліотеки нашого університету продовжують надходити від різних 
організацій публікації, що заслуговують на неабияку увагу з боку викладачів та 
студентів.  
Однією з таких публікацій є „Українсько-англійський тлумачний словник 
„Міжнародна термінологія у сфері міграції” від Міжнародної організації з 
міграції (МОМ). Цей словник підготовлено в рамках фінансованого Європейським 
Союзом проекту „Посилення управління міграційними процесами та співпраці з 
питань реадмісії у Східній Європі (MIGRECO )”.  
Представлена публікація стане в нагоді викладачам та студентам за напрямками 
філології, правознавства, політології, міжнародних відносин, інформатики і 
комп'ютерних наук, туризму тощо.  
Приємно відзначити, що наш університет не залишається без уваги у такий 
складний час.  
У свою чергу, висловлюємо вдячність і засвідчуємо глибоку шану й повагу 
Міжнародній організації з міграції та сподіваємось на подальшу співпрацю. 

15.09.2015 

 

«Важкий тягар чорнобильського неба» 

З 17 квітня 2015 року у науковій бібліотеці Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка проходить тематична виставка 
«Важкий тягар чорнобильського неба», присвячена річниці 
Чорнобильської трагедії.  
Чорнобиль - не лише технологічна катастрофа. Це і людська катастрофа, 
вплив якої відчутний і сьогодні.  
Життя не зупинилося після найбільшої у світі ядерної катастрофи: триває 
будівництво, вирощується хліб, народжуються діти.  
Ще протягом багатьох років подолання наслідків Чорнобильської аварії 
лишатиметься одним з найбільш пріоритетних питань для України і всього 
людства. Рана чорнобильської біди не втихає в серцях людей, тривога є в 
душах українців.  
Своїм відлунням Чорнобильська катастрофа спонукає до пильності. Вона 
знову і знову примушує замислитися на тим, що науково-технічний прогрес 
не тільки дає сучасній людині засоби, щоб досягти намічених цілей на шляху 
цивілізованого поступу, а й вимагає знаходити запобіжники, котрі дають 
гарантії безпеки, а це прямо пов'язано і з формуванням та розвитком 
світоглядних моральних засад, які об'єднують людей. Чорнобиль кличе 
людство до консолідації заради власного порятунку. 

 

Великий Кобзар 

З нагоди Дня народження Великого Кобзаря в читальному залі Наукової бібліотеки 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась 
книжково-тематична виставка, присвячену життю і творчості Великого Кобзаря – 
Тараса Григоровича Шевченка, яка проводилась з 6 березня 2015 року. 

  

 

 

 

 

 

http://libr.luguniv.edu.ua/about/resurse/new_acquisitions/09_15.pdf
http://libr.luguniv.edu.ua/about/resurse/new_acquisitions/09_15.pdf
http://libr.luguniv.edu.ua/about/resurse/new_acquisitions/09_15.pdf


 

21 лютого – Міжнародний день рідної мови 

З  18 лютого 2015 року  в читальному залі Наукової бібліотеки Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка проходила тематична виставка, 
присвячена Міжнародному дню рідної мови. Мова єднає сучасне покоління з 
минулим і майбутнім, об'єднує людей у народ, а народ у націю. 

Розмовляти українською – це модно! 

 

 

 

 

  

 


