
 

З метою своєчасної підготовки планів роботи на 2021 рік пропонуємо 

ознайомитися з наступною інформацією. 

 

Визначні події в Україні 2021 року: 

 

 30-річчя проголошення Незалежності України; 

 25-річчя Конституції України. 

 

 2018-2027 роки в Україні оголошено – Десятиріччям української мови 

 

 

Президент України оголосив 2021 рік: 

 

 2020/2021 навчальний рік – Рік математичної освіти в Україні. 

 

Постанови Верховної Ради України про відзначення: 

 

 150-річчя з дня народження Лесі Українки; 

 150-річчя з дня народження Василя Стефаника. 

 

 

2021 рік ООН проголошено як: 

 

 Міжнародний рік творчої економіки для стійкого розвитку; 

 Міжнародний рік овочів і фруктів; 

 Міжнародний рік миру і довіри. 

 

ЮНЕСКО оголосило: 

 м. Тбілісі (Грузія) – Всесвітньою столицею книги – 2021. 

 

ЄС оголосив: 

 

 м. Лахті (Фінляндія) – «зеленою» столицею Європи; 

 м. Тімішоара (Румунія) – культурною столицею Європи. 

 

 

Міжнародні десятиліття, оголошені Генеральною Асамблеєю ООН: 

 

 2013-2022 роки – Міжнародне десятиліття зближення культур; 

 2014-2023 роки – Десятиліття стійкої енергетики для всіх; 

 2015-2024 роки – Міжнародне десятиліття осіб африканського походження; 

 2016-2025 роки – Десятиліття дій Організації Об’єднаних Націй з проблем 

харчування; 

 2018-2027 роки – Третє Десятиріччя Організації Об'єднаних Націй по боротьбі з 

бідністю; 

 2018-2028 роки  – Десятиріччя дій «Вода для сталого розвитку»; 

 2019-2028 роки – Десятиліття світу в пам'ять про Нельсона Манделу; 

 2019–2028 роки – Десятиріччя сімейних фермерських господарств; 



 2021-2030 роки – Десятиліття Організації Об'єднаних Націй по відновленню 

екосистем; 

 2021-2030 роки – Десятиліття науки про океан в інтересах сталого розвитку. 

 

 

Запрошуємо активно долучитися до проведення бібліотечних заходів, що 

заплановані на всеукраїнському та обласному рівні.  

 

На Всеукраїнському рівні планується організувати та провести:  

 

 Всеукраїнський тиждень дитячого читання; 

 Всеукраїнський конкурс «Лідер читання» (Національна бібліотека України для 

дітей, обласні бібліотеки для дітей, спеціалізовані бібліотеки України для дітей 

(червень-серпень); 

 Всеукраїнський дитячий літературний конкурс «Творчі канікули» (спільно з 

Національною бібліотекою України для дітей (червень-серпень); 

 Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Незалежна і єдина, будь навіки, 

Україно!» до 30-річчя Незалежності України (спільно з Національною бібліотекою 

України для дітей (лютий-серпень); 

 Всеукраїнський конкурс дитячого екомалюнку «Книга і діти, екологія і світ» 

(спільно з Національною бібліотекою України для дітей (лютий - травень); 

 Всеукраїнський онлайн-конкурс дитячого малюку «Я і мої права» до 25-річчя 

Конституції України» (спільно з Національною бібліотекою України для дітей 

(березень-червень) 

 

На обласному рівні 

 

 Обласний етап Конкурсу «Книгоманія – 2021» (Найкращий читач України); 

 Міжрегіональний конкурс дитячої листівки «Бібліотека моєї мрії». 

 

Запрошуємо взяти участь у дослідженнях: 

 

Всеукраїнські дослідження: 

 Всеукраїнський моніторинг «Незадоволений читацький попит на дитячу літературу 

у спеціалізованих бібліотеках України для дітей у 2021 році»; 

 Всеукраїнський моніторинг «Нова українська книга у фондах бібліотек для дітей» 

(травень-червень); 

 Всеукраїнське соціологічне дослідження «Трансформація надання культурних 

послуг бібліотеками України для дітей в умовах сучасних викликів» (серпень-

грудень). 

 

Локальні та регіональні дослідження: 

 Моніторинг «Діяльність бібліотек Харківської області з проведення 

Всеукраїнського тижня дитячого читання» (березень-квітень); 

 Моніторинг «Діяльність бібліотек Харківської області з проведення «Літніх 

читань» (червень-серпень). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор бібліотеки                                                                                   Галина Трохименко 

 


