
2 березня  

160 років від дня народження Шолом-Алейхема (1859-1916), єврейського 

письменника («Народний письменник – Шолом-Алейхем», «Письменник світлої 

надії»). 

 

   
 

Шолом-Алейхем — один із найвидатніших і найпопулярніших єврейських 

письменників-класиків. Твори його перекладено на багато європейських мов. його 

по праву називають народним письменником. Він багатогранне, барвисто показав 

життя євреїв у колишній царській імперії, переважно в Україні, з якою зв'язаний 

весь життєвий і творчий шлях письменника. Він любив Україну, де українці і євреї 

здавна живуть і працюють поряд. 

Шолом-Алейхем написав "святкові" дитячі новели "Прапорець", "Зелень до 

свята", "Есфирь", у яких розповів про дитячі запити і забави, про романтику дитячих 

ігор і інтересів. Використавши елементи фольклору, пов'язані з релігійними 

святкуваннями, він створив гротескові образи клерикалів, неперевершені по 

сатиричній узагальненості образи меламедів і правовчителів ("Скрипка", "Трапеза", 

"Розбійники"). Письменник виховував у дітях високе почуття інтернаціоналізму, 

товариства. 

 Запрошуємо наших читачів ознайомитися з творчим надбанням письменника. 
 

8 березня 

Міжнародний день прав жінок і миру. 

        
 

Жінка - це загадка природи. Одвічно стоять поруч слова: жінка-мати, жінка-

сестра, жінка-дружина, розрадниця, кохана, єдина. Вітаємо всіх зі святом 

запрошуємо і ознайомитись з книжковою виставкою, присвячену ЇЇ Величності - 

Жінці. 

 



9 березня  

205 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), 

українського поета, художника, мислителя («Живуть, Кобзаре любий, поміж нас і 

голос твій, і пензель твій, і слово», «Шевченко і світ»). 

       
 

Відкрити для себе багатогранну постать Кобзаря допоможе літературно-

художня виставка, яку бібліотека організувала до дня народження видатного поета. 

На ній експонуються не тільки геніальні літературні та художні твори Кобзаря. На 

особливу увагу заслуговують книги про життя та творчість Тараса Шевченка. 

  

 

21 березня  

90 років від дня народження Юрія Михайловича Мушкетика (1929), 

українського письменника («Художні світи Юрія Мушкетика»). 

    
 

Твори Юрія Мушкетика добре знає не тільки український читач. 

Гостроконфліктні, проблемні, сповнені і радощами й болем за нашу історію, 

життя, людину, аналітичні щодо минулого й прогностичні щодо тенденцій 

сучасності, ці твори стали помітними віхами в розвитку всієї української прози, 

частина з них перекладена іноземними мовами й визнана зарубіжними читачами. 

 Соціальна справедливість, національна свобода, гуманізм та висока духовність 

особистості — ось ідеали Ю. Мушкетика. Він зупиняє наш погляд на подіях і 

постатях драматичних, а то й трагічних. До того ж не лише з найдавнішої історії.

 Правда життя — в ім'я торжества істини, справедливості, духовної честі, 

свободи — така громадянська й художня мета творів Ю. Мушкетика. Це й визначає 

високу суспільну значущість доробку митця, його новаторську сутність, 

перспективу творчого розвитку. 

 Різноманітний та значний доробок письменника і сьогодні користується 

незмінною увагою  читачів.  


