
1 квітня 

210 років від дня народження Миколи Васильовича Гоголя (1809–1852), 

українського та російського  письменника («М. Гоголь – таємничий, 

непердбачуваний, загадковий», «Микола Гоголь: шляхи творчої долі»). 

   
 Тільки останнім часом нам вдалося відкрити для себе справжнього 

М.Гоголя — великого мислителя, публіциста, аскета, духовного подвижника. 

Життя Миколи Васильовича Гоголя ще з найраніших дитячих років мало 

чітко визначене духовне спрямування. 

 «Гоголь — перший пророк повернення до цілісної релігійної культури, 

пророк православної культури... він відчуває як основну неправду сучасності 

її відхід від Церкви, і основний шлях він бачить у поверненні до Церкви і 

перебудові всього життя в її дусі», — так важає В.Зеньковський. Уся 

творчість М.Гоголя, по суті, є пошуком шляхів людського вдосконалення. 

Якщо у своїх ранніх творах він намагався наблизити людину до Бога через 

виправлення її вад, викриття суспільних обставин, що провокують або 

спонукають до них, то пізніше він переключається на самого себе, спрямовує 

рушійну силу очищення на свою душу і серце, вбачаючи там причину 

багатьох спокус. 

 Прагнення зробити людину людиною у вищому, горньому розумінні 

цього слова стало для нього питанням питань.  Геніальний митець допомагав, 

допомагає і, безсумнівно, допомагатиме нам у справдженні цієї істини. 

 Запрошуємо наших читачів ознайомитися з творчим надбанням 

письменника. 

 

2 квітня  

Міжнародний день дитячої книги 

Наша шкільна бібліотека завжди відкрита для тебе - наш любий 

читач! 

 



 
Святкування Міжнародного дня дитячої книги є наглядним показником 

того, що книга, яка створена саме для дитини, має великий вплив на 

формування її характеру та становлення як людини.  Тому запрошуємо 

просто  взяти в руки Книгу… 

 

16 квітня 

175 років від дня народження Анатоль Франса (1844–1924), французького 

прозаїка, літературного критика («Суворий аналітик своєї доби», 

«Французький класик по-слов`янськи»). 

   
 Художня творчість Франса вирізняється надзвичайною культурною 

насиченістю. Він — ерудит, який часто послуговується культурними 

алюзіями та ремінісценціями.Ж. Леметр писав про Франса: «Розум цього 

неймовірно освіченого літератора, вельми вправного і витонченого, ввібрав 

усі інтелектуальні надбання нашого століття; я не знаю іншого письменника, 

який би відображав реальність крізь такий багатющий пласт науки, 

літератури, попередніх вражень і роздумів». Франс поєднав у собі 

інтелектуала-ерудита і спостерігача-імпресіоніста. Потужна філософсько-

моралістична і раціоналістична традиція у творчості Франса поєднується з 

культурою імпресіоністської візії та письма.  

 Видатний письменник-реаліст, він розглядає суспільні явища у їхній 

перспективі та діалектичному розвитку. Його художнє мислення вирізняється 

масштабністю і глибиною проникнення в сутність того, що відбувається. У 



1921 р. Франс став лауреатом Нобелівської премії. У рішенні Нобелівського 

комітету підкреслювалося, що премія присуджується «за блискучі 

літературні досягнення, позначені шляхетністю і строгістю стилю, 

чутливістю людини з великою душею, зворушливою ясністю і достеменним 

французьким темпераментом».  

 Запрошуємо наших читачів відкрити для себе цього письменника. 

 

23 квітня 

455 років від дня народження Вільяма Шекспіра (1564–1616), англійського 

драматурга та поета, гуманіста доби Відродження («Вільям Шекспір – геній 

століть», «Перлини творчості Вільяма Шекспіра») 

 

 

   
 

 Шекспір створив безсмертні твори, в яких людство ось вже протягом 

чотирьох століть знаходить найяскравіше втілення самих себе. Великий 

майстер розкриття характерів, Шекспір з незвичайною силою показав 

трагедії життя. 

 У його творах перед нами з'являються як люди, ще схильні жити по 

старому, так і ті, хто скинув окови віджилої моральності, і ті, хто розуміє, що 

людська свобода аж ніяк не дає права будувати своє благополуччя на 

нещастях інших. Герої п'єс Шекспіра — люди саме такого складу. Їм властиві 

великі 4 пристрасті, могутня воля, безмірні бажання. Усі вони — видатні 

натури. Характер кожного виявляється з незвичайною ясністю і повнотою. 

Кожен сам визначає свою долю, вибираючи в житті той чи інший шлях. 

Разом з тим у Шекспіра немає ідеальних героїв. Він бачив і відображав у 

створених їм образах складність людської природи. Як і іншим людям, ніщо 

людське їм не чужо, у тому числі слабості, омани, помилки і навіть злочини. 



У Шекспіра був великий дар бачити протиріччя, що властиві людям. Саме це 

і зробило його драматургом. При цьому він був далекий від того, щоб 

дивитися на поведінку своїх героїв з погляду строгої моралі. Шекспір чітко 

зображував зло і добро, але при цьому не впадав у повчальність.  

 Різноманітний та значний доробок письменника і сьогодні 

користується незмінною увагою  читачів.  

26 квітня  

День пам’яті Чорнобильської трагедії  

Ми пам’ятаємо!  

 

        
Ось уже 30 років ця невигойна рана ятрить українську землю... 

Врятований світ - найкращий пам'ятник тим, хто загинув у чорнобильському 

пеклі. 

Чорнобильська аварія стала для нас уроком, за який заплачено дорогою 

ціною.  Про це свідчать книги, в яких описані ті страшні події. 

28 квітня 

Великдень 

Вітаємо всіх зі святом! 

      
 

Книжкова виставка розповідає про багатозначність української 

писанки, символічне її значення. Пропонуємо ознайомитись з народними 

легендами, переказами, пов'язаними з писанкою. 

 

 

http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&month=02&day=25&year=2018

