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      Історія мого життя становить частину 

історії моєї батьківщини. 
                               Тарас Шевченко 

 
Серед тих визначних діячів, чиї серця, помисли, 

талант спрямовані на служіння народові, чия душа 
сповнена високої любові до батьківщини, Шевченко 

по праву займає почесне місце, бо з таким вогнем у 
душі захищав свободу і незалежність вітчизни, 

честь і гідність народу. Безсмертне ім’я великого 
українського поета і художника Т. Г. Шевченка 

відоме скрізь як ім’я людини, що віддала своє життя 

боротьбі за свободу українського народу.  
У тісному єднанні з російськими революційними 

демократами Шевченко вів боротьбу проти царизму 
і кріпосництва, він був безстрашним, невтомним 

співцем волі, полум’яним патріотом своєї 
батьківщини, служив народові, віддав йому свою 

геніальну творчість, жар свого серця. 
Своєю творчістю Т. Г. Шевченко відкрив нову епоху 

в українській літературі, створив чудові зразки 
поезії, які могутньо зазвучали над світом як гнівне 

звинувачення царизмові, як пристрасний заклик до 
активної боротьби за кращу долю. Натхненні 

поетичні твори Тараса Шевченка – неоціненний 
скарб світової літератури – стали надбанням 

широких народних мас. 

За півтора століття після смерті поета накопичений 
величезний інформаційний матеріал про його життя 

і творчість. Видані цікаві спогади сучасників: 
художників, літераторів, громадських діячів, 

істориків, етнографів, акторів, представників 
духовенства, військових, політиків, рідних і 

близьких поета, і навіть звичайних селян. У цих 



спогадах по крихітках відтворюється живий і 
неповторний образ Тараса Григоровича, його чуйна 

і зворушлива душа, погляди й світогляд. 
         Про що свідчить видання , які надійшли в 

центральну районну  і дитячу бібліотеку на протязі 
2013 року . До вашої уваги –книга… 

 

 

71. 4 (4УКР)6      З  верховин 

півстоліття [Текст]: 

Національній премії України 

імені Тараса Шевченка - 50/ 

Борис Олійник, Михайло 

Наєнко, Ігор Павлюк [та ін.].- 

К.: Либідь, 2012.- 392с.:іл. 
Книга, присвячена піввіковому 

ювілеєві Національної премії України 

імені Т. Шевченка, мовою документа і 

словом відомих фахівців розповідає 

про твори та авторів - лауреатів Премії. Перед читачем 

постає непроста історія найпрестижнішої державної 

мистецької нагороди.  

 
      Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина: 

путівник [Текст] / авт. тексту С.Л. Лаєвський та ін. 

- М.: Богдана, 2012. - 276 с.: Іл.  

Путівник запрошує шанувальників 

Кобзаря подорожувати шляхами 

Чернігівщини - в міста, містечка і 

села, який відвідував за своє життя 

великий син України. Представлені 

у виданні оповідання стануть 

мандрівникові за гіда, а більше 



1000 фотографій та ілюстрацій - зручним візуальним 

доповненням. Книга містить поради, які допоможуть 

здійснити  Чит. зал. 
                                                   

 

                   Шевченківські 

лауреати 1962-2012 [Текст]: 

енцикл. довід. / Авт. - Сост. М.Г. 

Лабінський. - 3-е вид., Змін. і 

доповіді. - М.: Колодязь, 2012. - 

864 с.: Портр. 

Національна премія України імені 

Тараса Шевченка - найвища 

нагорода за твори літератури і 

мистецтва в незалежній Україні. Освячена іменем 

Великого Кобзаря, ця творча нагорода має високий 

авторитет в Україні і в усьому світі. У статтях 

довідника подано короткі біографічні відомості, 

висвітлено основні віхи творчої діяльності 

лауреатів. У ряді статей додається бібліографія про 

творчість художників. Книгу проілюстровано 

фотопортретами Шевченківських лауреатів, яких 

нині є 623 персоналії і 8 колективів. 

                                   
83.3(4УКР)1-8    Т.Шевченко : 
невідомі сторінки / упоряд. 
Л.Цуріка : літературно- художнє 
видання- К.: АВІАЗ ,2013.-
72с.;іл.. 
 
  Тарас Шевченко- видатний 
український поет, прозаїк. 



Драматург, художник, політичний і громадський 
діяч. Шевченко був людиною універсальних 
обдарувань та інтересів. Все його життя і 
творчість були присвячені народу. Життєвий 
шлях носив його по Україні, Росії,Європі. Але в 
нього було одне «кохання та пристрасть» рідна 
Україна... 

 
 

      83.34УВКР1 –Л6     Уклін 

Кобзареві : До 150 – річчя 

перепоховання Т.Г.Шевченка на 

Чернечій горі у Каневі /Упоряд. 

Т. Федорова.- Черкаси :ФОП. 

Чабаненко Ю. ,2000.-60с. 
          На широких просторах 

Звенигородщини, серед могутніх 

лип та вікопомних дубів 

знаходиться земля , по якій ступав малими босими 

ногами Тарас Шевченко – майбутній пророк 

України. 

         Мальовничі села  Моринці,Шевченкове, 

Будище Вільшана були об’єднані у Національний 

заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка» ... 

 

 

 

83.3(4УКР)1-8 кр    Шевченків 
світ : Наук. щорічник.»2012».      
Вип. 5-й /До 200 –річчя з дня 
народження Т.Г.Шевченка / 
Ред. В.Поліщук.-Черкаси : 



Видав. Чабаненко Ю. , 2012.-156с. 
       У журналі  розкриті такі розділи  :    
 

        Шевченківський архів  ; Сучасне Шевченкознавство           

:контексти ; Інтерпретації Шевченкового 

тексту;Зарубіжне Шевченкознавство ;  Шевченкознавці 

та шевченколюби; Шевченківське краєзнавство ; 

Шевченкознавча бібліографія.; Хроніка 

 

                                        Література для дітей     

 
     Шевченко Т. Г. Кобзарик : «За сонцем 

хмаронька пливе…» / Т. Г. Шевченко ; 
упоряд. О. Пугачевська, І. Косенко, 

В. Пахаренко. – Черкаси : Видавець 
О. Вовчок, 2013. – 103 с. 

  
      Це перше видання творів 

Тараса Шевченко для дітей на 

Черкащині. Особливістю 
«Кобзарика» стало його 

оформлення художніми роботами 
юних талантів Шевченкового краю 

–  учнів Шевченківської 
спеціалізованої загальноосвітньої школи-

інтернату з поглибленим вивченням предметів 
гуманітарно-естетичного профілю Черкаської 

обласної ради і вихованців дитячої художньої 
школи імені Данила Нарбута.  

      Для дітей молодшого шкільного віку та всіх, 
хто захоплюється творчістю Великого Кобзаря. 

 
 



   
 

 

          Шевченко, Т. Г. Дитячий 

Кобзар: для серед. шк. віку / 

Тарас Шевченко; упоряд. З. 

Мензатюк; худ. М. 

Михайлошина. - Львів: Вид-

цтво Старого Лева, 2013. 

 

              Вірші для дітей. 
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