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В листі дається інформація про роботу бібліотек 

Миргородської ЦБС по популяризації символів нашої 

держави серед юнацтва. Адресується бібліотечним 

працівникам, які  працюють з молоддю. 
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 Вистраждавши, виборовши волю, Україна має нині свої державні 

символи, які уособлюють її історію, її сутність. Герб, прапор і гімн - основні 

державні символи України, які мають цікаву історію. 

 Історія символів сягає глибокої давнини.  Герб кожної країни - символ 

влади, знак держави. Найдавнішим зі знаків, котрий дійшов до наших днів і 

широко використовується сьогодні, є тризуб. Важко визначити точно, коли він 

з'явився на наших землях. Наприклад, 1930 р. біля одного Дніпровського 

острова було знайдено кам'яну застібку часів Трипільської культури (5-3 тис. р. 

до н.е.) з цим знаком. 

 У Київській Русі тризуб стає великокнязівським знаком. Його зображення 

спершу з'являється на печатці Святослава Ігоревича. Згодом він карбується і на 

срібних монетах великого князя Володимира. Існує багато версій, які 

пояснюють походження тризуба. Так, вершок скіпетра візантійських монархів 

увінчувався фігурою подібної форми. Тризуб пов'язують як з релігійною 

емблематикою, так і з матеріальною сферою життя людини. Очевидно, люди 

використовували знаряддя, яке нагадувало тризуб. Воно допомагало полювати, 

ловити рибу, обробляти землю, навіть оборонятися. 

 Подолавши довгий, тернистий шлях, лише у 1992 р., після відновлення 

української державності, Верховна Рада України затвердила зображення золо-

того тризуба на синьому тлі малим Державним гербом України. 

 Національний прапор України: два кольори. Жовтий колір - це колір 

пшеничної ниви, колір хліба, це також колір сонця. А блакитний - це колір 

чистого неба, води, без якої не було б життя на землі. Тому народ України 

обрав поєднання цих кольорів для свого прапора.   
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  До найбільших святинь будь-якого народу належить і гімн. Гімн-

урочиста пісня. Це ті слова і музика, які змушують кожного з нас підніматися 

при перших же акордах і з трепетом у душі слухати ту мелодію, яка кличе до 

світлого і високого. Перша музична символіка нашого народу сягає часів 

Київської Русі. Тоді роль гімну виконували бойові заклики та пісні, які 

створювали патріотичний настрій перед битвами. 

 Більше століття тому поет Павло Чубинський написав вірш «Ще не 

вмерла Україна». Він покладений на музику Михайлом Вербицьким. Пісня ця 

сподобалась і припала до душі українцям та невдовзі стала новим національним 

гімном. 

 Важливе місце в роботі бібліотек з молоддю на сучасному етапі має 

виховання пошани до державної та народної  символіки.    

 Значний досвід  роботи в цьому напрямку  мають бібліотеки  

Миргородської ЦБС.  Їх діяльність  по популяризації  державних та народних 

символів  розпочинається з організації  наочних форм  роботи. Погляди    

молодих  відвідувачів, що приходять до бібліотек Миргородської ЦБС, 

зупиняються на експозиції  «Державні та народні  символи України».  У 

пшеничному вінку з кетягами калини  розміщені Герб України, жовто-

блакитний прапор, слова гімну України та портрет великого сина українського 

народу – Т. Г. Шевченка. В ЦРБ  з державною символікою Батьківщини    

користувачів  юнацького віку  знайомить книжкова виставка  «З історії 

символіки держави Україна»  за такими розділами:      

 1. З історії створення герба України.      

 2. Жовто-блакитне знамено нашої держави.     

 3. Автори Державного Гімну.        

 4. Козацькі символи і знаки.        

 5. Символіка  м. Миргорода.  

                           

  З метою поглиблення знань  та інтересів молоді до державних символів 

України, до вивчення історії та культури  українського народу, формуванню в 

неї патріотизму, громадянської самосвідомості  в ЦРБ було проведено цикл  

загальносистемних  масових заходів  «Символи держави – гордість нації», в 

який ввійшли:           

 - історико-патріотичне свято Державного прапора  «Україно! Мій 
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духмяний дивоцвіте, голубінь над чистим золотом колосся»;   

 - історичний вечір  «В цьому імені – слава України: М. Вербицькому – 

200 років»;            

 -година державності «Незалежність: подвиг через віки»;   

 - урок громадянства  «Основний закон суверенної України». 

 23 серпня 2004 року на вшанування багатовікової історії українського 

державотворення, державної символіки незалежної України та з метою 

виховання  поваги  у громадян  до державних символів України Указом 

Президента України було установлено відзначати щорічно 23 серпня - День 

Державного Прапора України. 

 Український національний прапор має здатність кликати  не тільки на 

урочисті мітинги і свята, а й на боротьбу за свободу і честь нації. Це наш 

історичний дух, наша совість та символ нашої незламності. Це вічно жива 

пам’ять, вічна мрія нашого народу. Під цим прапором український народ на 

весь світ засвідчив своє прагнення до свободи, незалежності, гідного життя у 

єдиній сім’ї європейських народів. 

 В теплій, дружній атмосфері духовного єднання всіх поколінь пройшло 

свято Державного Прапора в селі Кибинці. Напередодні жителі села мали 

можливість познайомитись з історією виникнення цієї святині, ознайомившись 

з літературою, представленою на книжково- ілюстративній виставці 

«Державний Прапор України – святиня нашого народу». Сільський голова 

від щирого серця привітав присутніх з цим знаменним святом та Днем 

Незалежності України. Він також наголосив, що 28 січня 1992 року Верховна 

Рада України своє Постановою затвердила синьо-жовтий  стяг Державним 

прапором України.  Одягнуті  в українські вишиванки дівчата  урочисто 

декламували поезії, присвячені  Державному Прапору України, а потім відбувся 

концерт художньої самодіяльності СБК. Свято пройшло в піднесеному 

патріотичному дусі, кожен з присутніх зрозумів надзвичайно важливу роль і 

значення синьо-жовтого прапора, як державного символу України.  

 В переддень Дня Незалежності  в  бібліотеках  пройшла година 

державності   «Незалежність: погляд через віки».  Бібліотекарі розповіли 

широкому загалу користувачів про історичні факти  проголошення України 

незалежною, самостійною державою, тернистий шлях до свободи. За 
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допомогою інтернет – технологій  здійснили відео-подорож «Знайомтесь – це 

Україна»,  а також була проведена музична  двадцятихвилинка «Пісня 

солов’їна, рідна Україна!»  На заході була озвучена книжкова панорама «Нині 

свято нашого народу! Свято України й роду!» 

 Бібліотеками ЦБС були проведені заходи на теми: усний журнал 

«Кольори, що дають надію» (В.-Будаківська СБФ), бібліофреш «Прапор 

державний – це гордість та сила, символ історії вічно живий» (Остапівська  

СБФ), тематичний вечір «Прапорові барви України» (Черкащанська СБФ). 

 Державним символом кожної країни є також гімн. А гімн України – це не 

тільки національний і державний символ нашої держави, а й наша духовна 

зброя, це символ невмирущої сили народу, котрий обрав шлях свободи і 

незалежності.  Слова гімну написав поет Петро Чубинський, а музику – 

український композитор і диригент, священник Михайло Вербицький.  

 4 березня 2015 року виповнилося 200 років від дня народження автора 

музики українського гімну і 150 років від першого публічного виконання 

національного Гімну. До цих ювілейних дат центральною районною 

бібліотекою серед молодіжної аудиторії  був проведений історичний вечір «В 

цьому імені – слава України: М. Вербицькому – 200 років». Бібліотекарі 

ознайомили  молодих користувачів з цікавими сторінками життя композитора,          

історією написання гімну України, прослухали виконання національного гімну, 

ознайомилися з книжковою виставкою «Україна: від минувшини до майбуття».  

 Книгозбірні  ЦБС і надалі будуть знайомити своїх молодих користувачів з 

символами нашої державної величі, виховувати патріотів рідної країни.  
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