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                                                           9 лютого -День безпечного інтернету 
Цей день проводиться з метою залучити до дій кожного, хто відіграє 

свою роль у створенні кращого Інтернету 

для всіх, зокрема, наймолодших користува-

чів. Більш того, це запрошення для всіх до 

поважливого онлайн-спілкування задля за-

безпечення найкращого цифрового досвіду. 

День безпечного Інтернету 

надає унікальну можливість 

для проведення заходів з безпеки онлайн разом зі всім світом: як у 

закладі освіти, бібліотеці, громадській організації, так й в органах 

влади, бізнесових організаціях. Щороку до 

Дня безпечного Інтернету в Україні, як і у 

всьому світі, приєднується все більше ор-

ганізацій. В цьому році долучилися і здобу-

вачі Київського вищого професійно-

технічного училища будівництва і дизайну. 

В читальній залі завідуюча бібліотекою 

Саєнко С.В. підготувала тематичну виста-

вку, як невеликий екскурс в історію розви-

тку інтернету. Розповіла учням про етикет 

інтернет-спілкування. Запропонувала висловити свою думку. Потім  

здобувачі освіти 35 групи отримали картки, на кожній з яких  було 

надруковано правило інтернет-спілкування.  Кожне із 10 правил при-

сутні на заході коментували і аналізували гуртом.   

Історія дня                             

21 лютого -  Міжнародний день рідної мови 

Свято відзначається з 2000 року. 1952 року тогочасна вла-

да Пакистану проголосила урду єдиною державною мо-

вою, рідною вона була лише 

для 3 % населення. Це було 

негативно сприйнято, особ-

ливо на сході, де майже ви-

нятково розмовляли бенґальською мовою. 21 лютого 1952 року, під час 

демонстрації протесту в Дацці, поліція та військові вбили кількох сту-

дентів-демонстрантів. Після проголошення незалежності Східного Па-

кистану (Банґладеш) 1971 року, цей день відзначають в країні як день 

мучеників. За пропозицією Бан-

гладеш ЮНЕСКО проголосило 21 

лютого 2000 першим міжнарод- ним 

днем рідної мови. Оскільки з 6 000 

розмовних мов світу близько по-

ловині загрожує зникнення, 

ЮНЕСКО прагне підтримува- ти 

мову як ознаку культурної при-

належності людини. Окрім того, організація вважає, що ви-

вчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взає-

морозуміння та взаємоповаги. Щорічне відзначення цього дня використовується для скерування 

уваги на меншини з менш аніж 10 тисяч осіб, які активно розмовляють рідною мовою. Часто ці мови 

не передаються наступному поколінню і пот-

рапляють у забуття. Багато мов, котрими роз-

мовляють менше 100 осіб, не задокументовані. 

 

 

Тридцять років 

тому світові лідери взяли на себе історичне зобов’язання 

щодо дітей у світі, 

прийнявши Конвен-

цію ООН про права 

дитини – міжнарод-

ну угоду про дитинс-

тво. Ця Конвенція 

була ратифікована 

найбільшою кількіс-

тю країн з-поміж 

усіх міжнародних 

договорів про права людини 

в історії. Вона допомогла змі-

нити на краще життя дітей у 

всьому світі.  Але й досі не всі діти можуть насолоджуватись повно-

цінним дитинством. У багатьох дітей дитинство закінчується перед-

часно. Наше покоління вимагає від лідерів урядів, бізнесу та громад 

виконувати свої зобов’язання та вживати заходів щодо прав дитини 

зараз, щоб раз і назавжди забезпечити права дітей. Дорослі повинні 

взяти на себе зобов’язання гарантувати, щоб кожна дитина могла 

користуватися всіма своїми правами. 

 

КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО 

ПРАВА ДИТИНИ 



               

  День Святого Валентина 

День усіх закоханих,  романтичне та ніжне свято традиційно 
відзначають 14 лютого. День усіх закоханих святкується вже 
не перше століття й має дуже романтичну історію походжен-
ня. Так, існує декілька легенд щодо "винуватця торжества". 
Ним вважається християнський священик Валентин, котрий 

жив у III столітті в 
місті Терні, що роз-
ташоване в італій-
ській провінції Умб-
рія. Одна із найпо-
пулярніших легенд 
розповідає, що у 269 році римський імператор Клавдій 
II готувався до завоювання світу, але його армії не ви-
стачало воїнів. Причиною цього він вважав сімейне 
життя, яке нібито відволікає солдатів від армії. На дум-
ку імператора, одружений легіонер набагато більше ду-
має про те, як прогодувати власну родину, ніж про сла-
ву імперії. Тому Клавдій II видав наказ, згідно з яким 
солдатам заборонялося одружуватися впродовж усієї 

військової служби. Попри наказ імператора, солдати продовжували одружуватися, а допомагав 
їм у цьому молодий священик Валентин. Дізнавшись про це, імператор розлютився й прирік  йо-
го на страту. Очікуючи виконання вироку, Валентин закохався у сліпу дочку тюремника. Маючи 

певні медичні знання, він вилікував сліпоту дівчини. А 
перед стратою надіслав коханій прощального листа, 
якого підписав "Від твого Валентина". Чи не основним 
атрибутом свята є специфічна листівка з освідченням у 
коханні – "валентинка". Її часто роблять у формі серде-
чок. Також ці листівки оздоблюють різноманітними 
квітами, ангелами, голубками, поцілунками. Головним 
кольором Дня святого Валентина вважається червоний 
або рожевий. Саме у таких відтінках намагаються дару-
вати подарунки. Звісно ж, одним із головних повір’їв 
Дня святого Ва-
лентина є те, що 
весілля або зару-

чини цього дня обіцяють довге й щасливе життя. Молоді 
дівчата зранку 14 лютого виходять на вулицю і дивлять-
ся в небо: якщо бачать багато-багато птахів – то і залиця-
льників буде багато. У день закоханих навіть птахи зна-
ходять собі пару. Якщо подивитися в небо й спробувати 
знайти там пару пташок, то можна передбачити, яким бу-
де обранець. Так, якщо це синички – наречений буде весе-
лим, молодим і добрим. Якщо ворони – суджений буде 
старшим і суворим; якщо ж сороки – то балакучим і лег-
коважним. Аби дізнатися ім’я судженого, дівчині потріб-
но вийти на вулицю і запитати ім’я першого зустрічного 
чоловіка – так зватимуть її коханого. Якщо ж чоловік не 
назве свого імені – то заміжжя відбудеться нескоро. Якщо перший, хто подзвонить дівчині цього 
дня, буде її коханий, то весь рік, аж до наступного свята Дня святого Валентина, вона буде пере-
бувати в нерозривному зв’язку з цією людиною. 

Малий Державний герб України 

29 років тому, 19 лютого 1992 року, Верховна Рада 
України затвердила тризуб як Малий герб України, 
визначаючи його головним елементом великого 
Державного Герба. Державний Герб України є од-
ним з офіційних символів поряд з прапором, гімном 
та Конституцією. Він поєднує в собі дух нашого на-
роду, підкреслює свободолюбство та незалежність, 
уособлює нашу єдність, зв’язує між собою покоління 
українців. Цінуймо своє та шануймо наші символи! 
Нехай це свято згуртує нас та сповнить гордістю за 
власну державу, зміцнить прагнення до єднання та 
порозуміння. Будьмо гідні нашої історії.  

 

День Героїв Небесної Сотні 

День Героїв Небесної Сотні — пам’ят-
ний день, що відзначається в Україні 20 лютого на вша-
нування подвигу учасників Революції Гідності та увіч-
нення пам’яті Героїв Небесної Сотні – відважних співвіт-
чизників, які ціною власного життя дали можливість Ук-
раїні бути незалежною, демократичною, відкритою світо-
ві державою та самим творити своє майбутнє без крем-
лівських вказівок. Пам’ятний день встановлено Указом 
Президента України 11 лютого 2015 року  «Про вшану-
вання подвигу учасників Революції Гідності та увічнен-
ня пам’яті Героїв Небесної Сотні» з метою увічнення ве-
ликої людської, громадянської і національної відваги та 
самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки 
яким змінено хід історії нашої держави Саме в ці дні, сім років тому, під час Революції Гід-
ності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом кремлівських агентів та 
зрадників сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Майдану. На-
ступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами за-
гиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загибли-
ми повстанцями, яких в жалобних промовах назвали «Небесною сотнею», а під час прощан-
ня з загиблими лунала жалобна пісня «Плине кача…», яка стала українським народним ре-
квіємом. 

150 років з Дня народження Лесі Українки 

В читальній залі  бібліотеки КВПУ будівництва і дизайну 
був проведений захід ««Леся Українка  очима сучасників». 
Була підготовлена тематична виставка»...Я жива! я буду 
вічно  жити! Я в серці маю те, що не вмирає...»  Його учас-
ники заходили до зали під «Вальс квітів» Євгена Доги, адже 
Леся так любила квіти і багато писала 
про них. Бібіліотекарка  Саєнко С.В. 
підготувала  цікаву для молоді інфор-
мацію: цитати Лесі про світобачення, 

патріотизм, любов до життя (вони були розміщені на столах).  Учні 35 
групи та класний керівник Левчук Ю.Ю. разом, в процесі бесіди,  порів-

нювали стиль життя геніальної письмен-
ниці як звичайної жінки, яка прагнула 
щастя, з життям  сучасної жінки. Разом 
аналізували цитати Лесі Українки, при-
гадали і її дистанційну освіту, що в наш 
час актуально. Здійснили віртуальну по-
дорож до міста, де народилася поетка - 
Новограда-Волинського. Переконалися, 
що там цінують і бережуть пам’ять про 
славетну землячку. Учні з захопленням 
слухали вірш Лесі Українки у виконанні 
Монатіка, а також чудову пісню на вірші 
великої українки у виконанні американки українського по-
ходження «Давня весна». Щиро і невимушено, відверто від-

бувалася бесіда про стосунки мами і доньки на прикладах  родини Косачів і в сучасних сім’-
ях. Прийшли до висновку, що нічого не змінилося, бунтарський дух переходить з покоління 

в покоління… Барвисті стрічки, які знаходилися на столах, несли ін-
формацію про риси характеру Лесі-
особистості. Талановита, нескорена, з христи-
янським милосердям, мужня… Організатор 
заходу прочитала рядки з вірша «Contra spem 
spero!»: 

Так! Я буду крізь сльози сміятись, 

Серед лиха співати пісні, 

Без надії таки сподіватись,  

Буду жити! 

Геть думи сумні! 

І під зворушливу мелодію однієї із пісень на вірші Лесі Українки 
учні пов’язали стрічки до віночка з таких дорогих її серцю квітів: 
ромашок, маків і троянд… 
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Хроніка подій 
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