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У 2011 році за ініціативи обласної бібліотеки для дітей ім. А.П.Гайдара 

 відбувся обласний конкурс на кращий малюнок  

 «Бібліотека – світ нових можливостей».  

 Його мета –  

підтримка іміджу  та реклама дитячих бібліотек, як інформаційно-дозвіллєвих закладів,  

а також виявлення творчих здібностей та розвиток інтелектуального мислення юних користувачів.  
 

       Конкурс видався масштабним. У ньому взяли  участь 500 дітей віком від 6 до 15 років – користувачі 

 обласної, районних, міських  бібліотек для дітей та  сільських  бібліотек Кіровоградщини.   

На  обласний  тур було  представлено 136 найкращих малюнків, які протягом місяця демонструвались 

 в головній  бібліотеці  для дітей краю.  
 

Конкурс показав, що фантазія та уява дітей безмежні. Олівцями та фарбами вони зобразили на папері бібліотеку,  

яку хотіли б бачити сьогодні і в майбутньому: бібліотеку-казку і бібліотеку-сад,  

великі фантастичні споруди і маленькі мальовничі  комфортні куточки.  

 На кожному малюнку бібліотека має зручні меблі, безліч яскравих книг та сучасні  комп’ютери.  

 Для участі у виставці надали свої роботи й учні третього класу дитячої художньої школи ім. О.Осмьоркіна, учасники 

пленеру  “Моя бібліотека”.  На суд  глядачів були представлені різноманітні зображення ОДБ ім. А.П.Гайдара. 
 

 

Виставка мала успіх. І дітям, і дорослим відвідувачам ОДБ ім. А.П.Гайдара сподобались творчі роботи  юних талантів. 

Свідчення цього – їх активна участь у виборі кращого малюнку у номінації «Приз глядацьких симпатій».   

Більшістю голосів кращою була визнана робота Антоненко Ірини з смт Петрове. 
 

Обласне журі, до складу якого входили бібліотечні фахівці та місцеві художники – працівники дитячої художньої школи  

та обласного художнього музею, визначило по 3 переможця у вікових категоріях:  6-8,  9-11, 12-15 років.  

Дітей нагороджено грамотами і подарунками, інші учасники отримали дипломи від ОДБ ім. А.П.Гайдара.   

 

Малюнки переможців  представлені на сайті ОДБ ім. А.П.Гайдара та у даному проспекті. 

 

   



                       Фрагменти   з   експозиції   малюнків 
 











Малюнки   переможців   обласного   конкурсу 
 

“Бібліотека – світ нових можливостей” 

                              

Калюжний Владлен,  
 

8 років 
 

с. Диківка, Знам’янський район 

Штука Софія,  

8 років  
 

смт Голованівськ  

                                                                        



Миненко Наталка,   
 

8 років   
 

  с. Велика Виска,  
 

Маловисківський район 

Арендаренко Аліна,  
 

11 років 
 

м. Олександрія 



Азарова Оксана,  
 

 11 років   

м. Новомиргород                                                                             

Круценко Тетяна, 
  

11 років 
 

 смт Голованівськ 



Більчик Юлія, 
 

13 років 
 

с. Павлиш, 
 

 Онуфріїфський район 

Тоток Катерина, 
 

 13 років 
 

     м. Олександрія 



Маїло Наталка, 
  

14 років  
 

смт Петрове 

Антоненко  Ірина, 
 

 14 років  
 

  смт Петрове 



 

 

Відповідальна  за  випуск  

 

Таїса  Манжула, 
 

директор  
 

   Кіровоградської  обласної  бібліотеки  для  дітей  ім. А.П.Гайдара 

 

Складання  проспекту, комп'ютерний  набір 

 

 Ніна  Расторгуєва, 
 

завідуюча 
 

Лариса  Босюк, 
 

 провідний  методист 
 

відділу  розвитку дитячих  бібліотек  і  маркетингу 

 

Редакція  
 

Олена  Ліпей, 
 

заступник   директора   
 

з  наукової  роботи 

                                       
Наша  адреса 

вулиця  Шевченка, 5                                                                                                                                                                                       Телефон /  факс:  22 – 45 – 85  

обласна  бібліотека                                                                                                                                                                                        Телефон:   (0522)   22 – 55 – 24  

для  дітей  ім. А.П.Гайдара         

м. Кіровоград                                                                                                                                                                                                   E-mail:  odbgaydar@shtorm.com 

Україна 

25006                                                                                                                                                                                                                                 metodgaydar@mail.ru 
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