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Видання містить статті про діяльність дитячих бібліотек області та дитячих відділів
при публічних бібліотеках за 2016 рік. Висвітлюються успішні заходи та цікаві
напрацювання. Видання носить оглядовий характер і призначено як для бібліотечних
працівників, так і для тих, хто цікавиться культурою краю.
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Дитячі бібліотеки краю мають широкі можливості для того, щоб зробити читання
дітей на дозвіллі не лише інтелектуальним, змістовним, привабливим, цікавим, а й
повсякчас необхідним. Тому в основі усієї діяльності закладів – залучення юних до
системного читання різними засобами. За для цього кожна бібліотека знаходила власні
форми роботи для своїх відвідувачів з використанням інформаційних технологій. Це
надавало можливість користувачам не лише захопитися книгою, творчістю, Інтернет
прогулянками, а й прищеплювати їм розуміння бачення книги як результату усього, що
відбувається у сучасному інформаційному світі. А бібліотеки додають «свій внесок у
досягнення суспільного багатства» як сказала американка Мері Сомервілл, бо є
провідниками між людством та його культурними надбаннями. У цьому переконуємось,
ознайомившись з різними бібліотечними заходами, проведеними у 2016 році.
Благовіщенська РДБ найбільшу увагу приділяла популяризації читання,
зокрема, ювілейних книг року. Учасники літературного глобусу «Книги – ювіляри 2016
року», учні молодшого шкільного віку із захопленням подорожували країнами
походження творів, дізнавалися багато цікавого про авторів та історії створення книг і
героїв, активно відповідали на питання вікторин, взяли участь у літературному колажі.
Незабутнім для дітей та їх батьків стало свято книги «Читаю разом з батьками»,
під час якого дорослі ділились своїм досвідом заохочення дітей до читання.
Бобринецька РДБ допомагала батькам у вирішенні питань щодо сімейного
читання шляхом бесід-порад «Сімейне читання: традиції минулого чи потреби
сьогодення?», занять з комп’ютерної грамотності «Комп’ютер без проблем», святковорозважальної програми «Дитинство – країна книжкових забав і розваг», флеш-мобу
«Читаємо всією сім’єю», виставок робіт «Творчість родин не має меж», книжкової
виставки «Три Д: для дому, для сім’ї, для дозвілля» та витсавки-інсталяції «Казковий
калейдоскоп», яка представляла собою просторову композицію з різноманітних
елементів – казкових предметів, арт-декору, композицій з природних матеріалів та
фрагментів речей зв’язаних гачком.
Завдяки створенню тимчасового бібліотечного «Музею загублених речей»,
проведено неординарний захід, на який запросили користувачів, що залишили у
бібліотеці книги чи власні речі, а також усіх, хто бажав дізнатися, як стати уважними,
зібраними, самодисциплінованими.
У
роботі
бібліотеки
використовувалась
візуальна
реклама.
Зокрема,
комунікативний PR-елемент – ай-стопер – паперові новорічні іграшки і камін біля
книжкової виставки з найпершими книгами бібліотеки, об’ємні фігури бобрів-оберегів
району в українському вбранні. Останні спонукали відвідувачів цікавитись походженням
назви міста та фотографувались на пам'ять.
Витязівською СДБ Бобринецького району з метою формування патріотичної
свідомості підростаючого покоління та збереження пам’яті про героїв-односельців,
оформлено стенди «Чорнобиль не має минулого», «Ніхто не забутий», «Слава
українському солдату». Також, для юних читачів створено інформаційно-розважальні
куточки: малювання, комп’ютерний, м’якої іграшки, спортивний.
Вільшанською РДБ проводилось чимало заходів з історії, культури, побуту,
звичаїв, мов та традицій європейських держав. Зокрема: географічний диліжанс
«Відкриваємо Європу»; презентації «Європейський Союз – єдність у різноманітті», «День
Європи – символ миру та об’єднаності»; виготовлення прапору та розповідь про
найцікавіші факти улюбленої європейської країни; вікторина «Яка країна?»; віртуальна
подорож країнами Європи, де Польщу, Угорщину, Іспанію, Францію, Італію, Болгарію,
Грецію, Великобританію представляли користувачі-учні; мультимедійна презентація
«Захоплюючий світ Г.Х.Андерсена»; «дегустація казок» «В скарбниці казкарів Англії»;
«Свято веселих привітань» та створення плакату «Привіт – Hello» на декількох мовах
світу; флешмоб «Європа – наш спільний дім».
Бібліотекарі видали буклет «Відкриваємо Європу» та веб-путівник «Вивчайте
англійську мову». Учасниками цих заходів були користувачі-учні 9-х класів, школярі із
села Дорожинка та члени бібліотечного клубу «У світі прекрасного».
Своєю неповторністю запам’ятались майстер-класи «Зустрічі без прощань» з
викладачем дитячої школи мистецтв О. Яковлевою та народними майстрами
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декоративно-прикладного мистецтва В. Куценком і О. Лановенко, у творчому доробку
яких ляльки-мотанки, ікони, квіти, шкатулки, рамки для фото, різноманітні фігурки. Їхні
роботи постійно презентуються на районних, обласних та Всеукраїнських виставках. На
згадку О. Лановенко подарувала читачам бібліотеки виготовлену нею «книгу-сувенір»,
яка демонструється на різних виставках бібліотеки.
Гайворонська РДБ приділяла значну увагу популяризації української літератури.
Зокрема, це: години творчості «Поезія – це завжди неповторність» про М.
Вінграновського та голосні читання за його оповіданням «Гусенятко», «Смійтеся на
здоров’я» про майстрів сміху О. Вишню, С. Олійника, Г. Бойка. Підготовлено
мультимедійну презентацію про життя і творчість місцевої письменниці
Л.Олександрук, що демонструвалася у РБК під час прем’єри її казки «Три подружки або
чари Зеленого кота».
Фахівці бібліотеки плідно працювали з літніми центрами відпочинку – оздоровчими
таборами та пришкільними майданчиками. Діти були учасниками: фольклорної
мозаїки «Свято Івана Купала», еко-валеологічної години «Зелена планета здоров’я»,
літературних жмурок «Скільки народів – стільки мудрості», інформаційних годин
«Україна – оберіг нашої державності», «Україна - нація єдина»; конкурсів «Ми –
козачата» (табір «Чайка»); краєзнавчої години «Моє місто», свята «Веселися, грай та
книжки читай», вікторин «У казки на гостинах», «Ну пострибай», «Чомучки», «Для тих
хто хоче все знати», гри «Поле чудес» (табір «Веселка»); Дня дівчат,
інтелектуальної гри-подорожі «Пізнаємо Європу», Дня Казки, ігроленду «Що? Де?
Коли?» (табір «Капітошка»).
Використовувались і сучасні технічні можливості бібліотеки, що подобалось
користувачам: віртуальні подорожі «Моє місто», «Найкращі бібліотеки світу»,
вікторина «Рідне місто», мультимедійна презентація «Мистецька спадщина
Шевченка», гра «Комп’ютерленд» та інші.
Голованівська РДБ з нагоди 160-річчя від дня народження І. Франка провела
низку заходів для користувачів різних вікових категорій: презентація книжкової
виставки «Розум і серце українського народу»; голосні читання казок письменника;
вікторина «У світі Франкової казки»; лялькова вистава «Про діда Андрушку та мишку
Сіроманку» за участі бібліотечного гуртка «Лялька і книга»; демонстрація фільму про
письменника. Також, відвідувачі переглянули виставу за казкою «Три міхи
хитрощів» у виконанні юних артистів та учениці ДМШ (музичний супровід на
фортепіано), прослухали вірші «У долині село лежить» та «Киця». Усе сподобалось
відвідувачам. А найбільше – пісня на вірші І.Франка «Червона калина, чого в лузі
гнешся» у виконанні викладача БДЮТ О.Матвієнко під супровід бандури, адже дехто з
дітей почув чудовий звук славетного українського музичного інструменту вперше.
Тиждень англійської мови, що проходив з 12-го по 18-те грудня 2016 року,
отримав чимало позитивних відгуків від користувачів РДБ. Адже діти знайомились з
книжково-ілюстративними виставками «Англійські письменники – дітям» та «English
is funny!», переглядали відео презентацію «Велика Британія» та мультфільм «Три
ведмеді» англійською мовою, грали в ігри «Вивчаємо англійську мову» та «Збери
слова». Четвертокласники мали незвичайну годину англійської мови «Англійська – це
весело!» з різними іграми та переглядом відео кліпу на дитячу пісню «If you are
happy and know». Зрозуміло, що такий захід спонукав дітей до активності, навіть тих,
хто не дуже полюбляє уроки англійської – із задоволенням виконували різноманітні
завдання, заробляючи бали, підспівували та підтанцьовували під музику.
Побузька МДБ Голованівського району опікувалась дітьми, які потребують
особливої уваги. Так, було створено і презентовано літературну збірочку читачки,
учениці 3-в класу Люби Любченко.
Для 2-х внутрішньо переміщених дітей проводились індивідуальні бесіді,
надавались індивідуальні інформування про нові надходження літератури.
Напередодні новорічних свят бібліотекарі підтримали ініціативу молодих мам своїх
користувачів щодо проведення благодійної акції «Подаруй тепло душі своєї» для
дитячих будинків. З цією метою опублікували звернення до громади селища на
бібліотечному блозі «Всезнайчик». До бібліотеки надійшло чимало іграшок, одягу, взуття
від родин, учнів, вихованців дошкільного закладу «Ромашка», волонтерів. Частину
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«миколайчиків» передано до Заваллівської школи-інтернату (Гайворонський район),
Первомайського центру соціальної психологічної допомоги (Миколаївська область)
завдяки керівництву Побузького феронікелевого комбінату та голови селищної ради
С.П.Слободянюка. Іншу частину дарунків буде передано дітям до обласного центру – м.
Кропивницький.
Під час шкільних канікул втілювалась програма читань «Літо під
книжковими вітрилами», проводились заходи в оздоровчому пришкільному таборі
«Усмішка», у парку відпочинку - «Літературні сніданки» з читанням улюблених казок та
майстер-класами.
До відзначення 55-річчя рідного селища бібліотекарі підготували низку
заходів: виставка-колаж «Гордість твоя Кіровоградщино», краєзнавчо-пізнавальний
екскурс «Про улюблене селище з любов’ю», конкурс малюнків, літературний вернісаж
«Поезія рідного краю», відео екскурсія «Побузьке – перлина Прибужжя», виставка робіт
з бісеру «Духовний світ майстринь Побузького».
Важливою ділянкою роботи Добровеличківської РДБ була популяризація
найкращих творів, нових імен в українській та світовій літературі серед широкого кола
читачів. Зокрема, для користувачів представлено: презентації – бук трейлера на збірку
віршів поетів Кіровоградщини «І плаче росами земля…», присвячена тим, хто сьогодні
боронить Україну та книги краєзнавця А.Г.Донія, в якій наведені уривки з фронтового
щоденника батька автора – Г.І.Донія, вчителя історії; книжкову виставку «Парад
бабусиних книг»; літературний календар «Світ чудовий – світ книжковий», з якого діти
дізналися про цікаві факти з життя видатних письменників – Т.Г.Шевченка, Л. Українки,
І. Франка, М.Грушевського, Г.Тютюнника, Г. Чубач та інших.
Членам бібліотечної літературно-мистецької вітальні «Любисток» запам’яталася
зустріч із творчими людьми краю – поетом А.Ірхою, музикантом М.Жолубом, гумористом
І.Мар’яновим, поетесою Н. Природною.
Бібліотекарі були частими гостями дитячого літнього майданчику поруч бібліотеки.
Тут, і діти, і дорослі мали можливість знайомитись з цікавими бібліотечними книгами,
свіжими журналами і газетами, взяти участь у вікторинах та іграх.
Щиро і яскраво громада селища вітала дитячу бібліотеку з 65-літнім ювілеєм.
Немало щирих побажань прозвучало на адресу колективу від представників районної
ради, відділу культури і туризму РДА, спонсорів, колишніх і нинішніх читачів, колег,
друзів. Але найкращими для бібліотекарів стали вітання від користувачів-дітей,
висловлених у віршах, піснях, танцювальних номерах.
Помічнянська МДБ Добровеличківського району приділяла увагу роботі з
маленькими користувачами та їхніми батьками. Цьому сприяли реалізація власної
програми «Родина моя – читачів сім’я» та функціонування бібліотечних гуртків «Юна
господарочка» і «Весела майстерня». Наприклад, одним із заходів програми була
конкурсна гра «Книга єднає родину», де сім’ї змагалися на кількість прочитаних
книжок за певний проміжок часу, на завершення якого відбувся обмін досвідом батьків
щодо виховання дітей за чашкою запашного чаю. Бесіду «Діти читають дорослим» вдало
доповнили почергові читання книги дітьми і батьками. Гуртківці дізналися багато
цікавого та отримали практичні навики під час пізнавальних бесід «Психологія
кольору», «Дієта – так чи ні», «Наші квіти – обереги» та майстер-класів «Ліпимо із
солоного тіста», «Оригамі – тваринки», «Сніговичок, який не тане». Також,
демонструвались виставки новинок літератури за останні 3 роки «Хай книги заходять
у ваш дім», «Книги для дорослих та малят» сподобались усім, особливо – видавництва
«Веселка».
А у рамках бібліотечної програми «Літо на бiбліотечній галявині» діти весело
і активно проводили свій час – читали, малювали, розгадували загадки, розмірковували
над поняттям «добро», вчилися іграм, знайомились зі своїми однолітками.
Долинська РДБ разом зі своїми користувачами долучилася до районної
благочинної акції «Моя іграшка – друзям зі СХОДУ». На районному святі Дня
Європи користувачі РДБ передали іграшки голові Долинської районної громадської спілки
воїнів – учасників антитерористичної операції на Сході України «Захисник»
В.В.Мірошниченку. Завдяки добрим серцям долинчан – іграшки, книги, настільні ігри
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були доставлені вихованцям дитячого садочка села Ближнє Волноваського району
Донецької області.
А напередодні Святого Миколая працівники РДБ відвідали дитяче відділення
Долинської центральної лікарні, яким передали подарунки, зібрані під час ще однієї
районної акції «Діти – Дітям».
Працівниками РДБ розроблено проект для користувачів-дошкільників «Через
маленьку книгу – у великий світ», розрахований на 5 років, починаючи з 2016. Основна
мета проекту – відновлення традиції голосних читань у дошкільних закладах міста,
привернути увагу батьків до дитячої книжки та сімейного читання. До проекту залучено
3 дитячі садочки, вихованці яких минулого року були задіяні у понад 20-ти заходах,
зокрема: літературно-театралізованих вікторинах, іграх, подорожах, коментованих
голосних читаннях тощо.
Вже втретє, влітку, відбувся великий районний захід – свято Казки «Казковий
світ Долинщини», започаткований РДБ декілька років тому. Минулоріч свято
відбувалось у районному Будинку культури (МЦ «Червона Калина»), в якому взяли
участь понад 500 дітей з усього району. Серед гостей свята були представники
Долинської РДА. Учасників заходу зустрічали улюблені мультиплікаційні герої – фіксики
Сімка та Нолик. Невичерпній фантазії дітей, батьків та сільських бібліотекарів не було
меж. Казка на сцені оживала з чарівного і водночас запального танцю Дюймовочки, яка
з’явилася із ніжної білої квітки лілії та принца ельфів. Продовжилось дійство показом
мод казкових героїв. Наприклад, маленький Котигорошко – в українському костюмі із
поліетиленових пакетів, а Русалонька – у вечірній сукні з того ж поліетилену. Були тут, і
добра Баба Яга, і господар лісу Лісовик та багато інших персонажів. Далі на дітей чекала
«Країна розваг», з розважально-ігровими майданчиками: спортивний, юні
художники, казковий каламбур, а також, шоу мильних бульбашок, майстер-класи
від керівників ЦДЮТ, кульколяндія (фігури з повітряних кульок), квест «Острів
скарбів», аквагримерний, веселий музичний мікрофон, танцювальний флешмоб.
Звісно, для усіх дітей, були і солодощі, подаровані щедрими спонсорами.
Дитячі відділи Знам’янської МЦБС при ЦУМБ та БФ №3 опікувалися дітьми з
особливими потребами, починаючи з дошкільнят, як потенційних бібліотечних
користувачів. Так, для дітей логопедичної групи ДНЗ №6 проводились пізнавальнооглядова екскурсія «У світі книги чарівної», вікторини, аукціон казок, перегляд
мультфільму про книгу (ЦУМБ). Малятам старшої логопедичної групи «Ромашка»
дитячого садочка №7 «Козачок» розповідали про бібліотеку, правила користування
книгою, знайомили з цікавими книжечками (БФ № 3).
Для вихованців
спеціальної школи-інтернат бібліотекарі ЦУМБ провели
народознавчу годину «Добрі свята приходять у дім», презентацію «Зимові свята»,
психологічний урок «Планета толерантності», толерантний колаж з використанням
паперових вирізок. Також, учням запропонували долучитися до акції «Пряникова
пошта» (ініціатори С. Бабаєва та НГО «Країна мрій») і написати листа незнайомому
другу в іншому місті. Діти написали листи, в яких розповіли про себе, свої захоплення та
мрії. Разом з бібліотекарями та вихователем підготували подарунки – ангелочки та
власноруч зробили конверти. Малеча з нетерпінням чекала на відповіді. І отримали
листи і подарунки від дітей з Миколаївщини і пряники зі Львова.
Відпочиваючі літнього табору «Фестивальний» при ЦДЮТ залюбки взяли участь в
інтелектуальному квесті «Кмітливі, вперед!», літературних вікторинах «Якщо знаєш
– відповідай», «Поляна казок», пізнавальних іграх «Влучність і кмітливість» (БФ №3).
Бібліотекарі ЦУМБ запрошували дітвору привокзального мікрорайону міста на
веселі і цікаві ігрові програми. Особливо дітям сподобались фізкультхвилинки
«Танцювальна», «Спорт, як гра», вікторини, різноманітні літературні конкурси,
арт-майстерня «Шедеври талановитих рученят», учасники якої освоювали різні техніки
торцювання, аплікації та квілінгу.
При дитячому відділі БФ №3 добре зарекомендував себе клуб «Україночка». На
його засіданнях відбулись народознавчі заходи: урок «Духовні обереги українського
народу», калейдоскоп «Великоднє диво», лото «Чим багата українська хата»,
майстер-клас з виготовлення паперової писанки тощо.
ЦДБ Кіровоградської МЦБС працювала творчо у різних напрямах. Відбулась
презентація першого випуску «Книги читацьких рекордів», в якій зібрано
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інформацію, підтверджену цифрами та фактами, про найрізноманітніші досягнення
дитячого та сімейного читання в міських бібліотеках. Динамічним і насиченим видався
загальносистемний бібліотечний non-stop «Читай. Дивуйся. Пізнавай», присвячений
Всеукраїнському дню бібліотек з цікавими заходами: бюро добрих послуг «Щоб книга
довше жила», літературний подіум «Нові імена в українській літературі», віртуальна
подорож до бібліотек світу, персональні інформхвилинки, інтерактивні ігри,
листівка «Емоційна характеристика книги», золота полиця «Улюблені книги
бібліотекарів».
Два роки поспіль правова культура юних відвідувачів формується завдяки
бібліотечній Школі громадянської освіти із заняттями: «Що таке демократична
держава»; «Як можна взяти участь у прийнятті державних рішень»; он-лайн-гра «Гілки
влади»; лялькові вистави «Чарівний ключик закону» та «Країна прав»; зустріч з
капітаном поліції Дарією «Моя нова поліція».
З метою поширення знань про Європу проводились заходи: День інформації
«Європейська мозаїка», до якого ввійшли інформ-досьє «Українці за кордоном», відео
екскурсія «Музика єднає», вікторина «Що ми знаємо про Євросоюз», літературна
мандрівка «У книг немає кордонів», експрес-інформація «Асоціація ЄС – Україна: що
це дасть Вам», он-лайн мандрівка «Країнами Європи»; День веб-ліографії «Мова –
дзеркало культури» до Європейського дня мов, веб-дайджест «Мова серед мов»,
віртуальна подорож до Музею книги і друкарства України, гра «Європейські столиці».
До роботи бібліотечного клубу «Наталка» долучились психологи-волонтери,
які сприяли невимушеній і відвертій атмосфері засідань. Зокрема, це – інформаційні
агенції «Яскравий смак життя» і «Магія чарівності», бібліофреш «Спробуй себе у
мистецтві народів світу», тренінги «Проблеми лідерства у дитячому колективі» та
«Реалії сьогодення: жорстокість у стосунках». Під час клубних дебатів учасники засідань
навчались мистецтву діалогу, опановували ораторські навички, накопичували власну
скарбничку жестів та інтонацій. Промовистий девіз дівчат-підлітків – «Три «П»:
поговоримо, подумаємо, посперечаємось».
У бібліотечному Театрі книги «Буратіно», який функціонує 28 років,
з’явились нові елементи, що викликають зацікавленість відвідувачів і гуртківців.
Зокрема, це: анонси лялькових вистав в Інтернеті – на сайті бібліотеки, у Facebook
та «YouTube»; створення групи любителів театру «Буратіно» у соціальних
мережах гуртківцями-активістами; конкурс на кращу декорацію для вистав серед
юних акторів, вони ж, і художники, і дизайнери костюмів, ідеї яких використовувались у
роботі; показ вистави «Друзі з біди виручать завжди» під акомпанемент юної піаністки,
члена гуртка. Подією, напередодні Дня Святого Миколая, були відвідини вихованців
Кіровоградського обласного будинку дитини з дарунками зібраними під час акції «Повір
у чудо», яку ініціювали юні артисти. Приємно відзначити, що учасники Театру книги подорослому вирішували це питання: створили рекламний відеоролик із закликом зробити
добру справу і порадувати малюків. Завдяки небайдужим городянам дарувальний кошик
наповнився іграми та іграшками, які і передали дітям.
У бібліотеці-філії №19 для дітей Кіровоградської МЦБС відбувся День
бібліографії під гаслом «Вчимо англійську легко!». Практичні заняття «Vocabulary»,
презентація яскравих періодичних видань для дітей «Englishteenclub» та
«Posnayko», огляд навчальних книг «Крок до школи. Вчимо англійську без проблем»,
подорож сторінками улюблених книжок У. Діснея.
Письменник у бібліотеці – це завжди подія, а найулюбленіший – це вибух емоцій
для користувачів. Користувачі з нетерпінням чекали на зустріч з командою сучасних
дитячих письменників на чолі з автором і видавцем книг Іваном Андрусяком, які
презентували книжкові новинки видавництва «Фонтану казок». Зацікавленість учасників
зустрічі була очевидною – діти ставили запитання авторам, бо читали із їхні книжки із
цікавістю і задоволенням, жваво брали участь в інтерактивах. Безперечно, для
користувачів – це незабутнє свято книги.
Компаніївська РДБ виступила ініціатором районного фотоконкурсу «Стопкадр з бібліотечного життя», на який було подано 65 фото від користувачів-дітей
сільських бібліотек. За результатами конкурсу РДБ організовано виставку та визначено
3-х юних переможців. Інформація про проведення масштабного заходу висвітлювалась
на веб-сайті РДБ.
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Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек відвідувачі РДБ взяли участь в
аукціоні творчих ідей і пропозицій «Я хочу щоб в бібліотеці було…». Побажання були
різні, навіть, фантастичні. Тож, бібліотекарі зобов’язались максимально втілити
пропозиції користувачів.
У дитячому відділі Маловисківської РБ надають перевагу патріотичнокраєзнавчому напряму. Так, окрім традиційних книжково-ілюстративних виставок,
створено інформаційну стрічку, яка висвітлює події Майдану 2014 року,
фотодокументальну композицію «Чорнобиль – біль душі людської», виставкуекспозицію «На хустки Україна багата», стенд «Сторіччя в різдвяних листівках» з
роботами місцевої майстрині-вишивальниці Л.Шведенко, виставку робіт Н.Миненко,
учениці класу образотворчого мистецтва Великовисківської школи естетичного
виховання.
Також, проведено багато заходів, серед яких: година шани «Нам не забути днів
війни, у нашій пам’яті вони», патріотичний урок «Це моя і твоя Україна», День рідної
мови, зустріч-презентація «Рідна мова – духовний скарб нації», флеш-моб «Говорити
українською», інтелект-вікторина «Мови рідної краса», інсценівка казки Л.Українки
«Біда навчить», усний журнал «Довго щирими словами до людей промовлятиму я…»,
літературно-екологічна подорож «З любов’ю до рідної природи», квест «Україна і
Євробачення». Запам’ятались користувачам зустрічі на літературному кавуванні з
поетесами, членами районного літоб’єднання «Степова криниця» Т.Андрушко,
С.Шевченко та працівниками редакції районної газети «Маловисківські Вісті».
Учні школи-інтернату неодноразово були гостями бібліотеки, де для них
влаштовували майстер-класи, розважально-ігровий захід з циклу «Азбука доріг»,
перегляд мультфільму «Уроки тітоньки Сови» тощо. Цікавими й корисними для
користувачів гімназії та ЗШ №№ 3, 4 стали майстер-класи, під час яких викладачі та
учні ПТУ № 16 ділились вмінням художньо оформлювати стіл, нарізати овочі, фрукти та
робити гарну зачіску.
Новгородківська РДБ приділяла увагу посередництву у навчально-виховному
процесі, а саме – вивченню української літератури і мови за допомогою різних заходів.
Районний конкурс читців «Не вмре поезія, не згине творчість духу. Іван
Франко», до 160-річного ювілею письменника проводився спільно з РБК. Тут звучали
вірші, демонструвались ретро-виставка творів «Я син народа, що вгору йде…» та
інсценівки з творів письменника. На літературно-інформаційній годині «Класик
української літератури. Іван Франко» звучали поезія і пісні, покладені на вірші Великого
Каменяра.
Під час подорожі у творчість «Твого слова співучого сила» до 145-річчя від дня
народження Л. Українки користувачі слухали вірші поетеси, переглядали відеоролик
«Видатні постаті України. Леся Українка», знайомились з виставками вишитих картин
«Теплий подих весни» місцевої майстрині Л.Зоріної.
Усім запрошеним старшокласникам сподобались заходи, присвячені великому
Кобзарю: калейдоскоп віршів, які лунали під звуки кобзи та літературно-музична
кав’ярня «Жінки у драмі кохання Шевченка» з цікавою розповіддю про кохання поета і
переглядом відеороликів «Жінка у творчості Т.Шевченка», «Музи Шевченкового
генія», «Шевченкові жінки», «Т.Г.Шевченко і жінки».
Дев’ятикласники дізнались багато нового, побувавши на заході історичний
портрет «Михайло Грушевський. 150 років від дня народження».
Літературна година «Народжена казкою» розпочалася з гри «Що таке казка?» і
повела другокласників у світ української письменниці О. Іваненко з голосними
читаннями та обговоренням її творів.
Біографічна подорож «Щастя й злощастя Григора Тютюнника» до 85-річчя з
дня народження письменника, відкрила семикласникам цікаву історію імен братів
Тютюнників. Літературне знайомство «Наталія Хаткіна – дітям» дало можливість
третьокласникам послухати голосне читання її книжечки «Про дівчинку Машу і
мухомора Яшу» та поділитись враженнями від почутого.
Учасники майже усіх заходів отримали буклети, видані РДБ: «Жінки у драмі
кохання Т.Г.Шевченка», «Цікаві факти з життя Т.Г.Шевченка», «Перекази про Тараса
Шевченка», «Леся Українка. Цікаві факти життя», «Ти вірним був сином свойого
народу», «Іван Франко і його твори для дітей», «Михайло Сергійович Грушевський».
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Новоархангельська РДБ багато заходів проводить на бібліотечному дворику,
зокрема, й літні читання, у програмі яких були – конкурсно-ігрова програма «Літній
вояж», фестиваль читацьких історій «Гарний настрій у кишеню», День читацької
мрії «Літечко запрошує», голосні читання «Яке ж воно класне читання позакласне»,
бібліополяна «Читають всі», газетно-журнальне асорті, інтелектуальнопізнавальні ігри «Чарівна скринька», «Веселкові кульки», «Веселі та завзяті», рухливі
ігри «Хустинка», «Третій лишній», «Черепаха» тощо.
На День захисту дітей відбулось районне свято, до якого працівники бібліотеки
виготовили усім дітям нагрудні українські віночки. Святкові привітання, концерт, флешмоб «Віддамо цей світ дитині», малювання на асфальті «Світ навколо нас», різні
конкурси, ігри та загальна піднесена атмосфера додали гарного настрою усім
учасникам дійства.
До Всеукраїнського дня бібліотек жителі селища мали змогу побачити і почути
бібліотечну ходу «Бібліотека – світ нових можливостей», яку організували бібліотекарі
РДБ. Діти 6-го класу ЗШ №2 пройшли вулицями селища з віршами, плакатами, гаслами
про бібліотеку, по дорозі провели флеш-моб «Бібліотека – твоя територія», завітали на
бібліофестиваль до районної бібліотеки та привітали присутніх з професійним святом.
Бібліотекарі Новоукраїнської РДБ декілька років працюють за власною
програмою «За інформаційною грамотністю – до бібліотеки», бо вважають, що
інформаційна культура дуже важлива складова загальної грамотності їхніх відвідувачів.
Програма насичена різноманітними заходами, зокрема, це: бібліотечні заняття з історії
та сучасності книги, періодики, інформаційних пошукових систем; мультимедійна
презентація «Безпека в Інтернеті»; дискусія «Книга чи комп’ютер в інформаційному
суспільстві»; турнір бібліотекознавців тощо.
Популяризувались Дні бібліографії та Дні інформації, під час яких відбулись:
вікторини, презентації нових книг, патріотичні години, історико-краєзнавчий
калейдоскоп, віртуальна подорож «Україна – свята моя земля» за книгою
А.Третяк «Допитливій малечі про цікаві речі. Подорож по Україні»;
мультимедійна презентація і фотовиставка «Героями не народжуються»; граподорож «Мандруємо стежкою здоров’я»; дискусійний ринг «Формула здорового
способу життя»; конкурси дитячих малюнків «Барви рідного краю», «Вам, герої!»,
«Обери здоров’я, обери життя».
Новомиргородська МДБ – ювіляр 2016 – відсвяткувала 50-річний день
народження у колі своїх користувачів, яким подобається брати участь у різних заходах
не лише у бібліотеці, а й за її межами, а також – засіданнях улюбленого літературного
об’єднання. На День відкритих дверей до бібліотеки завітали учні молодших класів ЗШ
№2, які взяли участь у майстер-класі з виготовлення іграшки-антидепресанта
«Позитивний смайлик» та отримали бібліосердечко «Від улюбленої бібліотеки – до
улюбленого читача».
Для своїх відвідувачів бібліотекарі підготували програму літніх читань «Канікул
пора – радіє дітвора» з різноманітними конкурсами, іграми, вікторинами. Старт веселого
літа розпочався святом «Дітям світу – сонце й мир!», де на них чекали виставка
«Книжкове прання», пізнавальна гра-квест «Я Україною горджусь» та розваги
«Чарівна скринька» та «Горщик – сюрприз». Традиційними й бажаними для юних читачів
стали походи на природу, на ігровий майданчик міста. З відпочиваючими
оздоровчого пришкільного табору ЗШ №2 провели ранок «Веселковий світ дитинства»,
на якому діти здійснювали «кругосвітнє плавання» «Океаном розваг», островами
«Символи України», «Мами», «Загадки» та «Ігри».
12 активних любителів слова, що відвідують бібліотечну літературну студію
«Обрій», взяли участь у 10-ти засіданнях, де відшліфовували літературну майстерність.
Кращі твори літстудійців представлялись на Всеукраїнському конкурсі «Україна, очима
дітей».
Новомиргородська РДБ поставила собі завдання – влітку організувати роботу з
дітьми так, щоб кожна дитина не була обділена увагою. Так з’явилась програма
читання «Літо. Книга. Творчість. Дозвілля» з циклом заходів. Бібліотекарі РДБ та ЦРБ
для юних жителів північної частини міста провели бібліотечний артмайдан «Острів
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дитинства на планеті Земля», цікаві розваги якого створили атмосферу доброзичливості,
гарного настрою і дитячих задоволень. Кожна дитина обрала розвагу для душі. Серед
них: казкові вікторини, веселі конкурси, майстер-класи з виготовлення патріотичної
закладки і вітальних листівок, флешмоб, вулична акція, пускання мильних бульбашок,
спортивна естафета, літературний калейдоскоп, малюнки на асфальті.
На дитячих літніх майданчиках на справжніх любителів книги чекали
бібліородзинки з бібліохатинки «Спокуси книжкового літа», голосні читання
«Тисячі цікавих сторінок», у центральному міському парку – «Літні читання для
дружньої компанії».
Вихованцям дитячого садочка, учням гімназії, школи-інтернату та Кам’янської
сільської ЗШ надовго запам’ятались екскурсії, інтелектуальні та розважальні ігри.
Впродовж літа у бібліотеці дітей приваблювали яскраві книжкові виставки
«Маленька країна – країна дитинства, де сонечко світить і казка живе», «Валіза літніх
пригод», «Кошик літніх порад» та ігровий майданчик з мульт-кінозал.
Не один рік успішно працює бібліотечний гурток «Златопілля», який об’єднує
шанувальників народних традицій і звичаїв. Серед заходів, що користуються
популярністю відвідувачів, на першому місці – видовищні. Зокрема, це: народознавчі
та фольклорні години, свята, балагани, вечорниці «Зелена неділя у батьковій хаті»,
«Наша дума, наша пісня не вмре, не загине», «Ой, гарна дівка засватана», «Нам свята
веселі Зима принесла» та інші. Під час таких заходів діти мали змогу: збирати трави,
квіти, клечанням прикрашати бібліотеку; глибше знайомитись з чарівним світом
української пісні – історичної, весільної, ліричної, жартівливої, побутової, з колядками,
щедрівками, ворожінням та народними іграми; переглядати уривок з фільму «Сватання
на Гончарівці» за однойменним твором українського письменника Г.Квітки-Основяненка;
взяти участь у театралізованих сценках.
Олександрівською РДБ проведено низку заходів, присвячених книзі: Свято
книги для наймолодших читачів з дитячого садка «Світлячок», посвята дошкільників
у читачі, літературне свято «Забавні пригоди на Книжковій планеті», інтернетгодина «Книга незвичайна – книга віртуальна», мистецько-пізнавальна година «Про
що розповідають картини Шевченка», флешмоб «Шевченко єднає людей», гра-тренінг
«Книга створює людину», бібліоарена «Велике книго плавання», година цікавих
повідомлень «Топ найцікавіших фактів про книгу».
Бібліотекарі проявили піклування про дітей, які потребують особливої уваги. Так,
на свято Миколая, бібліотекарі за своєї ініціативи завітали до дітлахів Поселянівського
обласного
протитуберкульозного
санаторію
(Олександрівський
район)
з
театралізованим дійством і понад 80-ма солодкими подарунками, які спонсорував
небайдужий місцевий підприємець С.Литвин. Свято усім сподобалось. Вирішено, що такі
зустрічі будуть продовжуватись у 2017 році.
Олександрійська ЦМДБ ім. Ю. Гагаріна відома своєю креативністю та
впровадженням інновацій в практику роботи. Бібліотекарі – активні учасники
Всеукраїнських, обласних, міських проектів, конкурсів, акцій. У 2016 році бібліотекар
Н.Дмітрієва взяла участь і стала переможницею у фотоконкурсі «Бібліотекар НЕ
ФОРМАТ», який проводила Молодіжна секція Української бібліотечної асоціації. 12
кращих фоторобіт переможців увійшли до календаря МС УБА на 2017 рік.
14 лютого бібліотекарі вперше долучилися до Міжнародного дня дарування книг –
провели вуличну акцію «Найкраще – дітям». Бібліотекарі разом зі студентами КВНЗ
«Олександрійського училища культури» дарували маленьким громадянам міста цікаві
книжки з валентинками та рекламними календариками бібліотеки. А батьки юних читачів
подарували дитячій бібліотеці 60 книг (нових та зі своїх домашніх зібрань).
Благодійна акція «Школярик» для дітей із сімей, які опинилися в складних
життєвих обставинах, започатковано ЦМДБ спільно з МЦ СССДМ напередодні Дня Знань.
Близько п’ятдесяти дітлахів розважались з казковими героями, які проводили з малечею
рухливі ігри, конкурси, загадки. Насамкінець, від міського голови, діти отримали
подарунки – все, що необхідно для навчання в школі.
Популярним серед 1,1 тис. користувачів був сучасний інформаційний відділ –
Інтернет-центр, річна кількість відвідувань якого склала 15,1 тис.
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З питань комп’ютерної грамотності бібліотекарі надали 278 консультацій, провели
навчання для понад 300-т відвідувачів, створили 6 відеофільмів та 47 електронних
презентацій до масових заходів.
Декілька років бібліотекарі дбають про естетично привабливий інтер'єр
приміщення бібліотеки. У звітному році така робота мала продовження. Зокрема,
вихованці 3-го класу місцевої художньої школи, разом зі своїм викладачем С.Микитою,
зобразили героїв українських казок на одній зі стін читальної зали учнів дошкільного
віку та школярів 1-4-х класів. Робота тривала три тижні. Також, здійснено оновлення
дизайну за допомогою малюнків «Смішарики в бібліотеці» (внутрішня стіна) та
«Вишиванка» (фасадна стіна).
Дитячий відділ Олександрійської ЦРБ активно використовує інтерактивні,
комунікаційні, креативні форми роботи. Наприклад, експрес-майстерка, бібліомікс,
аукціон ідей, історичне занурення, інформіна, відео-турне, мотиваційна акція,
інформ-кешинг, поетично-мистецький акорд, історичні візії, патріотичний квест,
відео-хроноскоп, креатив-клас, літературні підвечірки. Серед різнотематичних
заходів привертають увагу: година історичної правди «Війна великим горем стала»,
флеш-моб «У прапора нашого барви чудові: внизу золотисті, вгорі волошкові»,
інтелектуальна гра «Філологічна еврика», святково-розважальна програма «У
шапці-невидимці Миколай несе гостинці» для вихованців Новопразької школи-інтернату
та дитячого будинку «Перлинка», екологічна гра «Академія таємниць природи», відеофакт «Як це було… Ліквідація Чорнобильської аварії», читацький навігатор «Що і де я
читатиму в майбутньому», День книги та Інтернету «Інформаційний дует», креативклас по розробці книжкових закладинок «Найкращий biblioЧитаймер», поетичний
перфоманс за творами І.Франка, зустріч з місцевою поетесою, журналісткою
Т.Аноко у літературній дитячо-юнацькій студії «Паросток».
Працівники відділу обслуговування дітей Олександрійської ЦРБ ім. Д.І.Чижевського
спільно з центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді Олександрійської РДА та
районним будинком культури були частими гостями у відпочиваючих дитячо-оздоровчого
табору «Дружба», для яких проводили козацькі розваги та конкурсно-розважальну
програму «Як у нас на Україні», малювання листівок до Дня незалежності України,
українська традиційна гра «Струмочок» тощо.
Чимало заходів проводилось з питань бібліотечно-бібліографічної та комп’ютерної
грамотності, а саме: аукціони цікавих повідомлень «Я хочу, щоб у бібліотеці було…»,
літературно-морський бій «Що? Де? Коли?», медіа-мандрівка «Бібліотечний
дивосвіт», прес-огляд електронних видань в Інтернеті, диво-мандрівка «У
незвичайну країну Інтернет», майстерка «Кіностудія Windows Live: створення свого
фільму», урок «Комп’ютерний мегаполіс. Пошук інформації в Інтернет» та інші.
Дитячим відділом Онуфріївської РБ охоплювалось чимало спрямувань і тем у
роботі з юними користувачами. З метою інформування школярів про нові надходження
літератури проводились огляди-реклами «З новою книгою – у новий навчальний рік»
серії «Дитяча енциклопедія» видавництва «Фоліо», «Довідкове бюро школяра»,
«Знайомтесь, ми новенькі», читання по колу «Журнал збирає разом», пізнавальна
веселка «Усе цікаве на планеті, читай в журналі та газеті», мандрівка «Сторінками
журналу «Професор Крейд», мандрівки в минуле «Замки України» за сторінками
журналу «Куля», бібліографічні огляди, День інформації «Співачка зорі провідної»
(до 145-ї річниці від дня народження Л. Українки). Діти з літнього пришкільного табору
місцевої школи взяли участь у бібліогуморині «Від старого до малого - всі ми любим
щирий сміх», інсценівці казки «Ріпка» на новий лад, етичному діалозі «Секрети
дружби». А на екскурсійну презентацію «Літні пригоди в бібліотеці» було запрошено
учнів з пришкільного табору с. Вишнівці.
Під час заходів до Всеукраїнського дня бібліотек усі охочі мали змогу здійснити
екскурсію «У світі книги чарівної», віртуальну мандрівку «Найвідоміші бібліотеки
світу», переглянути презентацію літературних новинок «Книжкова веселка», взяти
участь в акції «Приведи в бібліотеку друзів», де кожен відвідувач мав можливість
отримати запрошення на безкоштовну перереєстрацію у 2017 році.
Нове наповнення отримали бібліотечно-бібліографічні заняття: мультимедійна
презентація «Книги, що знають усе», віртуальна мандрівка «Книга в сучасному
просторі», практикум «Корисні ресурси Internet» та інші.
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Світловодська ДК МДБ вже не один рік популяризує українську культурну
спадщину, таким чином формуючи патріотично-духовну свідомість юних користувачів –
вихованців дитячих садочків «Берізка», «Ромашка», «Золота рибка», «Теремок»,
«Монтессорі», учнів ЗШ №№ 1, 2, 3, 4, 7, 10, школи інтернату №1 для слабозорих дітей,
тимчасово переміщених зі східних територій країни та Криму, зі школи юних моряків та
місцевих студентів. У цій справі бібліотекарів підтримували: міський краєзнавчий музей,
яким надавались експонати для виставок, матеріали для підготовки загальноміських
заходів; суспільна Служба України, молодіжний осередок «Пласт», члени якого активно
допомагали у проведенні усіх благодійних ранків, творчих виставок, свят із музичним
супроводом; об’єднання інвалідів «Добрада». Юним і дорослим відвідувачам
пропонувались різнопланові заходи. Наприклад, свято «Україна – понад усе!»,
подорож сторінками історії «Майдан. Україна – шлях до свободи», урок мужності «З
Україною в серці» до річниці подій під Крутами, зустріч з героєм АТО В.М.Стеблиною
«Будь завжди вірним Україні», подорож у минуле «Козацькі звичаї», цикли заходів
«Кобзар українського народу», «Без минулого немає майбутнього», виставка малюнків
«Яким, я бачу майбутнє України», свято української витинанки, круглий стіл «Одна
єдина – соборна Україна!», учасниками якого стали учні 10-11-х класів, члени «Пласту»,
директор міського краєзнавчого музею та громадські організації міста.
Протягом року бібліотеку відвідували 10 користувачів переселенців, з якими
проводились екскурсії до бібліотеки «Моя бібліотека – мій рідний дім», літні читання
«Що літом придбаєш, восени пожнеш», свята-розваги «Ура! Канікули!», ігри,
вікторини, конкурси.
До Дня народження міста, у парку відпочинку ім. Т.Г.Шевченка, бібліотекарі
підготували вікторину «Минуле та сьогодення рідного міста», гру-мандрівку
«Пелюстку ромашки зірвав – знання про вулиці дістав», виставку малюнків «Малюємо
та мріємо», переможці якої отримали книги поета-земляка К. Оверченка, майстер-клас з
виготовлення ляльки-мотанки тощо.
Бібліотека-філія № 8 для дітей Світловодської ЦМБС співпрацювала зі
школами міста, школою-інтернатом №1 для слабозорих дітей, літературним об’єднанням
«Літо», краєзнавчим музеєм, міськими управліннями освіти, юстиції, міським і районним
центрами зайнятості, спонсорами - крамницями «Карандаш» і «Маркет-Опт».
Велика увага приділялась формуванню інформаційної культури користувачів
різних вікових категорій. Задля цього проводились Дні – інформації, бібліографії, нових
надходжень, періодики, краєзнавства. Під час циклу занять «Ласкаво просимо у
країну Читалію» школярі брали участь у комп’ютерній презентації «Як створюється
книга», бібліоподорожі «Знамениті бібліотеки світу», годині корисних порад «Вибір
книг у бібліотеці, види літератури», мандрівках сторінками сайтів бібліотек України
«Віртуальні бібліотеки», бесіді «Що таке бібліографія?». Цікаво проходили Інтернет
уроки «Мій друг – комп’ютер», «Комп’ютер – це просто!», «Азбука безпеки», «Ось вона
яка – комп’ютерна клавіатура», «На зв’язку з друзями», «Цей чудовий комп’ютер»,
«Глобальна мережа Інтернет», «Кращі браузери» та інші. Продовжила роботу «Школа
початківця». За звітній рік її учнями було 9 осіб поважного віку. Продовжував свою
роботу і Пункт Доступу Громадян (ПДГ) до інформації органів державної влади,
заснований в 2011 році, де усі категорії відвідувачів можуть ознайомитись з матеріалами
сайтів урядових, державних установ, місцевих органів влади. Бібліотека систематично
отримувала електронною поштою найновішу інформацію про події, що відбувались в
центральних органах влади від Української бібліотечної асоціації. У куточку «ПДГ» можна
підібрати літературу правової тематики. Загалом послугами комп’ютерної техніки
скористалося 457 осіб, роботою за ПК – 3661.
Краєзнавча тематика завжди у полі зору бібліотекарів. Так, у бібліотеці
відбулись: бенефіс місцевої поетеси Л.Лаврик; відкрите засідання місцевого
літературного об’єднання «Літо»; презентації – нової книги письменника-земляка
К. Оверченка «Люблю тебе таку, яка ти є…» та монографії Т. Ткачук «Пётр Кодьев» про
художника-земляка, одного із засновників Національної Спілки художників України,
організатора реставраційної справи в образотворчому мистецтві; вуличну акцію «Міняю
кульку на віршик»; міський конкурс дитячих малюнків «Мій улюблений герой книг
українських авторів і казок». Також, МДБ взяла участь у туристичному фестивалі
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«Світловодськ – фест-62» та організувала читачів бібліотеки до участі у міському
конкурсі до Дня поезії на краще виконання авторського поетичного твору.
Завдяки участі МДБ у Всеукраїнській акції «Бібліотека українського воїна»
до армійських бібліотек передано 20 книг. Для 7-ми переселенців з Донбасу, що є
користувачами бібліотеки, поновлено куточок «Поверни надію, підтримай довіру»,
проводились індивідуальні бесіди та заходи.
Слід подякувати і бібліотечним гуртківцям з «Книжкової лікарні», які
подарували нове життя 106 книгам бібліотеки.
Петрівська РДБ стала базою проведення одного із районних семінарівпрактикумів «Бібліотека – центр інформаційної підтримки освітнього процесу та
змістовного дозвілля». У роботі семінару взяли участь начальник відділу культури і
туризму Петрівської РДА Н.Подкопаєва та провідні фахівці районних бібліотек.
Розглядались питання щодо створення комфортних умов та впровадження інноваційних
форм роботи з користувачами. У формі творчого діалогу сільські бібліотекарі обговорили
основні завдання роботи їхніх бібліотек.
До 25-ї річниці незалежності України 15 користувачів РДБ взяли участь у скайпзустрічі «Усі ми діти твої, Україно!» зі своїми ровесниками з Христофорівської сільської
бібліотеки Миколаївської області, ініціаторами та організаторами якої були бібліотечні
фахівці з Миколаївщини та Кіровоградщини. Спілкування виявилось цікавим і
різноплановим. У ході обговорення торкалися різних тем, а найбільше – патріотизму,
екології, образотворчого мистецтва. Насамкінець, діти обмінялись електронними
адресами.
Завдяки новому підходу в організації акції «Подаруй бібліотеці книгу» –
розміщення інформації про захід на сайті РДБ та у соціальних мережах –користувачі
бібліотеки отримала дарунок від земляків – 144 примірники книжкових і періодичних
видань з питань психології, із серії «Клуб сімейного дозвілля» та інші. Бібліотекарі на
електронних ресурсах висловили подяку дарувальникам та розмістили їхні фото.
Безперечно, література знайде своїх читачів, як дітей, студентів, так і дорослих.
Устинівська РДБ завдяки участі у конкурсі від видавництва «Фонтан казок»
отримала 5 книг Оксани Лущевської «Вітер з-під сонця», яку презентували відвідувачам.
Влітку заходи з дітьми спрямовувались на змістовне дозвілля користувачів:
ілюстрована виставка книг «Моя улюблена казка»; мультфеєрверк «Зі сторінок
казок на голубі екрани»; театралізоване відкриття проекту «Бібліотека під
парасолькою», на яке завітали усі охочі, де змогли взяти участь у різноманітних іграх;
конкурс малюнка на асфальті «Я малюю радість» визначив найкращих авторів, які
були відзначені призами.
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Комп’ютерний куточок
Витязівська СДБ

Презентація книги
А.Донія «Війна очима солдата»

Добровеличківська РДБ

Акція

Голосні читання у дитсадку
Бібліотека-філія №3 Знам’янська МЦБС

Географічний диліжанс

Вільшанська РДБ

«Моя іграшка друзям зі Сходу»

Бібліотечна хода

Новоархангельська РДБ

свято Казки

Долинська РДБ

Зустріч з І.Андрусяком БФ № 19 для дітей
Акція «Повір у чудо» ЦМДБ
Кіровоградська МЦБС
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Святкування ювілею бібліотеки
Новомиргородська МДБ

Літературна подорож «Твого слова співучого сила»
Новгородківська РДБ

«Фест-62»
Школа початківців з комп’ютерної грамотності
Бібліотека-філія № 8 для дітей Світловодська МЦБС

Огляд нових книг
Петрівська РДБ

Благодійна акція
«Подаруй тепло душі своєї»
Побузька МДБ

Дитячий санаторій
Олександрівська РДБ
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Майстер-клас влітку
Дитячий відділ Онуфріївська РБ

Оздоровчий табір «Дружба»
Дитячий відділ
Олександрійська РЦБС

День дітей
Новомиргородська РДБ

Видавець:
Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка
вул. Шевченка, 5
м. Кропивницький
25006

Телефон/факс: (0522)

22 – 45 – 85

http://librarychl.kr.ua
E-mail: 02219398@mail.gov.ua
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