
 

Заходи до Всеукраїнського тижня дитячого читання  

«Непереможна та єдина читацька Україна» 

у бібліотеках для дітей Кіровоградської області у 2023 році 

 

Міська бібліотека для дітей КЗ «Благовіщенська міська публічна бібліотека» 
 

- Бібліоподорож «Книга – чудо із чудес» 

- Ігроленд «# Читомагія: читаємо вголос казку» 

- Казковий феєрверк «Казка лишається з тобою» 

- Книжковий хіт-парад «Нестайко та його твори» 

- Ювілейний вернісаж «Іменинники в книжковій родині» 

 

- Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей  
 

- Голосні читання «Чарівна скарбничка казок від Наталі Забіли» 

- День відкритих дверей «Читаємо і Перемагаємо» 

- Книжковий хіт-парад  «Віктор Близнець та його твори» 

- Літературний сніданок «Казка чарівна в гості нас кличе» 

- Онлайн-подорож «Портал у світ дитячих книг» 

- Фотозона  «Спіймали за читанням» 

 

Гайворонська бібліотека для дітей філія №1  

КЗ «Гайворонська міська публічна бібліотека» 
 

- Book-мандрівка «З книгою до зірок» 

- Виставка-фуршет «Меню для книжкових гурманів» 

- Літературна вікторина «Чи знаєте ви казки Андерсена?» 

- Літературні дивацтва «Долі книжок: таємниці, загадки, сенсації» 

- Тур знавців «Калейдоскоп цікавих казок» 

 

КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради 
 

- Інтелектуальна гра «Веселкова парасолька» 

- Book- парад «Книги-ювіляри» 

 

Бібліотека для дітей – філія  

КЗ «Долинська центральна публічна бібліотека Долинської міської ради» 
 

- Бібліомікс «Під парусами дитячих книг» 

- Бібліошопінг «Даремно часу ви не гайте! Ось ці книги вибирайте!» 

- Віртуальна подорож «Літературні хіти сезону» 

 

- Філія «Дитяча бібліотека» КЗ «Публічна бібліотека» Кетрисанівської сільської ради 
 

- День книг-ювілярів «Зорепад книжкових ювілеїв» 

- Зустріч з письменницею-землячкою Л. Федюкевич «Від тих, хто пише – тим, хто читає» 

- PR-акція «Коло читання» 

 

Центральна міська бібліотека для дітей МЦБС м. Кропивницького 
 

- Вook-art «Ілюструємо книги – ювіляри 2023»  

- Літературний хепенінг «Казкова подорож  

- PR-акція від дарувальника «Ім’я на книзі»  

- Selfie Day «З улюбленою книгою» 

- Час здивувань «Час «Ч» 

 

Бібліотека-філія для дітей № 12 МЦБС м. Кропивницького 
 

- Бібліо-фреш «Книга збирає друзів»  

- День родинного читання «Від родини йде життя людини» 



- Казкова заплутанка «Стежками мудрої казки»  

- Феєрія мандрів «Шлях книги до читача»  

 

Бібліотека-філія для дітей № 13 МЦБС м. Кропивницького 
 

- Відеозабавлянки «Що буває, коли книга оживає»  
- Відеоподорож з елементами історичного екскурсу «Як твориться книга» 
- Інформвізитка про ілюстраторів дитячих книг «Ті, що малюють між слів»  

 

Бібліотека-філія для дітей № 19 МЦБС м. Кропивницького 
 

- АРТ-терапія «Я малюю радість» 

- Book-рефлексія «Ліки від позіхання» 

- Карамель-паті «Катавасія» 

- Святковий розіграш «Читаміни для дитини» 

- Чаклунські шахи «Зіграй з Гаррі Поттером!» 

 

Бібліотека-філія для дітей № 21 МЦБС м. Кропивницького 
 

- Бук-фешен «Причепури книгу по-модньому» 

- Бенефіс книги О. Горобець «Киця з Кропивницького» 

- Літературна онлайн-гра за творами Наталі Забіли 

- Лялькова вистава про книгу «Буває ж таке» 

 
Новоархангельська бібліотека-філія для дітей  

КЗ «ЦПБ» Новоархангельської селищної ради 
 

- Голосні читання «Найкраща книга – у нас» 

- Літературний круїз «Сучасна книжка – сучасним дітям» 

- Флешмоб «Захоплення читанням» 

 

Бібліотека для дітей КЗ «Новгородківська публічна бібліотека» 
 

- Бібліоселфі «Я люблю читати» 

- Віртуальна подорож «З історії книги» 

- Лабораторія книжкового смаку «Книжковий дощ новинок» 

- Літературний вояж «Веселі пригоди в країні  Читалії» 

- Літературний калейдоскоп «Дитячі книги – ювіляри року»  

- Огляд-презентація дитячих книг «Цікаве. Дивовижне. Таємне» 

 

КЗ «Новомиргородська міська бібліотека для дітей» 
 

- Виставка-інсталяція «Цікава книга до філіжанки кави» 

- Казковий гурман-день «Вам і казка, і бубликів в’язка» 

 

Дитяча філія Новоукраїнської центральної бібліотеки  
 

- Голосні читання «Казки для дитячої душі» 

- Літературний дебют «Сучасна дитяча література» 

- Story-time «Почитаймо разом» 

 

КЗ «Олександрівська бібліотека для дітей»  
 

- Бібліотечний вікенд «Дива книжкового королівства» 

- Бібліошоу «Читаємо від березня до березня» 

- Відеобукфлеш «Сто слів про книгу» 

- Дегустація новинок «На журнальному бульварі» 

- Книжкова френдзона «Для вас і ваших друзів HOT NEW BOOK» 

- Стіна признань «Бібліотека для мене – це…» 

 

 

 



Центральна міська бібліотека для дітей  Олександрійської МЦБС 
 

- Костюмовані голосні читання  «Казка оживає» 

- Літературні посиденьки «Бабуся читає, онуча гарно сприймає» 

- Лялькова вистава  «Як Книжечка в казковому лісі друзів шукала» 

- Презентація книжкових новинок на фейсбук «Радимо прочитати!» 

- Фотогалерея «Фототрюки з улюбленою книгою» 

 

КУ «Петрівська бібліотека для дітей» Петрівської селищної ради  
 

- Краєзнавчий круїз «Літературні скарби Кіровоградщини» 

- Літературний футбол «Спортивні змагання для дружнього читання» 

- Онлайн-акція «Читаємо улюбленого автора» 

 

Побузька міська бібліотека для дітей 
 

- Бенефіс читача «Кращий читач – гордість бібліотеки» 

- Літературні пазли «Таємниці книжкової полиці» 

 

Бібліотека-філія № 8 для дітей КЗ «Світловодська ЦМБС» 

- Зустріч з поетесою-краянкою А. Криницькою «На захисті України» 

- Літературний турнір «Прочитай, знайди відгадки на усі складні загадки» 

- Онлайн-презентація «Книги – ювіляри 2023 року» 

 

КЗ «Міська дитяча бібліотека Світловодської міської ради»  
  

- Розважально-ігрова програма «Я люблю живу книгу!» 

- Читацькі вибори «Супер читач» 

- Читацькі розваги «ЇЇ величність – українська книга» 

 

Устинівська дитяча бібліотека КЗ «Устинівська ЦБС» Устинівської селищної ради 
 

- Бібліомікс «Під парусами дитячих книг»  

- Бібліокруїз «Подорож-змагання юних детективів»   

- Літературний глобус «Разом із книгою відкриваємо світи»  

- Літературний пінг-понг «І сюди заглянь, будь ласка, тебе запрошує цікава казка»  
 
 
 
 
 
 
 

 

  


