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Матеріал містить аналіз та узагальнені відомості з різних
джерел участі бібліотек Кіровоградщини у реалізації
Національного проєкту «Україна читає дітям» протягом другої
половини 2012 – 2017 років. З метою ілюстрації проведеного
обсягу роботи з промоції книги і читання серед дітей наведені
приклади окремих заходів, що відбулися у різні роки.
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Щоденна праця бібліотекарів з дітьми – це велика робота
з промоції книги і читання. Саме на зацікавлення дітей читанням
книг, особливо в час, коли електронні технології на кожному
кроці, був спрямований Національний проєк «Україна читає
дітям» (далі Проєкт), який реалізується з 2010 року бібліотеками
для дітей України. Ініціатором Проєкту виступила Національна
бібліотека України для дітей.
Мета – відродження традиції читання у колі української
родини; зацікавленість дітей у користуванні друкованою книгою
як джерелом знань, заохочення їх до систематичного читання,
залучення до бібліотек нових читачів.
Родзинкою Проєкту, на відміну від уже існуючих, стало
те, що саме відомі публічні люди читатимуть уголос книги
дітям, ділитимуться спогадами і враженнями про першу
прочитану книгу, улюблених героїв, які вплинули на їхній
життєвий та професійний вибір.
Починаючи з перших кроків Проєкту в краї
Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка,
методичний центр для бібліотек області з питань
обслуговування дітей, забезпечувала і підтримувала його
реалізацію.
На сторінці «Конкурси, акції» сайту бібліотеки, у розділі
«Україна читає дітям» (http://librarychl.kr.ua/pro_bib/proekt.php),
систематично висвітлювалася інформація про проведені читання
у рубриках: «Проєкт в обласній бібліотеці для дітей
ім. Т. Г. Шевченка» та «Заходи проєкту в бібліотеках області».
З метою інформування широкого загалу громадськості
про Проєкт та участь у ньому ОБД був розроблений
оригінальний шаблон постера «Національний проєкт «Україна
читає дітям» на Кіровоградщині». У вестибюлі бібліотеки діяла
фотогалерея «Національний проєкт «Україна читає дітям», де на
світлинах були представлені миттєвості зустрічей дітей з
відомими особистостями.
Підсумки перших років участі бібліотек у Проєкті
підведено під час Дня керівника (2012 рік) – «Книга в житті
публічних людей. Реалізація Національного проєкту «Україна
читає дітям» на Кіровоградщині». Окремі бібліотеки були
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відзначені подяками обласної бібліотеки для дітей «за активну
участь та залучення підвідомчих бібліотек до проведення заходів
у рамках Національного проєкту «Україна читає дітям» на
Кіровоградщині».
Цього ж року підготовлено і видано дайджест
«Національний
проєкт
«Україна
читає
дітям»
на
Кіровоградщині», який презентували учасникам Всеукраїнської
науково-практичної конференції директорів обласних бібліотек
для дітей «Дитячі бібліотеки як культурно-інформаційні центри
у процесі формування особистості дитини», що проходила в
області.
Видання
представлено
на
сайті
бібліотеки
http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_ukr_chit_dit.php
Даний матеріал – про участь у Проєкті бібліотек
Кіровоградщини протягом другої половини 2012 – 2017 років.
Звичайно, не реально розповісти про весь обсяг
проведеного. Уявити масштабність участі бібліотек у Проєкті
допоможуть наведені приклади окремих заходів, що відбулися у
різні роки.
Широку аудиторію зацікавлених відвідувачів збирала в
своїх залах Кіровоградська обласна бібліотека для дітей
ім. Т. Г. Шевченка. Оскільки подібні читання мали широкий
резонанс у місті, то на них із кожним роком усе більше ставало
охочих побувати. І не лише школярів, а і дорослих містян. Щоб
мати уяву як це відбувалося, досить переглянути публікації на
сайті бібліотеки, в інтернет-ЗМІ чи відео на ютуб.
Вдячними співрозмовниками Володимира Стафідова –
болгарина за походженням, журналіста газети «Роден край»,
сучасного дитячого письменника і перекладача стали учні
початкових класів гімназії ім. Т. Г. Шевченка та спеціалізованої
загальноосвітньої школи № 6 міста. У ході спілкування
Володимир Михайлович повідав про дитинство, перший
написаний вірш, зачитав уривки з власних творів для дітей.
Насамкінець, учні отримали книжку-розмальовку з автографом
поета.
Ірен Роздобудько – журналістка, письменниця, читала
уривки з уже відомих творів – повісті «Пригоди на острові
Клаварен», книги, що вийшла в серії «Життя видатних дітей» і
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присвячена Б. Паскалю, В. Моцарту, Г. Андерсену, К. Білокур,
Ч. Чапліну та презентувала збірку казок «Коли оживають
ляльки». У ході спілкування запропонувала дітям гру – озвучити
піратські закони та висловити думку щодо них. По закінченню
гри присутні отримали у подарунок від письменниці піратські
амулети на щастя. Велелюдна аудиторія дітей і дорослих була
задоволена спілкуванням, автограф і фото сесією з авторкою
улюблених творів.
Побувала у бібліотеці письменниця Леся Воронина. Учні
початкових класів НВК Кіровоградського колегіуму та
загальноосвітніх шкіл міста № 4, 25, 34 почули історії створення
її творів – «Таємне Товариство Боягузів та Брехунів», «Пригоди
голубого папуги», «Таємниця Чорного озера». Були у захваті від
знайомства з іграшкою-талісманом – Пані Ґавою, яка виконує
бажання того, хто злегка смикне її за кіску чи потримає за лапку.
А ще, взяли участь у запропонованій гостею грі та отримали
чарівні призи – равликів.
На зустрічі з відомими сучасними письменниками –
Іваном Андрусяком, Олегом Чаклуном та Олександром
Дерманським можна було не лише побувати, а й прочитати про
неї в публікації журналістки С. Томашевської «Про хворих
принцес, чупакабру і мрії. У Кіровоград завітали дитячі
письменники» на Першій електронній газеті. А була вона
пізнавальною і незабутньою для дітвори. Олег Чаклун розповідав
про написану ним чарівну книгу «Мрія. Dream. Мечта»
українською, англійською та російською мовами, тексти якої
доповнили яскраві ілюстрації, творчі завдання. Звучали чудові
казки про дивовижних героїв та їхні неймовірні пригоди, які
ввійшли до книги «Швейцарські казки». Щирим сміхом дітлахи
супроводжували читання Іваном Андрусяком віршів про
носорога і Чупакабру, солодкі сади і песиків на деревах. Уроки
принцесознавства давав письменник Олександр Дерманський.
Автор зачитав 7 ознак справжньої принцеси, після чого всі разом
(слухачі і письменник) спробували віднайти принцес серед
присутніх. Презентував автор і свою першу поетичну збірку
«Бигимоти не Медмеді». Декламуючи та зображуючи героїв
віршів, він розвеселив та закохав у себе і малечу, і дорослих.
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«Ви знаєте хто зробить сніг та які пригоди чекають на
тринадцяте кротеня у чарівному Буковому лісі? А юні
користувачі, які завітали 17 листопада до обласної бібліотеки
для дітей ім. Т. Г. Шевченка, знайшли відповіді на ці та інші
запитання під час зустрічі-презентації з сучасним українським
письменником, автором дивовижної трилогії про сім’ю Кротів,
журналістом – Тарасом Прохаськом», – читаємо у статті
журналістки Л. Листюк «Відомий український письменник
розповів кіровоградським дітлахам про 13-те кротеня» на
Першій електронні газеті. Учні початкових класів гімназії
ім. Т. Г. Шевченка та Кіровоградського колегіуму з радістю
спілкувалися з автором, почули розповідь про перші написані
ним дорослі та дитячі твори, уривки з першої книжки трилогії
«Хто зробить сніг». А ще, мали можливість познайомитися з
новими книгами видавництва «Старого Лева».
Море позитиву залишилося у дітей від подорожі на
космічному часольоті у часи, коли на Землі жили динозаври,
разом із Сергієм Пантюком. Саме в бібліотеці вони стали
учасниками презентації нових книг автора – науковофантастичної повісті «Вінчі й Едісон» та поетичної збірки
«Неслухняники. Вірші для дітей».
Письменники-земляки долучилися до Проєкту. Охоче
згадувала про дитинство, перший написаний вірш, прочитану
книгу Антоніна Царук. Представила на розсуд слухачів нову
збірку «Мовчання бруньки», зачитала ряд поезій зі збірки «Як
Петрик стежину пас».
Другокласникам НВК «Кіровоградський колегіум»
сподобалися вірші Миколи Бутенка – «Ягідки для киці»,
«Мешканці морів», «Абетка», «Мій зоосад» та Антоніни Корінь
– «Веселі дрібнички із сімейної скарбнички», про що вони із
задоволенням розповіли в інтерв’ю для передачі «Акценти дня»
каналу ТТV.
«Олексій Козачинський та Богдан Швець читали дітям»,
– під таким заголовком на сайтах інтернет-ЗМІ «Кіровоград24»,
«Тусовка» з’явилися пости про участь у Проєкті артистів
Кіровоградської обласної філармонії, які ділилися читацьким
досвідом
із
учнями
початкових
класів
гімназії
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ім. Т. Г. Шевченка. Богдан презентував книги з бібліотеки своєї
родини, яку почали створювати ще його бабуся з дідусем –
братів Грімм та Вільгельма Гауфа, Джека Лондона та Даніеля
Дефо. А Олексію у дитинстві подобалися герої прочитаних
українських народних казок. Артисти не розлучаються з
книжками навіть на гастролях – беруть із собою електронні
книги з творами сучасних авторів, проте, віддають перевагу
паперовим виданням.
Неординарні зустрічі проходили і в бібліотеках для
дітей Кіровоградської області.
Діти різного віку, по-новому, відкривали для себе цікавий
світ книги з відомими краянами.
Про своє хобі – читання книг, Надія Бужан, журналістка
за професією, розповіла восьмикласникам. Місцем для
спілкування стала Вільшанська РБД. Все почалося, як
зазначила Н. Бужан, у дитячі роки, з казок Г. Андерсена,
Ш. Перро, А. Ліндгрен. Зачитувалася пригодницькими та
історичними творами О. Гончара, А. Конан Дойла. Разом із
гостею старшокласники поринули у світ поезії О. Хайяма
«Рубаї». Особливо зацікавила підлітків розповідь журналістки
про книгу «Моя дорога птаха», написану Ольгою Кузьменко,
матір’ю відомого співака і композитора, лідера гурту «Скрябін»
Андрія Кузьменка. Спілкуючись із дітьми Надія Василівна
цікавилася їхніми читацькими уподобаннями, захопленнями,
мріями.
Надія Фудар, директор Вільшанського українськоболгарського
історичного
музею
ім. Івана
Гуржоса
запропонувала учням 5-6-х класів зробити екскурс у минувшину
краю за допомогою історичних нарисів краєзнавця П. Кизименка
«Пам’ять степів» та збірки про історію болгар Вільшанщини
«Летопись села Ольшанка». Цікаво розповіла про історію
створення музею, його експонати, дослідницьку діяльність
музейних працівників, наукову бібліотеку при музеї, багату
творами науковців та краєзнавців. Не обійшлося і без читання
улюблених у дитинстві творів відомих українських
письменників: В. Нестайка «П’ятірка з хвостиком», І. Єфремова
7

«На краю Ойкумени», М. Носова «Пригоди Незнайка та його
друзів».
Гайворонська РБД організувала для школярів зустрічі з
цікавими особистостями рідного міста, закоханими в книгу.
Зокрема,
письменниця-землячка
Людмила
Олександрук
представила авторську казку «Розмова з ангелом», розказала і
про своє захоплення у дитинстві казками, творами В. Нестайка,
зачитала уривок із його повісті «Незвичайні пригоди в лісовій
школі». А діти подивували гостю – показали інсценівку її казки
«Як ослик Мося друзів шукав».
Учасник АТО Засядьвовк Роман, за фахом історик,
науковий співробітник місцевого музею, говорив з учням 8-го
класу школи-гімназії № 5 про археологічні розкопки, в яких брав
участь, про літературні уподобання, зокрема, поезію Ліни
Костенко і зачитав уривок з її історичного роману «Маруся
Чурай». Під час зустрічі не оминули тему АТО. Діти з
хвилюванням слухали відповіді гостя на їхні запитання про
бойові дії на сході країни.
Про заходи Добровеличківської РБД дізнаємося із
публікацій на її блозі в рубриці «Відроджуємо традицію читання
дітей і підлітків». На читаннях за участі Володимира Мельника,
члена районної літературної студії «Пролісок», побували учні 4го класу загальноосвітньої школи № 2. У сім’ї, як згадував гість,
була гарна традиція – батьки читали вголос. Із дитинства
захоплювався творами В. Нестайка, М. Ріда, Р. Стівенсона.
Серед улюблених – «Таємничий острів» Ж. Верна, «Тореадори з
Васюківки» В. Нестайка. І хоча за професією бухгалтер, любов
до слова привела в ряди кореспондентів районної газети
«Сільське життя». Працюючи в газеті, став займатися
літературною творчістю. Перше написане оповідання «Дядьку,
рятуйте!» присвячене цікавій пригоді, яка сталася з ним у дитячі
роки. Саме уривки з цього твору і зачитав дітям. Захопленнями
дитинства також були малювання і фотографія. Фотографія і
літературна творчість згодом стали для В. Мельника змістом
життя.
Діти
задавали
багато
запитань
Володимиру
Володимировичу, а книги, про які він розповідав, взяли
почитати.
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Семикласникам ЗШ № 1 було цікаво поспілкуватися з
воїном-земляком, учасником АТО Миколою Коваленком, почути
про читацькі уподобання дитинства, серед яких особливе
враження залишилося від творів В. Нестайка, зокрема, його
«Тореадори з Васюківки». Гість розповів про себе, про професію
фельдшера, яка так знадобилася на війні. Микола Петрович
добровольцем був зарахований у Кіровоградський 42-й
батальйон, мав позивний «Док». Пройшов усе пекло
Іловайського котла, отримав поранення, лікувався і знову – на
війну, але вже фельдшером. Багато бійців вдячні йому за вчасну,
кваліфіковану допомогу. На завершення зустрічі наголосив, що
для того, щоб здобути цікаву професію, потрібно багато читати і
добре навчатися.
П’ятикласникам ЗШ № 1 пам’ятна зустріч із депутатом
обласної ради Людмилою Мусієнко. З трьох років книги стали
частиною її життя: казки – в наймолодшому віці, згодом
полонили твори М. Твена, М. Ріда, С. Скляренка,
П. Загребельного. Улюбленою завжди була повість М. Твена
«Пригоди Тома Сойєра», уривок із якої і зачитала дітям.
Упродовж зустрічі відповідала на запитання школярів, зокрема,
сказала, що сьогодні зачитується романами В. Шкляра та
подарувала бібліотеці дві книги письменника.
Гостею Долинської РБД була Н. Гузнак, член творчого
об’єднання «Сузір’я Долинщини». Поетка розповіла учням 8-х
класів ЗШ № 1 про свою родину, цікаві і незвичайні випадки з
життя, історії написання творів, декламувала власні вірші.
Зачитала уривок зі своєї улюбленої книги дитинства «На коні і
під конем» Анатолія Дімарова. Наостанок запросила підлітків до
творчого об’єднання «Сузір’я Долинщини», побажала гарно
навчатися і обов’язково читати книги.
«В рамках Національного проєкту «Україна читає дітям»:
Сергій Ткачов», – можна було прочитати на сайті Долинської
районної державної адміністрації про зустріч учнів із жителем
міста Долинська, членом Національної спілки майстрів
народного мистецтва, вчителем біології Сергієм Ткачовим. Як
зазначив митець, змінила його життя, занурила в цікавий,
чарівний світ природи документальна розповідь відомого
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угорського мандрівника Габора Молнара «У країні ягуарів». Від
Сергія Володимировича діти дізналися безліч корисної і
пізнавальної інформації про рослинний та тваринний світ
району. Переглянули відеоролик про рослини краю, створений
ним. Розказав митець і про своє хобі – виготовлення виробів із
лози і глини.
Компаніївська РБД долучила до популяризації книг
земляків – освітян, працівників культури. Учителька початкових
класів Олена Бутько з дитинства захоплювалася літературними
казками. Тому і для читання малюкам обрала казку «Пісня
тоненької очеретини» В. Чухліба. А старшокласники відкривали
для себе світ творчості поетів-земляків М. Донченка й І. Прядуна
разом із Юлією Стеценко, головним спеціалістом відділу
культури, туризму та культурної спадщини місцевої
райдержадміністрації.
Публікації електронних ЗМІ під заголовком «Проєкт
«Україна читає дітям» – в Кіровограді» знайомили містян із
заходами бібліотек-філій ЦБС м. Кропивницького. Зокрема, у
філії № 13 для дітей учні 3-го В класу школи № 14 спілкувалися
з поетесою і бібліотекарем Іриною Хоменко. Авторка
презентувала власні поезії «Книга», «Моє місто», «Кіровоград»,
«Кольорові вірші», зачитала уривки з повісті-казки «Золотий
ключик, або пригоди Буратіно» О. Толстого. Філія № 12 для
дітей запросила поетесу Антоніну Царук. Її вірші слухали учні
5-6-х класів НВО ШДС «Вікторія-П». Третьокласники ЗШ № 18
із задоволенням прийшли до філії № 19 для дітей на зустріч із
Тетяною Тетеревятниковою, тренером-викладачем обласної
федерації
тхеквондо,
заслуженим
майстром
спорту
міжнародного класу з тхеквондо, багатократною призеркою
світу і Європи. До того ж, спортсменка, починаючи з молодшого
шкільного віку, була активною читачкою бібліотеки. Діти
буквально засипали гостю запитаннями про книги і читання,
спортивні змагання, країни в яких вона побувала. А їх не
перелічити – Китай, Корея, Словенія, Болгарія та інші. Із
задоволенням слухали веселинки Грицька Бойка «Хлопчик Ох»,
«Про портфель», які читала Тетяна Сергіївна та обговорювали їх
разом. Дізналися про її улюблених авторів – М. Булгакова та
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М. Достоєвського. На завершення гостя побажала дітям гарно
вчитися, займатися спортом, багато читати, бо це – складові
життєвого успіху.
Публікації про заходи в Новгородківській РБД мали
місце на сторінках районної газети «Новгородківські вісті», сайті
Новгородківської РДА. Для прикладу Сергій Черкас, учитель
історії, читав шестикласниками Новгородківського НВК
історичну повість Марії Пригари «Михайлик – джура
козацький». Саме ця книга, за словами краєзнавця, вплинула на
його захоплення – дослідження історії краю, виготовлення
поробок із дерева та металу на історичну тематику.
Зустріч
учнів
7-го
класу НВК
із
головою
Новгородківської районної ради О. Горбенко відбулася у
приміщенні ради. Дітям цікаво було побувати у робочому
кабінеті Олександра Вікторовича, почути про діяльність
районної ради. Розповів школярам і про вплив книги на вибір
майбутньої професії: захоплювався технікою, цікавився
публікаціями в журналах «Юный техник» і «Техника –
молодѐжи»,
книгами
серії
«Эврика».
Зачитувався
пригодницькими творами Ж. Верна, Д. Дефо, Ф. Купера. Велике
враження на оповідача справив фантастичний роман І. Єфремова
«Час бика». Саме фантастичні твори про міста і селища
майбутнього із комфортабельним житлом для людей вплинули
на вибір професії архітектора. Цікавить Олександра Вікторовича
і сучасний літературний процес, зокрема й у районі –
неодноразово відвідував засідання місцевого літературного
клубу «Світоч».
Селищний голова смт Новгородка О. Сириця познайомив
юних земляків із поезією Олександра Стовби, який загинув у
Афганістані. Творчість О. Стовби близька селищному голові, так
як він сам виконував інтернаціональний обов’язок в
Афганістані. Зачитав уривки з поеми О. Дмитренка «Аист»,
присвяченої життю і подвигу поета-воїна. Щиро відповів
селищний голова й на низку запитань дітей.
Ніхто з присутніх не залишився байдужим від
спілкування з головним отаманом Кіровоградського обласного
козацького товариства «Козаки Інгулу», головним лікарем
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центральної районної лікарні О. Нестройним. Закоханий в
минуле краю, він провів екскурс в історію козацтва, захоплююче
розповів про життя сучасного обласного козацького товариства,
озвучив дітям уривок із книги Тараса Чухліба «Гетьмани
України-Русі».
Цікавих і творчих людей до участі у Проєкті запросили
філії Олександрійської МЦБС. З користувачами ЦБД
ім. Ю. Гагаріна ділилися читацьким досвідом: режисер,
керівники й актори творчих колективів Палацу культури
«Світлопільський», члени літературного об’єднання «Джерело»,
ветерани Другої світової війни, майстри спорту, лікарі та багато
інших. Талановитий педагог, фотограф, краєзнавець, лауреат
обласної краєзнавчої премії ім. О. Ястребова Валерій Жванко
читав свою улюблену казку «Іванові кавуни» В. Івановича
четверокласникам колегіуму. Презентував авторську книжку
«Барокові закапелки Олександрії», ілюстровану власними
фотороботами. Після заходу, на питання журналіста міського
порталу «Олександрійські новини» про роль книжки в його
житті та найяскравіші спогади з дитинства, відповів: «…Я дуже
добре пам’ятаю вечори, коли я ще не вмів читати - стакан чаю,
бабуся спить, а ми з дідом з книжками. От завдячуючи цьому
домашньому спілкуванню, я став учителем літератури й за це
дуже вдячний своєму дідусеві. … Про це я й хотів розказати
дітям».
Закоханий у книгу з дитинства режисер народного
аматорського театру Палацу культури «Світлопільський»
Ю. Дзбановський. У студентські роки захопився романом
Е. Л. Войнич «Овод», мріяв зіграти роль головного героя, яка
згодом реалізувалася, коли став актором аматорського театру.
Дев’ятикласникам було цікаво почути від Юрія Ігоровича про
заснування першого театру на Україні, історію виникнення
аматорського театру в м. Олександрії та про його акторську і
режисерську діяльність. Готуючись до нової постановки,
режисер постійно звертається до художніх творів із яких черпає
ідеї та сюжети вистав. Відтворити ж костюми відповідного
історичного періоду також допомагають книги.
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Першими книжками дитинства Володимира Чумака,
директора Будинку дитячої та юнацької творчості, керівника
гуртка «Авіамодельний» були народні казки. Зараз він більше
читає літературу з авіамоделювання: «Самолеты строим сами»
К. Горбенко, «Caмoлeт cвoими pyкaми» В. Кoндpaтьєва та інші.
Завдяки книгам навчився сам і зараз навчає гуртківців
створювати масштабні копії реальних літальних апаратів,
експлуатувати моделі в умовах змагань. Учні 2-3-х класів
колегіуму та ЗНЗ № 15 були у захваті від спілкування з гостем та
можливості переглянути моделі літаків на виставці.
Світлана Мозгова, акторка аматорського театру,
завідувачка сектором по роботі з дітьми Палацу культури
«Світлопільський», повідала дітям про свій професійний шлях
від бібліотекаря до керівника дитячої театральної студії
«Апельсин». Саме п’єса М. Старицького «За двома зайцями»
мала доленосне значення у зміні професії. Театралка
захоплюється творами класиків – І. Нечуя-Левицького,
І. Карпенка-Карого, Г. Квітки-Основ’яненка. Найулюбленіша
книга дитинства – «Тореадори з Васюківки» В. Нестайка. Учні 67-х класів ЗНЗ № 9 були зачаровані розповіддю гості, виступом
її вихованців – юних акторів колективу «Апельсин».
У бібліотеці-філії № 3 з обслуговування дітей із учнями
початкових класів ЗНЗ № 7 розмовляли Світлана Лантух та
Лілія Маруфі, поетеси, члени літературно-мистецького клубу
«Джерело». Світлана Іванівна прочитала німецьку народну
казку «Домовые» та філіппінську народну казку «Как появились
первые бабочки» з улюбленої книжки своєї сім’ї «Сказки нашего
детства». Окрім того, поетеса запропонувала увазі присутніх
власний вірш «Черный котѐнок», який вона присвятила своїй
доньці та твори своїх колег по літературному клубу:
А. Єременко «Мы ходили в зоопарк», «Почему мышь не стала
слоном», «Что такое луна» та Н. Холоденко «Іграшковий
зайчик», «Гірський потічок». Лілія Борисівна декламувала свої
вірші з циклу «Вредные советы», написані для онука.
Познайомила аудиторію з поезією А. Корінь «Веселі дрібнички
із сімейної скарбнички». Запросила усіх переглянути виставку
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власних робіт: вишивки, вироби з бісеру, глини, паперу,
малюнки.
На чергові читання бібліотекарі запросили поета-земляка
Віктора Родіна, члена Міжнародної асоціації письменників. А
його співрозмовниками стали учні 3-х класів НВО
«Олександрійської гімназії ім. Т. Г. Шевченка – школи
мистецтв». За словами поета, любов до книги у нього від
батьків, які з великою пошаною відносилися до світу поезії та
української народної пісні. Твори Ф. Купера та М. Твена, які
вразили його світом дитячих пригод, навчили цінувати дружбу.
Нікого не залишили байдужим неповторне авторське виконання
власних ліричних віршів. З великим задоволенням поет зачитав
улюблену казку дитинства – «Піди туди – не знаю куди, принеси
те – не знаю що» та відповів на численні запитання маленьких
чомучок: «Чи важко складати вірші? Коли вперше почав писати?
Хто надихає на написання віршів? Яка ваша улюблена книга?»
Наймолодші користувачі Світловодської міської
бібліотеки-філії № 8 для дітей відвідали бенефіс казкарки
Наталії Майстренко, члена літературного об’єднання «Літо».
Звучали казки, оповідання, загадки з нових авторських книг
«Букашки», «Слонѐнок Топик», а ілюстрували прочитане яскраві
малюнки до них.
Старшокласники ж спілкувалися із землячкою,
талановитою поетесою Лідією Лаврик. Учні не лише з
захопленням слухали поезії та оповідання мисткині, але й
ділилися своїми враженнями і думками від почутого.
В Устинівській РБД шестикласникам запам’яталися
читання з Л. Карпяк, завідуючою сектором з питань внутрішньої
політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси й
інформації апарату райдержадміністрації. Саме бабусі і сільській
бібліотекарці вона завдячує захопленням читанням. Починаючи
з дошкільного віку, більшу частину свого вільного часу
проводила у бібліотеці. Читала українські народні казки. Згодом
захопилася пригодницькими та історичними творами. Здійснила
свою мрію – закінчила Кіровоградський педагогічний
університет ім. В. Винниченка і стала педагогом. Але життя так
склалося, що працює не за фахом. Любов Іванівна зачитала
14

уривки зі своїх улюблених романів Ж. Верна «Діти капітана
Гранта» та О. Донченка «Золота медаль». «Життя вирує, не
стоїть на місці, але книга назавжди залишиться для мене
найкращим другом», – сказала на завершення гостя і побажала
всім присутнім читати книги та черпати з них знання.
Знання, отримані з книг, допомагали в професійній
діяльності Любов Омельченко і коли працювала педагогом,
психологом, і нині, на посаді секретаря Устинівської селищної
ради. Діти зацікавлено слухали про перший її візит до
бібліотеки, про улюблені романи – «Робінзон Крузо» Д. Дефо,
«Острів скарбів» Р. Стівенсона, «Діти капітана Гранта»
Ж. Верна. У виконанні гості прозвучали уривки з повісті
М. Трублаїні «Шхуна Колумб». Любов Петрівна відповідала і на
запитання семикласників: чи велика домашня бібліотека, що
тепер читає секретар селищного голови та інші.
Вчителька, методист відділу освіти РДА Світлана
Михайлова розповідала четвертокласникам про роль книги в її
житті та її дітей, сімейну традицію – дарування книг на день
народження. Не обійшлося і без читання уривків із оповідання
В. Нестайка «Тореадори з Васюківки».
Завдяки Проєкту і юні жителі сіл і містечок області
більше дізналися про земляків, які своїми досягненнями
завдячують книзі.
Користувачі сільських бібліотек – філій Гайворонської
районної ЦБС побували на цікавих зустрічах, де дорослі
односельці репрезентували ряд відомих і маловідомих
письменників та їхні твори: М. Стельмаха «Митькозавр із
Юрківки або Химера лісового озера», І. Багмута «Шматок
пирога», А. Волкова «Чарівник Смарагдового міста», М. Носова
«Пригоди
Незнайка», Д. Свіфта
«Мандри
Гуллівера»,
М. Наумова «Західний рейд» тощо. Зокрема, у Могильненській
філії від директора місцевого історико-краєзнавчого музею
В. Дерезовського діти дізналися про односельця, письменника
В. Миколюка, розстріляного у 30-ті роки 20 століття та
посмертно реабілітованого. Почули уривок із його повісті
«Завіса гір». У Таужненській філії директор сільського будинку
культури Галина Смілянець ділилася з юними односельцями
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спогадами дитинства, про те, що любов до книги прищепили їй
батьки – збирались вечорами всією сім’єю і читали. Декламувала
улюблені твори Т. Шевченка, Л. Українки. Познайомила з
творчістю брата В. Косяченка, поета та дядька – М. Годованця,
відомого байкаря. Поетеса Марина Джус у Солгутівській філії
презентувала свою нову книгу «Я бігла за журавликом»,
декламувала поезію Л. Українки. Незабутньою для юних
шанувальників книги стала проведена в Казавчинській філії
зустріч із всесвітньо відомим земляком, заслуженим
художником України, членом НСХУ Віктором Миринюком.
Віктор Васильович живе і працює в Одесі. Його картини
експонуються на виставках багатьох країн світу. В ході зустрічі
художник розповів про свій життєвий і творчий шлях.
Бібліотекарка підготувала відеопрезентацію з фотознімками
робіт майстра, які прокоментував гість. А улюблена книга
художника в дитинстві – «Робінзон Крузо» Д. Дефо.
Читацькому загалу філій Знам’янської МЦБС пам’ятні
читання за участі відомих містян та гостей міста. Велелюдною
була зустріч із автором багатьох книжок та сценаріїв до фільмів,
публіцистом
Володимиром
Шовкошитним.
Володимир
Федорович представив не лише свої твори, а й книги інших
авторів, що побачили світ у видавництві «Український
пріоритет», яке він очолює. Наприклад, казку «Для чого людині
серце» А. Дімарова, в оформленні якої використані дитячі
малюнки; книгу «Крок у світло» Зоряни Лебедівни,
першокурсниці Києво-Могилянської академії. На згадку про
зустріч митець подарував бібліотеці нові книги видавництва, ряд
авторських творів, у тому числі і свій новий історичний роман
«Кров свята».
Олександр Архангельський, земляк, поет, перекладач
представив слухацькій аудиторії власні нові дві книги –
«Переводы из английской поэзии ХVІ-ХVІІ веков. Уильям
Шекспир. Джон Донн. Сонеты» та «Я отдал дань… Переводы из
украинской поэзии», куди увійшли твори 18-ти українських
поетів: Є. Маланюка, В. Симоненка, Л. Костенко, Д. Павличка та
інших. Читав як авторські вірші, так і переклади, охоче
відповідав на запитання дітей про творчість та життєвий шлях;
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подарував бібліотеці та її користувачам власні твори, а також
книгу Л. Островерх «Об искусстве поэтического перевода.
Шекспир. Сонеты».
Люди різних професій у сільських бібліотеках
Знам’янського
району
читали
юним
землякам.
У
Пантазіївській сільській бібліотеці директор клубу Сергій
Любко декламував поезію Т. Шевченка. Звернувся і до творчості
сучасних українських письменників-фантастів Марини і Сергія
Дяченків, озвучивши уривок із роману «Магам можна все».
Діти, що відпочивали в пришкільному таборі «Щасливе
дитинство», завітали до Цибулівської сільської бібліотеки на
зустріч із неординарною особистістю, краєзнавцем Володимиром
Вознюком. Захоплення, ще в підлітковому віці, книгами про
Запорозьку Січ, подвигами козаків та інших народних героїв,
про яких складені легенди і пісні, вплинуло на вибір справи до
душі – дослідження минулого рідного краю, проведення
пошукової роботи, а пізніше і створення садиби-музею
«Гайдамацька Січ». Дітям цікаво було почути і про неординарні
археологічні знахідки на території сільської ради.
Поет, композитор-аматор Володимир Герасименко
спілкувався зі старшокласниками в Суботцівській сільській
бібліотеці. Як зазначив гість, завдяки читанню, свій перший
вірш написав у сім років. Зачитав поезії зі своєї нової збірки
«Славен день прийдешній», виконав пісні на власні поетичні
твори.
Публічні люди міста Помічна Добровеличківського
району стали учасниками Проєкту. Помічнянська міська
бібліотека № 1 до розмови про роль читання в житті людини
запросила заступника міського голови Ніну Семашко. А
співрозмовниками гості стали учні 3-го класу ЗШ № 3. Ніна
Василівна захоплювалася читанням книг з історії, що згодом
переросло в бажання дізнатися більше про історію України, її
героїв, громадських діячів та сприяли вибору професії вчителя
історії. Будучи дорослою, не полишає читати сучасну дитячу
літературу, адже в неї підростає донька. А улюбленими книгами
дитинства назавжди залишилися – повість-казка В. Нестайка
«Незнайомка з Країни Сонячних Зайчиків» та повість М. Твена
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«Пригоди Тома Сойєра». Зачитала окремі уривки про дивовижні
пригоди Тома та порадила прочитати повість.
Діти з цікавістю слухали спогади і враження голови
Помічнянської міської ради Миколи Антошика про прочитане.
Розповів він і про знайомства та спілкування з відомими
українськими письменниками – Левком Лук’яненком, Василем
Шкляром, земляком Григорієм Гусейновим. Декламував
напам’ять вірші Ліни Костенко, Тараса Шевченка, Лесі
Українки. А слова української письменниці Олени Теліги «Не
треба слів – потрібно лише діло, його роби – спокійно і суворо»
стали гаслом його життя.
Ще одна розмова про книгу і читання відбулася в
бібліотеці за участі відомого не лише в місті, а й за його межами
художника Віктора Осипенка. Як виявилося, його матуся все
своє життя пропрацювала в міській бібліотеці № 1. Дитинство
пройшло серед чудових книг. Захоплювався творами про
художників – П. Рубенса, І. Айвазовського, М. Реріха. Саме тоді,
роздивляючись репродукції картин, зародилося бажання стати
художником. З роками це стало справою його життя. Віктор
Іванович із задоволенням відповідав на запитання, які так і
сипались одне за одним. Наприкінці митець звернувся до дітей з
такими словами: «Не забувайте стежинку до бібліотеки,
читайте, і через книгу ви знайдете тільки свій, для кожного,
шлях у житті». В бібліотеці відвідувачі також могли
познайомитися з виставкою картин В. Осипенка.
У бібліотеці-філії № 5 ЦБС м. Кропивницького частим
гостем був дитячий письменник-земляк, член Національної
спілки письменників України Анатолій Черниш. Під час
зустрічей Анатолій Григорович читав власні твори, зокрема, з
поетичної збірки «Казка про Зиму та її дітей». У дітлахів завжди
були запитання до письменника щодо його творчості. Вони із
задоволенням вправлялися в авторських скоромовках,
відгадували загадки, дружно співали веселі пісні. За активність
та правильні відповіді поет нагороджував переможців своїми
книжечками з дарчими написами.
Неодноразовою учасницею Проєкту була Антоніна Царук
і завжди з авторськими новинками. Бібліотека-філія № 15 ЦБС
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м. Кропивницького провела презентацію її нової дитячої книги
«Проліскові дзвони». Діти із задоволенням слухали ліричні
вірші у виконанні Антоніни Петрівни, спілкувалися, відгадували
дотепні загадки.
У сільських бібліотеках Кропивницького району читали
твори, що залишили у них яскраві враження з юного віку,
представники освіти, культури, сільського господарства. Дітям
села Українка запам’яталася зустріч із земляком, народним
артистом України Григорієм Артеменком. Закінчивши
режисерський факультет Київського театрального інституту
ім. Карпенка-Карого працював актором у Кіровоградському
музично-драматичному театрі ім. М. Кропивницького,
Житомирському музично-драматичному театрі ім. І. Кочерги, де
згодом став головним режисером цього театру. У послужному
списку більше 150 зіграних ролей. Актор із задоволенням
виконав уривки зі своїх улюблених п’єс: «Назар Стодоля»
Т. Шевченка, «За двома зайцями» М. Старицького, «Сто тисяч»
І. Карпенка-Карого. У Бережинській сільській бібліотеці діти
спілкувалися із землячкою, поетесою-пісняркою Людмилою
Чорною. Присутні почули власні поезії та пісні у виконанні
авторки. Текст пісні «Україна» гостя подарувала усім присутнім.
Працівники
Аджамської
№
2,
Вільненської,
Високобайрацької,
Вишняківської,
Назарівської,
Северинівської сільських бібліотек запросили до читань
представників місцевої інтелігенції. Діти почули у виконанні
дорослих різноманітні твори: українські народні казки та
легенди, казки Ш. Перро, захоплюючі розповіді з історії України
з книги В. Садовничої «Велика книга маленького українця»,
поезії Т. Шевченка з книги «Кобзарик», оповідання О. Моніч
«Про хлопчика, який увесь час бився», пригодницьку повість
Я. Стельмаха «Митькозавр з Юрківки, або химера лісового
озера» та інші.
Розповідали про твори і улюблених героїв дитинства
вчителі, вихователі, голови сільських рад, депутати,
письменники у бібліотеках – філіях Компаніївської ЦБС.
Палітра літературних уподобань – народні казки, поезія
Т. Шевченка, «Енеїда» І. Котляревського, «Роксолана»
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П. Загребельного, «Пригоди Незнайка та його друзів»
М. Носова, «Фарбований лис» І. Франка, «П’ятнадцятирічний
капітан» та «Діти капітана Гранта» Ж. Верна, «Маленький лорд
Фаунтлерой» Ф. Бернетт, «Чудова подорож Нільса з дикими
гусьми» С. Лагерлеф тощо. Читачам Сасівської філії поетеса
Наталія Дубіна презентувала свої нові поезії та зачитала уривок
із казки «Липень у Кіровограді» землячки Людмили Солодової.
У Лозуватській філії місцева поетеса, вчителька світової
літератури Людмила Шепеленко читала уривки з повісті «Дінка»
В. Осєєвої, декламувала свої вірші, розповіла про історію
написання окремих творів, поділилась творчими задумами на
майбутнє.
Активними учасниками Проєкту стали сільські
бібліотеки Олександрівського району. Дітям молодшого
шкільного віку у Цвітненській сільській бібліотеці читав поет і
прозаїк Анатолій Кримський, член Національної спілки
письменників України. У дитячі роки йому розказували і читали
казки, які він запам’ятав і полюбив – «Телесик», «Рукавичка» та
інші. Згодом захопився поезією, а потім і сам почав писати
вірші. Його перший вірш був надрукований у дитячій газеті
«Зірка». Анатолій Анатолійович розпитував малюків про
прочитані ними казки, гуртом складали вірш «Про Їжачка».
Бірківська і Любомирська сільські бібліотеки запросили
взяти участь у Проєкті читачів зі стажем – голову сільської ради
О. Поліщука та вчительку Л. Товкун. Незабутній слід в їх дитячій
свідомості залишили – повість Сат-Ока «Білий Мустанг» та
роман Р. Стівенсона «Острів скарбів». У Бовтиській,
Несватківській, Голиківській, Соснівській, Букварській
сільських, Єлизаветградківській селищній бібліотеках
розповідали про вплив книги на вибір професії представники
місцевої інтелігенції, які є партнерами бібліотек у популяризації
книги і читання. Дошкільнята були у захваті від почутих
українських народних і літературних казок. Діти старшого
шкільного віку подорожували світом пригодницьких творів
Ж. Верна та В. Нестайка, слухали поезію Т. Шевченка зі збірки
«Дитячий Кобзар», уривки з роману О. Гончара «Бригантина»
тощо.
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Бібліотеки для дорослих Олександрійської МЦБС не
залишились осторонь Проєкту. Цікавих співрозмовників
запросила до себе бібліотека-філія № 10. Шестикласникам ЗНЗ
№ 10 було цікаво почути про що читали письменники-земляки в
дитинстві. Анатолій Штанько захоплювався фантастикою.
Улюбленою ж була роман-казка М. Носова «Пригоди Незнайка і
його товаришів». В’ячеслав Півень розповів присутнім, що є
читачем бібліотеки-філії № 10 з раннього дитинства (до
бібліотеки його привели батьки). Незабутнє враження з дитячих
років залишилося від повісті Ю. Збанацького «Таємниця
Соколиного бору». Серед літературних уподобань дитинства
Лілії Маруфі – народні казки, пригодницькі твори – роман
І. Ільфа і Є. Петрова «Дванадцять стільців», повість В. Ананяна
«На берегу Севана». Зараз поетеса зачитується лірикою
Л. Костенко, книгами японського письменника Х. Муракамі.
Звичайно, кожен із гостей читав власні поезії.
Учням середнього шкільного віку ЗНЗ № 10 пощастило
поспілкуватися з актором Дмитром Клюєвим. Хоча Дмитро
Костянтинович не є частим гостем рідного міста, наразі
проживає і працює в Мюнхені, але все ж знайшов час і
відгукнувся на пропозицію взяти участь у зустрічі в рамках
Національного проєкту «Україна читає дітям». Спілкування було
неординарним,
насичене
гумором
і
неперевершеним
артистизмом. Діти дізналися і про першу прочитану йому книгу
– «Українські народні казки», про захоплення пригодницькими і
фантастичними творами та улюблених літературних героїв.
Перша книга, яку захотів прочитати сам – роман В. Каверіна
«Два капітани». У романтичному 15-річному віці в душу запала
повість-казка «Пурпурові вітрила» О. Гріна. З книгою пов’язана
і його робота в театрі. Дмитро Костянтинович оповів учням про
зіграні ним ролі в Народному аматорському театрі Палацу
культури «Світлопільський» та Мюнхенському театрі, про свої
уподобання в кіноепопеях. А ще, Дмитро Клюєв порекомендував
землякам почитати вірші Бориса Олійника, адже саме вони
навчили його розуміти та любити поезію. Книга, яку він читає
нині – це роман сучасного французького письменника та
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драматурга Еріка-Еммануеля Шмітта «Оскар і рожева пані». По
закінченню зустрічі діти отримали автографи і фото на згадку.
Співрозмовником
п’ятикласників
став
депутат
Олександрійської міської ради Володимир Дожджаник. У
дитинстві читав багато, але більш за все подобалися твори
пригодницького жанру та фантастика: «Пригоди Тома Сойєра та
Гекльберрі Фінна» М. Твена, «Пітер Пен» Б. Джеймса, «Дочь
Монтесумы» Г. Хаггарда. Коли діти запитали у депутата про
улюблену книгу, він переадресував це питання присутнім.
Відповіді були різні, але найбільш близькою йому виявилася
відповідь однієї дівчинки, що це та книга, яку хочеться читати і
перечитувати щодня. Зараз для Володимира Васильовича таким
є твір американського письменника, журналіста і психолога
Н. Хілла «Думай і багатій». У ході спілкування діти запитували
про те, як стати депутатом, чи важко бути ним, чи любить
поезію, де навчався тощо.
До бібліотеки-філії № 7 завітав отець Димитрій,
священник Олександрійської єпархії Української Православної
Церкви Храма преподобного Варсонофія Херсонського. Отець
Димитрій поділився з учнями 3-го класу ЗНЗ № 6 спогадами про
дідуся: як той читав йому книжки, привчав їх берегти. Перша
самостійно прочитана ним книжка – «Чарівник Смарагдового
міста» О. Волкова, серед улюблених творів – «Острів скарбів»
Р. Стівенсона. І понині перечитує і знає напам'ять вірші
Т. Шевченка. Цікавою та пізнавальною для дітей була розповідь
отця Димитрія і про навчання в Київській духовній семінарії, де,
будучи студентом, в основному читав спеціалізовану літературу.
На завершення побажав усім присутнім, щоб книга завжди
залишалася вірною супутницею в їхньому житті, так як книги
покликані служити людям, а краса і мудрість, відтворена у
друкованих рядках, неодмінно має стати на заваді жорстокості і
насиллю, врятувати наш неповторний світ.
Користувачі філій Олександрійської районної ЦБС
мали
чудових
співрозмовників.
Працівники
відділу
обслуговування дітей ЦРБ ім. Д. Чижевського запросили на
читання Олександра Яшного, керівника народного театру малих
форм
«Консенсус»
районного
будинку
культури.
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Восьмикласники гімназії-інтернату з задоволенням спілкувалися
з актором, задавали запитання про роботу в театрі, літературні
уподобання, участь у всеукраїнських конкурсах читців, слухали
у його виконанні «Пригоди барона Мюнхаузена» Е. Распе.
Насамкінець зустрічі Олександр декламував вірш Т. Шевченка
«Розрита могила», який приніс йому перемогу на ХХІІІ
Всеукраїнському відкритому конкурсі читців ім. Тараса
Шевченка та подарував дітям книги.
До дитячого відділу Новопразької центральної
бібліотеки-філії
завітав
заступник
селищного
голови
Г. Пашніка. Георгій Миколайович розповів про сімейну
бібліотеку, перші книги, які подарувала йому мама, зокрема,
«Оповідання про тварин» Е. Сетон-Томпсона; про твори, якими
зачитувався в дитинстві – М. Твена «Пригоди Тома Сойєра»,
А. Рибака «Кортик» та прочитав чудову легенду «Про шахову
дошку» із книги Я. Перельмана «Жива математика». На згадку
про зустріч подарував користувачам бібліотеки повість
А. Некрасова «Пригоди капітана Врунгеля» та хрестоматію
«Добра книга для читання».
Бібліотекар дитячого відділу Онуфріївської районної
бібліотеки про організовані нею заходи описала у дайджесті
«Дитина читає – Україна процвітає». Скажімо, про спілкування
учнів 9-х класів місцевої школи з директором музею історії
району Світланою Ворон, перші читацькі спогади якої пов’язані
з казками, а ще, з поезією Т. Шевченка, яка часто звучала в сім’ї.
Казки, якими вона захоплювалася у дитинстві, читає і своїм
дітям – Г. Х. Андерсена, братів Грімм. Твори Е. Л. Войнич,
Т. Драйзера, прочитані в юності, допомогли сформуватися як
особистості. Порадила учням прочитати книгу українського
письменника з Австралії Дмитра Чуба «Живий Шевченко».
П’ятикласники місцевої школи мали зустріч із
краєзнавцем Василем Сурмило – людиною творчою та
багатогранною у своїх захопленнях. Василь Іванович досліджує і
вивчає історію краю, що знайшло відображення і в його книгах
«Легенди Онуфріївщини», «Украдена молодість». У дитинстві
надавав перевагу історичним та пригодницьким творам, серед
яких запам’яталися романи О. Дюма «Три мушкетери»,
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Ж. Верна «П’ятнадцятирічний капітан», «Діти капітана Гранта».
Захоплення пригодами та подорожами перенеслося і в реальне
життя: побував у багатьох країнах світу – Франції, Греції,
Туреччині; був учасником подорожі на козацькій чайці по
Дніпру та Чорному морі. Також Василь Іванович познайомив
присутніх із колекцією стародавніх монет та ґудзиків, які
знайшов на території району.
Окрім наведених, можна додати ще низку заходів, де в
тандемі дорослі-діти відбувалася передача читацьких традицій.
За п’ять років участі у Проєкті спеціалізовані бібліотеки
для дітей, дитячі відділи при бібліотеках для дорослих,
сільські/міські бібліотеки провели більше 670 заходів на яких
побували близько 7,9 тис. дітей.
Протягом усіх років активними учасниками Проєкту були
Вільшанська, Гайворонська, Добровеличківська, Долинська,
Компаніївська, Новгородківська, Устинівська РБД, ЦБД і філії
№№ 12, 13, 19, 21 для дітей ЦБС м. Кропивницького, ЦБД
ім. Ю. Гагаріна і філія № 3 з обслуговування дітей
Олександрійської МЦБС; дитячі відділи Знам’янської ЦУМБ,
Онуфріївської РБ та Олександрійської ЦРБ ім. Д. Чижевського;
сільські
бібліотеки
Знам’янського,
Гайворонського,
Кропивницького,
Компаніївського,
Олександрівського,
Олександрійського районів, міські філії № 10 Олександрійської
МЦБС, №№ 5,15 ЦБС м. Кропивницького.
Інформація про заходи розміщувалася на власне сайтах і
блогах, у мережі «Фейсбук», місцевих газетах та онлайн-медіа.
Підготовлено ряд видань: буклети – «Національний проєкт
«Україна читає дітям на Новгородківщині»», «Україна читає
дітям. Всеукраїнський проєкт в Олександрії»; дайджести –
«Національний проєкт «Україна читає дітям» на Знам’янщині»
(Знам’янська ЦРБ), «Національний проєкт «Україна читає дітям.
З досвіду роботи бібліотек Компаніївського району», «Дитина
читає – Україна процвітає. З досвіду роботи дитячого відділу
Онуфріївської РБ в рамках Національного проєку «Україна
читає дітям»».
Окремі бібліотеки для дітей мали власні програми із
залучення дітей до читання в межах Проєкту: Новгородківська,
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Новоархангельська, Компаніївська РБД, Олександрійська ЦМБД
ім. Ю. Гагаріна.
Долучилися до читань не лише представники мирних
професій, депутати різних рівнів та представники місцевих гілок
влади, а й військові – воїни АТО. Публічні люди говорили про
корисність і цікавість читання, значення його для особистого
морального, інтелектуального та професійного розвитку. Тим
самим, розкриваючи перед дітьми різноманітні аспекти
мотивації для їхнього читання.
Розширилося коло книг, які презентували юним
землякам. Незмінним лідером, до творчості якого зверталася
більшість дорослих, залишається Т. Шевченко. Серед сучасних
авторів часто звучали повісті неперевершеного В. Нестайка.
Розмаїто була представлена українська література:
народні казки, «Легенди та міфи України», твори Л. Українки,
І. Франка, М. Старицького, О. Виженка, І. Багмута, Г. Бойка,
О. Гончара, А. Дімарова, Ю. Збанацького, Б. Чалого, М. Носова,
І. Андрусяка, О. Дерманського, О. Чаклуна, Т. Прохаська,
І. Роздобудько, Л. Ворониної, Б. Олійника, О. Пархоменка,
М. Пригари, М. Савки, Т. Чухліба, Г. Ткачук, М. Трублаїні,
Я. Стельмаха, В. Сухомлинського, Б. Олійника, М. Понеділка,
З. Мензатюк та інших.
Із світової – твори: Г. Х. Андерсена, М. Гоголя, О. Гріна,
Ж. Верна, О. Волкова, О. Бєляєва, К. Буличова, О. Дюма,
С. Лагерлеф, А. Ліндгрен, Е. Распе, Дж. К. Ролінг, М. Ріда,
Д. Свіфта, Р. Л. Стівенсона, Д. Дефо, П. Треверс, М. Твена,
О. Толстого, Ш. Перро, Є. Портер, Ф. Купера, Б. Джеймса, СатОка, О. Хайяма, Еріка-Еммануеля Шмітта тощо.
Митці степового краю знайомили юних земляків із
власними літературними доробками. Як-от, В. Дерезовський –
історико-літературне оповідання «Велика родина», М. Джус –
поетична збірка «Я бігла за журавликом», Л. Олександрук –
казки «Три подружки або чари Зеленого кота», «Розмова з
ангелом», К. Барановська – «Даринка в країні казок»
(Гайворонський район); В. Кондратенко-Процун – збірка віршів
«Борщ із сонця і літа» (Добровеличківський район);
С. Піддубний – «Про Ора-лихобора» (смт Голованівськ);
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В. Бугрій – «Кожна пригода – до мудрості дорога»,
З. Петрикович
–
«Срібне
озеро»
(м. Долинська);
О. Архангельський – переклади з англійської і української поезії,
Г. Рогова – поетична збірка «Герої не вмирають» (м. Знам’янка);
І. Хоменко – збірка віршів «Дикі тварини світу», А. Черниш –
збірка «Казка про Зиму та її дітей», А. Царук – «Мовчання
бруньки» та «Проліскові дзвони», О. Косенко – збірка «На
сьомий день», О. Надутенко – вірші «Про що співав Єнотик?»
(м. Кропивницький); О. Шпирко – поезії, Н. Купчинська – збірка
віршів «Осінній зорепад» (Олександрівський район); В. Жванко
– «Барокові закапелки Олександрії», Л. Маруфі – «Вредные
советы», С. Лантух – «Чѐрный котѐнок», В. Родін, вірші
(м. Олександрія); Н. Майстренко – книжки «Букашки»,
«Слонѐнок Топик», екологічна казка «Лісова пожежа»,
Л. Лаврик – збірка поезій «Тече Біжкінь» (м. Світловодськ);
Г. Голтвян – збірка «Моє поетичне роздолля» (Компаніївський
район), Т. Корніченко – вірші «Колискова для сина», «Зозуля»
(смт Устинівка) тощо.
Позитивну оцінку участі Кіровоградської обласної
бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка, бібліотек області в
Проєкті дала Національна бібліотека України для дітей. У
виданні «Україна читає дітям» (2015 рік) читаємо:
«Можна сказати, що безперечним лідером у проєкті як
організатор проєкту в регіоні стала Кіровоградська обласна
бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка».
«Бібліотеки Кіровоградщини, які були найактивнішими з
самого початку проєкту, за участі відомих у краї людей,
популяризують читання і кращі літературні надбання в рамках
проєкту».
На завершення доречним буде навести висловлювання
письменниці Ірини Мацко: «Впроваджуючи в життя цікаві
проєкти, забезпечуючи спілкування дітей з книгою, з авторами,
залучаючи їх до книгочитання, ми створюємо не тільки культ
книжки, а й перетворюємо читання з примусу на читання – на
життєву потребу, на читання-задоволення, читаннякомунікацію. Адже інтелектуальною, духовно багатою та
високорозвиненою нацією може бути тільки читаюча нація».
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Кіровоградська обласна
бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка

В. Стафідов,
дитячий письменник,
журналіст
Власні твори для дітей

Л. Воронина, прозаїк,
власна повість
«Таємне Товариство Боягузів
та Брехунів»

І. Роздобудько, письменниця
авторська повість
«Пригоди на острові
Клаварет»

О. Дерманський,
дитячий письменник
презентація власної збірки
«Бигимоти не Медмеді»
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О. Чаклун, письменник,
презентація власної книги
«Мрія. Dream. Мечта»

Т. Прохасько,
журналіст, письменник
авторська казка
«Хто зробить сніг»

І. Андрусяк, письменник
власні вірші зі збірки
«Чупакабра та інші зайчики.
Усе солодший сад»

С. Пантюк, письменник
авторська повість
«Вінчі й Едісон»
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О. Козачинський, Б. Швець,
актори Кіровоградської обласної філармонії
Казки братів Грімм, В. Гауфа

М. Бутенко, А. Корінь, автори-земляки
Власні поезії

А. Царук,
поетеса-землячка
власні вірші зі збірки
«Як Петрик стежину пас»
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У бібліотеках області

Н. Бужан, журналістка
О. Хайям «Рубаї»
Вільшанська РБД

С. Ткачов, учитель-біолог
Г. Молнар «У країні ягуарів»
Долинська РБД

Р. Засядьвовк, учасник АТО
Л. Олександрук, письменниця
поезія Л. Костенко
власна казка «Розмова з ангелом»
Гайворонська РБД

Л. Мусієнко, депутат облради
Р. Коваленко, учасник АТО
М.Твен «Пригоди Тома Сойєра» В.Нестайко «Тореадори з Васюківки»
Добровеличківська РБД
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Т. Тетеревятникова, тренер
Г. Бойко збірка «Веселинки»
філія № 19 для дітей

І. Жиленко, поетеса-землячка
збірка «Дикі тварини світу»
філія № 21 для дітей

А. Черниш, письменник
А. Царук, письменниця
збірка «Казка про Зиму та її дітей» збірка «Проліскові дзвони»
бібліотека-філія № 5
бібліотека-філія № 15
ЦБС м. Кропивницького

О. Четвертак, поетеса
О. Горбенко, голова райради
Н. Забіла «Плескачик»
твори письменників-земляків
Новгородківська РБД
Олександрійська МЦБС
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В. Чумак, директор БДЮТ
Книги по авіамоделюванню

В. Жванко, краєзнавець
В. Іванович «Іванові кавуни»

Ю. Дзбановський, режисер Н. Подкур, поетка
А. Дударєв «Рядовые»
Власні поезії

С. Стукаленко, балетмейстер
Е. Портер «Поліанна»

ЦМБД ім. Ю. Гагаріна

Л. Маруфі, письменниця
В. Родін, поет
Власні твори
Авторські вірші
бібліотека-філія № 3 по обслуговуванню дітей
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Л. Карпяк, педагог
В. Сурмило, краєзнавець
Ж. Верн «Діти капітана Гранта» Ж. Верн «П’ятнадцятирічний капітан»
Устинівська РБД
дитячий відділ Онуфріївської РБ

О. Яшний, керівник театру «Консенсус» В. Голобородько, журналіст
Е. Распе «Пригоди барона Мюнхаузена» Л. Чернов-Малошийченко
«Кобзар на мотоциклі»
дитячий відділ Олександрійської ЦРБ ім. Д. Чижевського

Н. Гоман, педагог
О. Архнгельський, поет
В. Нестайко «Тореадори з Васюківки» переклади з англійської поезії
дитячий відділ Знам’янської ЦУМБ
33

Д. Клюєв, актор
В. Дожджаник, депутат міськради
Вірші Б. Олійника
Б. Джеймс «Пітер Пен»
філія № 10 Олександрійської МЦБС

В. Дерезовський, краєзнавець
В. Миколюк «Завіса гір»
Могильненська СБ
Гайворонський район

Г. Пашніка, заст. селищного голови
Я. Перельман «Про шахову дошку»
Новопразька МБ
Олександрійський район

В. Щербань, бібліотекар
Г. Артеменко, актор Житомир. обл.
Проєкт з читання книг
муз.-драм. театру ім. І. Кочерги
у ДНЗ «Капітошка»
М. Старицький «За двом зайцями»
Іванівська СБ
Українська СБ
Кропивницький район
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Н. Купчинська, поетеса
О. Бутько, вчителька
Е. Л. Войнич «Овод» В. Чухліб «Пісня тоненької очеретини»
Олександрівська РБД
Компаніївська РБД

Л. Лаврик, поетеса
К. Довгаль, представник РВ УМВС
Власні вірші
В. Сухомлинський, казки
Світловодська МБФ № 8 для дітей
Новоукраїнська РБД

С. Остапенко, директор БДЮТ
Ф. Купер «Прерія»
Новоархангельська РБД

О. Полєвіна, О. Косенко,
письменники-земляки
власні твори
Голованівська РБД
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А. Кримський, поет
Л. Мостова, секретар сільради
Власні вірші
Л. Українка «Лісова пісня»
Цвітненська СБ
Михайлівська СБ
Олександрівський район

М. Антошик, голова міськради
Н. Семашко, заст. міського голови
вірші Л. Костенко
М. Твен «Пригоди Тома Сойєра»
Помічнянська МБ № 1, Добровеличківський район

Л. Шепеленко, вчителька
Н. Дубіна, письменниця
В. Осєєва «Дінка»
Л. Солодова «Липень у Кіровограді»
Лозуватська СБ
Сасівська СБ
Компаніївський район
Постери
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Кіровоградської ОБД ім. Т. Г. Шевченка

Матеріали Проєкту на Інтернет-ресурсах бібліотек
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Відповідальна за випуск Т. С. Манжула
Видавець та виготовлювач
Кіровоградська обласна
бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка
вул. Шевченка, 5
м. Кропивницький, 25006
Сайт: http://librarychl.kr.ua
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