
Програма заходів  Всеукраїнського  тижня  дитячого  читання  

у  дитячих  бібліотеках  Кіровоградської  області 

«Запрошуємо у країну книг: сім днів шаленого читання» 

15 – 22  березня  2018 року 
 

15 березня 

- Урочисте відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання у Кіровоградській області 

– свято «У книжковім дивосвіті виростають  супер-діти!» »  (Кіровоградська ОДБ ім. Т. Г. 

Шевченка)   

- Презентація виставки-позитиву  «Дитина читає – Україна процвітає» »  (Кіровоградська 

ОДБ ім. Т. Г. Шевченка)   

- Флешбук  «Читай сучасну українську книгу, щоб бути в тренді» »  (Кіровоградська ОДБ ім. 

Т. Г. Шевченка)   

- Акція  «Книжкова скринька радить книги на різні смаки»  (Кіровоградська ОДБ ім. Т. Г. 

Шевченка)   

- Книжкове шоу  «Під парусом книги - до нових відкриттів» (Благовіщенська РБД) 

- Літературно-музичне свято  «З книгою жити – з добром дружити» (Бобринецька РБД) 

- Презентація книжкової виставки «Книжкові перлини України – дітям» (Голованівська 

РБД) 

- Свято-розвага  «Диво, ім’я  якому-книга»  (Долинська РБД) 

- Читай-фест  «Дитяча книга в тренді»  (ЦДБ  Кіровоградської МЦБС) 

- Літературне знайомство з місцевим автором Іриною Хоменко (БФ №12 для дітей 

Кіровоградської МЦБС) 

- Книговир  «Світ шалених пригод» (БФ №19 для дітей Кіровоградської МЦБС) 

- Ерудит-турнір  «Чит@ю – про все знаю» (Компаніївська РБД,  К З «Компаніївське НВО») 

- Голосні читання  «Книжкова смакота» (Новоархангельська РБД) 

- Екскурсія до бібліотеки «Книжок країна чарівна у гості нас чекає» (Новомиргородська РБД) 

- Презентація виставки-інсталяції  «Дитяча книга в тренді» (Новгородківська РБД) 

- Свято «Це знають дорослі, і знають це діти – книжкова країна  найкраща у світі» 

(Олександрівська РБД) 

- Бібліошоу «Під парусом книги – до нових відкриттів» 

- Презентація виставки-інсталяції «Літературний подіум: весняна колекція» (ЦБД ім. 

Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС) 

- Літературно-музичне свято «Книжок країна чарівна у гості вас чека вона» (Петрівська 

РБД) 

- Свято  «Книга – друг на все життя» (МБД ф. № 8 Світловодської МЦБС) 

- Літературно-музичне свято  «Книги,які знають все»  (Світловодська  Д К  МБД)  

- Літературний круїз  «Казкова країна мудрої книги»  (Устинівська РБД) 
 

16 березня 
 

- День літературних новинок  «Пригодницькі історії для читання» (Кіровоградська ОДБ ім. 

Т. Г. Шевченка) 

- Літературний круїз  «Мільйон незвичайних пригод і таємниць» (Кіровоградська ОДБ ім. Т. 

Г. Шевченка) 

- Веселі читання з Оленою Горобець  (Кіровоградська ОДБ ім. Т. Г. Шевченка) 

- Літературна мандрівка   «У країні пригод і фантастики»  (Благовіщенська РБД,  НВК № 1) 

- Історико-етнографічна програма «Хай квітне славна Україна: рід, родовід, сім’я, родина» 

(Бобринецька РБД) 

- Посвята першокласників в читачі   «Світ чарівної книги»   (Гайворонська РБД) 



- Літературна мандрівка   «Веселим кораблем Наталі Забіли»   (Голованівська РБД) 

- Відеопрезентація   «Про те, як створювались книги»  (Долинська РБД) 

- Літературний connect   «Чат для  дівчат»  (ЦБД  Кіровоградської МЦБС) 

- Літературна забава  «На дозвіллі не сумуй – прочитай і поміркуй» (БФ № 12 для дітей 

Кіровоградської МЦБС) 

- Літературна подорож  «Байка розважає й моралі навчає» (БФ № 13 для дітей 

Кіровоградської МЦБС) 

- Подорож  «До читацької скарбнички письменниці Наталі Забіли» (БФ № 21 для дітей 

Кіровоградської МЦБС) 

- Презентація книг  «Українській дитині – українську книгу»  (Компаніївська РБД, ЗШ I-II 

ступенів) 

- Бібліотечний вогник  «Казкарів побільше знай, казочки ти їх читай» (Новоархангельська 

РБД)   

- Гра-подорож  «Загадка в казку поведе»  (Новомиргородська РБД) 

- Літературна подорож до 80-річчя від дня народження А.І. Давидова «Озивайко» б’є на 

сполох» (Новгородківська РБД) 

- Подіум-виставка  «Книга в кадрі»  (Олександрівська РБД) 

- Бібліоглобус  «Книга – гарна чарівниця, відкриває таємниці» (Олександрівська РБД) 

- Мовна регата   «України диво барвінкове – дзвінка, співуча рідна мова» (ЦБД ім. 

Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС) 

- Фотосесія в бібліотеці  «Казкові герої оживають» (ЦБД ім. Ю.Гагаріна Олександрійської 

МЦБС) 

- Книжковий фрі-маркет «Не можеш купити – прийди і візьми! Все  найновіше і 

найцікавіше»  (Петрівська РБД) 

- Конкурс фото робіт  «Улюблені книги моїх батьків»   (Світловодська  Д К  МБД) 

- Літературний карнавал  «Країна казкова – країна книжкова»   (Устинівська РБД) 
 

17 березня 
 

- День письменників-ювілярів  «Щасливий дар творити для дітей»  (Вільшанська РБД) 

- Лялькова вистава  «Казка в казці»  (Гайворонська РБД) 

- Творча літ майстерня театру книги «Буратіно» «Нова стара казочка» (ЦДБ  

Кіровоградської МЦБС) 

- Мультсеанс  «Світ казкових мрій»  (БФ № 19 для дітей Кіровоградської МЦБС) 

- Бібліотечний уїк-енд «Цікаві таємниці книжкової скарбниці» (БФ № 12 для дітей 

Кіровоградської МЦБС) 

- Музична вікторина  «Казкові герої країни Мультляндії»   

- Майстер-клас з виготовлення м’яких іграшок казкових героїв (Новгородківська РБД, 

гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб) 

- Бібліопіца  «Читай – смакуй»  (Олександрівська РБД) 
 

18 березня 
 

- День щасливих боржників (Кіровоградська ОДБ ім. Т. Г. Шевченка) 

- Гостини у бібліотечному клубі читання та розваг «Сонячний промінчик на книжковій 

полиці»  (Кіровоградська ОДБ ім. Т. Г. Шевченка) 

- День майстерності «Бібліотека – територія творчості: читай, захоплюйся, твори!» 

(Вільшанська РБД) 

- Перегляд буктрейлерів  «Оживає книга на екрані»  (Голованівська РБД) 

- Недільний кінозал  «Запрошує  країна  Мультляндія» (Новомиргородська РБД)  
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- Недільний балаганчик  «Грай!  Читай!  Пізнавай!  Інтелект  розвивай!» (ЦДБ ім. Ю. 

Гагаріна Олександрійської МЦБС) 

- Майстер-клас з виготовлення аксесуарів до книжки «Моя книжечка – найкраща» (ЦДБ ім. 

Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС) 

- Подорож  «До країни «Непрочитаних книг» (Петрівська РБД) 

- Бібліоквест «Казкова країна мудрої книги»  (МБД філія  № 8 Світловодської МЦБС) 
 

19 березня 
 

- День творчості «Читаю, міркую, творю» (Кіровоградська ОДБ ім. Т. Г. Шевченка) 

- Story-time за книгою Лоренца Пауля і Катрін Шерер «Лисичка йде до бібліотеки» 

(Кіровоградська ОДБ ім. Т. Г. Шевченка) 

- Бібліопікнік   «Книжкове  частування»   (Благовіщенська РБД) 

- Подорож періодичними виданнями  «Журнали й газети – малятам планети»  (Бобринецька 

РБД) 

- Відеовгадайка  «МультиКазка»   (Вільшанська РБД) 

- Парад  книжок  –  ювілярів  2018  року  (Голованівська РБД) 

- Літературна подорож за оповіданнями В. Сухомлинського «У кожній казці – мудрості 

перлина»  (Долинська РБД) 

- Детективне бібліорозслідування «Шпигунські пристрасті в бібліотеці, або як стати 

суперагентом»   (Компаніївська РБД) 

- Пізнавальна  ігротека   «Бібліотека в будні і свята»   (Новоархангельська РБД) 

- Презентація виставки-рекомендації «На дозвіллі не сумуй: прочитай і поміркуй» 

(Новомиргородська РБД) 

- Фото колаж  «Я і бібліотека» (Олександрівська РБД) 

- Лялькова вистава  «Пригоди української книжки»   (Олександрівська РБД) 

- Казкова містерія  «В гостях у  фіксиків»  (ЦДБ  Олександрійської МЦБС) 

- Казкова мозаїка  «Казкарів побільше знай, казочки ти їх читай»  (БФ  № 3 з обслуговування 

дітей Олександрійської МЦБС) 

- Інформ-турне сайтами сучасних письменників «Розсіяні по континентах»  (Петрівська РБД) 
 

20  березня 
 

- Літературна  вікторина  «Кожна пригода до роздумів нагода» (Кіровоградська ОДБ ім. Т. Г. 

Шевченка) 

- Віртуальна експедиція в еру динозаврів (Кіровоградська ОДБ ім. Т. Г. Шевченка) 

- Майстер-клас  «Динозаврики»  (Кіровоградська ОДБ ім. Т. Г. Шевченка) 

- Літературний сніданок з Антоніною Царук (Кіровоградська ОДБ ім. Т. Г. Шевченка) 

- Літературний сніданок з Оленою Надутенко (Кіровоградська ОДБ ім. Т. Г. Шевченка) 

- Літературна вікторина  «Країна Всезнайок»  (Благовіщенська РБД, НВК №2) 

- Гра-змагання   «Літературними стежками»   (Вільшанська РБД) 

- Екскурсія до бібліотеки вихованців дитячого садка «Калинка»    (Гайворонська РБД) 

- День малюка   «Моя сім’я, книжка і я»  (Голованівська РБД) 

- Поетична лотерея  «Впізнай вірш»   (БФ № 21 для дітей Кіровоградської МЦБС) 

- Дегустація новинок   «Книга зустрічає читача»   (Новоархангельська РБД) 

- Детективна вечірка  «Я – геніальний сищик»   (Новомиргородська РБД) 

- Відео мандрівка  «Відважні мандрівники, сильні духом люди»  до 150-річчя роману Ж.Верна 

«Діти капітана Гранта»   (Новгородківська РБД) 

- Літературні піжмурки   «Побачення наосліп»  (Олександрівська РБД) 

- Book-шоу  «Галактика читайликів»   (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС) 



- Виставка-відкриття  «Прочитай улюблені книги твоїх батьків»   (Петрівська РБД) 

- Бібліотечний бумеранг «Читачі – письменнику, письменник – читачам» (МБД філія № 8 

Світловодської МЦБС) 

- Подорож книжковою виставкою  «Всесвіт української фантастики»  (Устинівська РБД) 
 

21 березня 
 

- Бібліоквест  «Русалкоманія» за серією книг Марини Павленко (Кіровоградська ОДБ ім. Т. 

Г. Шевченка) 

- День малюка  «Казкові герої планети «Читалії» (Кіровоградська ОДБ ім. Т. Г. Шевченка)   

- Свято «Коли оживають книжки» (Кіровоградська  ОДБ ім. Т. Г. Шевченка) 

- Ігрова година  «Казкова естафета»  (Благовіщенська РБД, дошкільний заклад «Сонечко») 

- Поетична майстерня «Різнокольорова веселка» до 85-річчя від дня народження Е. 

Андрієвської    (Бобринецька РБД) 

- День книголюба   «Діти і батьки читають залюбки»    (Вільшанська РБД) 

- Зустріч з казкаркою Л. Олександрук з презентацією її нових казок     (Гайворонська РБД) 

- Літературне знайомство  «Казковий світ Сашка Дерманського»   (Голованівська РБД) 

- Biblio-ART – майстерня   «Цікаві речі руками нашої малечі»   (Долинська РБД) 

- Година книго терапії   «Книга вчить, як на світі жить»  (БФ № 12 для дітей Кіровоградської 

МЦБС 

- Літературна панорама  «Поезія – ти зірка чарівна»  (БФ № 13 для дітей Кіровоградської 

МЦБС) 

- Сміх-тайм   «Світ римованих рядків»   (БФ № 19 для дітей Кіровоградської МЦБС) 

- Презентація книги   О. Мігель  «Сновида»   (БФ № 21 для дітей Кіровоградської МЦБС) 

- Театралізована гра за казками Г.Андерсена  «Найулюбленіший казкар»  (Компаніївська 

РБД,  ДНЗ №1 «Пролісок») 

- Майданчик читайликів  «Відпочивай з книгою»   (Новоархангельська РБД) 

- Бібліоакція  «Читай, я буду слухати»   (Новомиргородська РБД) 

- Літературна годинка-веселинка «Сміх та жарти дарує Грицько Бойко» (Новгородківська 

РБД) 

- Гра-подорож  «Чарівні перетворення»   (Олександрівська РБД) 

- Казкове дефіле  «Фонтан казок – крокує до нас!»   

- Інфотейнмент  «Подорож книжкової валізи» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС) 

- Бібліокіно  «Читали.  Дивилися.  Радимо»   (Петрівська РБД) 

- Книжкове дефіле  «Казкарі дітям»   (МБД  філія  № 8 Світловодської МЦБС) 

- Слайд-презентація  «Як начаклувати гарний настрій»  (Устинівська РБД) 
 

22 березня 
 

- Бібліотуристичний саквояж «Мандруємо із героями книг» (Кіровоградська  ОДБ ім. Т. Г. 

Шевченка) 

- Розважальна програма «Книжковий дім відкритий всім»  (Благовіщенська РБД) 

- Бібліо-party    «Читай разом з нами»  (Вільшанська РБД) 

- День відкритих дверей «Книзі ми не кажем «До побачення!»   (Гайворонська РБД) 

- Book-шоу «Хай книги, як друзі заходять у ваш дім»  (Голованівська РБД) 

- День щасливих боржників  «Люблю тебе, бібліотеко!»   (Долинська РБД) 

- Драйв-шоу «Прочитай, не пожалкуєш!»    (ЦДБ Кіровоградської МЦБС) 

- Книжчині іменини «Читаємо від березня до березня» (БФ № 12 для дітей Кіровоградської 

МЦБС) 

- Бібліо-посиденьки «Бути сонечком для всіх»   (БФ № 13 для дітей Кіровоградської МЦБС) 



- Бібліо-фоторепортаж «Скажи книзі «Так!»  (БФ № 21 для дітей Кіровоградської МЦБС) 

- Літературний квест «У пошуках скарбів» (Компаніївська РБД,   К З  «Компаніївське НВО») 

- Шоу-програма   «Веселкове читання»  (Новоархангельська РБД) 

- Чайна церемонія для батьків і дітей «Посиденьки у дитячій бібліотеці»  (Новомиргородська 

РБД) 

- Літературно-розважальна гра  «Острів скарбів»   (Новгородківська РБД) 

- Book-мандрівка  «З книгою до зірок»  (Олександрівська РБД) 

- Вулична акція  «Читай-компанія мандрує» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС) 

- Сімейний вік-енд  «Книга в гості завітала, свято всім подарувала» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна 

Олександрійської МЦБС) 

- Гра-подорож «Дитина і чудова казка несе до нас тепло і ласку» (БФ № 3 з обслуговування 

дітей Олександрійської МЦБС)  

- День нових книг   «Познайомимося!  Ми – новенькі»  (Петрівська РБД) 

- Розважально-ігрова програма  «Я – Книга! Я твій – Друг!»  (Світловодська Д К  МБД) 

- Гра-мандрівка  «Бібліотуризм: мандруємо із героями книг» (Устинівська РБД) 

- Відео-містерія  «Пазл  глядацьких переваг»  (Устинівська РБД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


