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Щороку, навесні, у дитячих бібліотеках України відбувається свято –
Всеукраїнський тиждень дитячого читання, яке протягом багатьох
десятиліть набуло особливого значення для відвідувачів дитячих бібліотек
усіх вікових категорій від малюка, мами, тата до бабусі й дідуся. Бо
допомагає дітям відчути радість спілкування з книгою, нагадує дорослим
про значення друкованого слова у дитинстві, привертає увагу до проблем
дитячого читання.
У 2016 році у бібліотечних закладах області, у т. ч., й сільських,
відбулась велика кількість різноманітних заходів, спрямованих на
промоцію
читання
як
складового
чинника
духовної
культури
підростаючого покоління згідно наказу департаменту культури, туризму та
культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації від
11 березня 2016 року № 55 «Про проведення в області Всеукраїнського
тижня дитячого читання». Цього року в області заходи тривали з 21
березня по 1 квітня.
Урочисте відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання в
області традиційно відбулось в обласній бібліотеці для дітей ім.
Т.Г.Шевченка у формі театралізованого свята «Казкова країна мудрої
книги». Його мета ознайомити дітей з кращою літературою, створити
позитивну мотивацію до читання.
Під час Тижня юні користувачі обласної бібліотеки для дітей ім.
Т.Г.Шевченка зустрілися із сучасною кіровоградською письменницею
А.Царук, взяли участь у бібліотечному квесті «Поттероманія», бліц-турнірі
«Гонка за лідером», анкетуванні «Про книгу, читання і про себе …»,
здійснили віртуальні подорожі: «Ніжність у країні краси», «Життя, схоже
на казку», відвідали презентації книжкових виставок «Ювілейний
книгоград», «Книжкова веселка – 2016», «Великий казкар данського
королівства».
Деякі з днів Тижня були присвячені окремим темам: День нових книг
«Знайомтесь – ми новенькі!», День бібліографії «На крилах дитячої
книги», Дні читаючої родини «Читаю – граю – малюю», День щасливих
боржників «Люблю тебе, бібліотеко!» тощо.
Усього протягом Всеукраїнського тижня дитячого читання в обласній
бібліотеці для дітей було проведено 26 заходів, спрямованих на
популяризацію книги і читання, які відвідало понад 1900 читачів різних
вікових категорій.
У бібліотеках області Тиждень книги стартував різноманітними
заходами. Зокрема, це: «Книжковий БУМ» (Новомиргородська РДБ),
«Забавні пригоди на Книжковій планеті» (Олександрівська РДБ);
презентації книжкових виставок «Дарують мудрість дітям книги»
(Голованівська РДБ), «Дегустація літературних новинок» (Петрівська
РДБ); стенд читач-читачу «Ми прочитали! Сподобалось! Читай і ти!»
(Бобринецька РДБ); посвячення в читачі з врученням емблеми «Читач
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2016» (Гайворонська РДБ). Долинська РДБ організувала шоу «У світі
мрій, добра та пригод», під час якого члени бібліотечної театральної студії
«Живчики» зацікавили читачів іграми, гуморесками, піснями, а родзинкою
свята була зустріч з казкаркою З.В.Петрикович.
У ЦДБ ім. Ю.Гагаріна Олександрійської МЦБС літературномузичним шоу «Приходьте! Книгам сумно без Вас!», в якому діти залюбки
брали участь в книжкових вікторинах, іграх, переглянули лялькову
виставу «Колобок-супермен» та танець «Лунтик» у виконанні студентів
училища культури.
Також, у багатьох бібліотеках відкриття Тижня розпочалось 2-м
туром всеукраїнського конкурсу читання «Книгоманія 2016». Наприклад,
на конкурс до Устинівської РДБ завітали голова Устинівської районної
державної адміністрації О.І.Анісімова-Шило і завідувачка сектору
комунікацій з громадськістю та інформаційної діяльності РДА Л.І.Карпяк.
Відмінною рисою цьогорічного Тижня було залучення до бібліотечних
заходів великої кількості дошкільників, як потенційних користувачів.
Так, вихованці дитячого садка «Калинка» взяли участь у
розважальних іграх «Чарівний світ казок», влаштований Гайворонською
РДБ; діти зі старшої групи дитячого садочку «Малятко» разом зі своїми
батьками побували на Дні сімейного читання у Голованівській РДБ;
малечу з дошкільних закладів «Світлячок» та «Сонечко» запросили
працівники Олександрівської РДБ на урочисту казково- театральну
«Посвяту дошкільників у читачі»; до Новомиргородської МДБ на захід
«Дитина та книга – початок дружби» завітали відвідувачі дитячого
садочку «Теремок»; дітки із садка «Сонечко» здійснили екскурсію
«Подорож бібліомістечком» у Бобринецькій РДБ; дошкільнят дитячого
садка «Ромашка» зацікавила презентація виставки книг «Усе минуще –
тільки книга вічна» у Побузькій МДБ.
Вдалими були заходи про письменників-ювілярів. До 135-річчя з дня
народження М.Підгірянки проведено літературну годину «Дивосвіт
літературної творчості» у Гайворонській РДБ. До 160-річниці з дня
народження І.Франка відбулись: літературна скринька «Коли ще звірі
говорили» (Долинська РДБ), уявна подорож «У світі Франкової казки»
(ЦДБ ім. Ю.Гагаріна Олександрійська ЦМБС), франківські читання
(Петрівська РДБ), літературне знайомство «Хто ж він, автор
Каменярів?», на якому учасникам заходу було презентовано і подаровано
буклети по творчості письменника (Новгородківська РДБ).
Цікавими були: слайдова подорож «Чудо на ім'я Книга» про книжкиювіляри
та
книги
«рекордсмени»
(Устинівська РДБ);
година
літературного
календаря
«Світ
чудовий
–
світ
книжковий»
(Добровеличківська
РДБ);
День
письменників-ювілярів
(Новомиргородська МДБ); презентація виставки «Книги-ювіляри»
оформлена у вигляді святкового торта (Новгородківська РДБ).
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Певний відгук у відвідувачів викликали заходи присвячені
українським письменникам та сучасній українській книзі. Зокрема, це:
буктрейлер за книгами Лариси Ніцой «Мій Блек» і «Неслухи та вередусі»
(Голованівська РДБ); поетичний вернісаж «Сучасна поезія – дітям», де
кожен з учасників заходу читав улюблений вірш сучасних українських
поетів (Компаніївська РДБ); рандеву з книгою «Книзі – віват!»,
інформіна
«Час
книжкових
сюрпризів»
про
твори
Л.Костенко,
М.,С.Дяченків, М.Матіос (Новоархангельська РДБ); зустріч з місцевою
авторкою Р.Нікітіною «Поезія – це завжди неповторість» (ДБ філія №8
Світловодської МЦБС); літературно-музична година «І знов читаємо
Кобзаря», конкурс читців «Разом читаємо Кобзаря» (Добровеличківська
РДБ); День нової книги «Вітер з-під сонця» О.Лущевської – подарунок від
видавництва «Фонтан книжок» (Устинівська РДБ).
Зацікавили юних користувачів й інші заходи: огляд-реклама
«Барвистий Книголенд»; фестиваль читацьких історій «Як язустрів
улюблену книгу» (Голованівська РДБ); електронна презентація «Історія
єгипетського
папірусу»
(дитячий
відділ
Онуфріївської
РБ);
загальноміський конкурс малюнків «Мій улюблений герой книг
українських авторів або Української народної казки» (ДБФ №8
Світловодської МЦБС спільно з міським об’єднанням «Просвіта»);
мистецький
салон
«Видатні
постаті
театру
Кіровоградщини»
(Новгородківська РДБ); читацькі діалоги «Прочитали – хочемо
розповісти», гра-квест «Острів Читалія на планеті Казки», флеш-моб
«Віват, книго!» (Петрівська РДБ); святкова програма «Поезія – струни
душі людської», під час якої молоді вчителі Витязівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
читали присутнім свої вірші та вірші улюблених поетів (Витязівська
СДБ); медіа-мандрівка «Відеозал Кота Леопольда» (Побузька МДБ);
інтернет-година
«Книга
незвичайна
–
книга
віртуальна»
(Олександрівська РДБ); креатив-клас «Найкращий biblio Читаймер»
навчив
читачів
своїми
руками
виготовляти
книжкові
закладки
(Долинська РДБ); пізнавальна ігротека «Розважаючись – навчаємось»,
долина
цікавих
уроків
«Бібліотека
–
твоя
територія»
(Новоархангельська РДБ).
Користувачам Новгородківської РДБ сподобалась незвична форма
голосних читань бібліорадіо «Діти читають дорослим». Учасникам заходу
запропонували на деякий час уявити себе в радіо студії у прямому ефірі,
діти голосно, виразно, з інтонацією читали уривки зі своїх улюблених
книг. Протягом Тижня Олександрівська РДБ проводила акцію
«Підтримай бібліотеку – подаруй книгу», під час якої бібліотеці
подарували
32
примірники
дитячих
творів.
Дитячий
відділ
Онуфріївської РБ оголосив акцію-відгук «Дерево читання», на якому в
кінці Тижня розквітло безліч листочків з назвами улюблених творів
користувачів.
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Окремо, про Тиждень у бібліотеках Олександрійської МЦБС, під
час якого відбулось 54 аходи, які відвідали 1248 осіб і залучилось близько
100 нових користувачів. Кожен день Тижня в бібліотеках мав свою назву і
був присвячений окремій темі чи даті, знаменним подіям, ювілеям, а саме:
День казки «В гостях у Казкарки», День мрій і фантазій «Фабрика ідей від
талановитих дітей», День книжкових сюрпризів «Магія читання», День
ювілярів-письменників і книг «Ювілейний зорепад», День гарного настрою
«Веселі Хтосики», День інформації «Сучасна дитяча література — казкове
відображення Всесвіту», День англійської мови «Веселе англоЧитання».
Так, наприклад, учасникам заходів ЦМДБ ім. Ю.Гагаріна сподобались:
казкотренінг «Чарівними стежками казок» для дітей-інвалідів ГО «ВІРА»;
мультимедійний феєрверк «Весела англійська»; виставка-інсталяція
«Книжковий Біг Бен» з інформацією про методи швидкого вивчення
англійської мови, журнали, збірочки пісень, віршів та розваг англійською;
інформаційно-розважальне шоу «Хто зверху»; конкурс «Бібліоселфі»;
відео-мандрівка «Книга – восьме чудо світу»; літературний квартал
«Сучасні письменники-дітям» та рандеву з книгою «Читайте з нами
українське»; майстер-клас «Ляльковий театр як спосіб виявлення творчої
уяви та здібностей учнів» на допомогу класному керівнику та багато
інших.
Закриття Тижня вирізнялось не меншими урочистостями і насиченістю
програм. Зокрема, Новоархангельська РДБ завершила тиждень шоупрограмою «Створи своє майбутнє – читай» з відео презентацією «З
минулого в майбутнє» та відео слайдами «Хто куди – а ми в бібліотеку»,
на яких діти впізнавали себе та своїх друзів і однокласників. Бібліотекарі
Новомиргородської
МДБ
останній
день
Тижня
присвятили
забудькуватим читачам «Пробачення боржникові». Новгородківська
РДБ 1 квітня провела годину «На вулиці Сміху», дитячий відділ
Онуфріївської РБ – літературний хіт-парад «Віртуоз казок – Ганс Крістіан
Андерсен». Компаніївська РДБ запросила своїх відвідувачів до казкової
ігрової подорожі «Дитина і чудова казка несе до нас тепло і ласку», а ДБфілія № 8 Світловодської МЦБС – до розважально-ігрової програми
«Книга нас усіх єднає».
Найяскравіші події Тижня області висвітлювались у мас-медіа – на
шпальтах газет, у репортажах на міських телеканалах, власних
бібліотечних сайтах, блогах та електронних ЗМІ мережі Інтернет.
У підсумку хочеться відмітити. Багато бібліотекарів констатувало, що
серед відвідувачів заходів не було байдужих і нудьгуючих. Усі показали
свої здібності, кмітливість, а головне – бажання читати та пізнавати нове.
Адже Свято дитячої книги подарувало усім гарні незабутні зустрічі з
найкращими книгами та улюбленими літературними героями.
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