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На виконання наказу директора департаменту культури та туризму 
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12 березня 2021 року № 54 «Про 
проведення в області Всеукраїнського тижня дитячого читання» бібліотеками сіл, 

селищ, міст області з 23 березня по 02 квітня 2021 року проведено велику кількість 
різноманітних заходів серед дітей і підлітків. «Заходи бібліотек для дітей 

Кіровоградської області до Всеукраїнського тижня дитячого читання – 2021», 
надіслані до Національної бібліотеки України для дітей, увійшли до числа «Заходів 
спеціалізованих бібліотек для дітей України до Всеукраїнського тижня дитячого 

читання» і представлені на сайтах Національної бібліотеки України для дітей та 
Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т. Г.Шевченка.  

Цьогорічне свято книги було спрямоване на промоцію читання, гармонійний 
культурно-інформаційний розвиток юної особистості та проходило під девізом 
«Книжку читай – успіху досягай». У зв’язку із встановленням «помаранчевого рівня» 

епідемічної безпеки в області, бібліотеками були внесені корективи до планів 
проведення Всеукраїнського тижня дитячого читання. Чимало заходів відбувались у 

форматі онлайн – на бібліотечних сайтах, блогах та сторінках у соціальних мережах. У 
бібліотеках юні користувачі мали змогу взяти участь у найрізноманітніших заходах, з 
дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних вимог. 

Фахівці Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка 
провели понад 20 заходів для дітей різних вікових категорій, безпосередньо, у 

бібліотеці, школах, садочках та віртуально. Це: презентації новинок дитячої 
літератури «Веселий книгограй»; наочна промоція-виставка «Книги, які читають ваші 

кумири»; книжковий кастинг «Еmoji рекомендують»; гра-квест «Підкорювачі 
бібліотечного фонду»; День інформації «Любімо книгу! Заміни їй немає!»; День 
віммельбухів «Великі книги для маленьких друзів» з книжковою викладкою 

«Wimmelbuch mania/Books-bilingual» та відеооглядом «Що таке віммельбух?»; День 
інтерактивної книги «Аліса в Країні Чудес»; PR-акція «Рекомендую книгу»; 

літературно-музичний брейн-ринг «Підліткова муза»; виставка-рейтинг «Book vs 
Movie»; літературне знайомство «Мандруємо до країни мрій та казок Г. Х. Андерсена» 
з виставкою літератури «Великий казкар данського королівства» тощо. Також 

бібліотека долучилась до Всеукраїнської піар-акцї «Коло читання. Книга єднає 
країну!» в онлайн форматі, ініційованою Національною бібліотекою України для дітей. 

У рамках акції створено відеопрезентацію «Кроп кадр» та інтерактивну вікторину за 
творчістю кропивницької письменниці О. Горобець, які отримали на YouTube каналі 
понад 300 переглядів. Загалом, відвідування бібліотеки користувачами під час Тижня 

склали 1,4 тис., а видача документів – 4,4 тис. примірників.  
Протягом Тижня у дитячих бібліотеках області відбувалось багато різноманітних 

заходів. Міська бібліотека для дітей КЗ «Благовіщенська міська публічна 
бібліотека» запрошувала читачів до: презентації книжкової виставки «Ці книги у 
бібліотеці завдяки Українському інституту книги»; вікторини «Мандруємо книжковим 

Всесвітом» та відеовікторини «В яких казках живуть ці звірі?»; фото-акції «Книга в 
об’єктиві»; ігор казкотерапії «Казки затишного лісу»; бібліокафе «Книжкова 

смакота», в якому пропонували продегустувати «фірмові літературні страви» на різні 
смаки й уподобання – «салат «Фентезі», «пиріжки з прислів’ячками», «ласощі 
«Казкові». Усього на заходах побувало 63 користувача, яким видали 72 прим. 

документів.  
КЗ «Бібліотека для дітей Долинської міської ради» привертала увагу 

відвідувачів такими заходами: свято книги «Бібліоекспрес із подарунків і чудес»; 
розмова у дружньому колі «Твій вільний час і книга»; День літературного бренду, де 
діти рекламували свої улюблені книги та різними способами залучали друзів до 

бібліотеки, зокрема, розповідаючи цікаві епізоди з прочитаного; відеомандрівка 
«Кобзаревими шляхами краю» (демонструвалась на SMART–TV) знайомила з 

населеними пунктами, через які проходила перша велика мандрівка Тараса; 
відеопрезентація  «Художник  Кость Лавро  –  легенда української дитячої книжкової 
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ілюстрації», присвячена 60-річчю від дня народження худодника-земляка К. Лавра; 
журнальний коктейль «Відкрий! Це – твій журнал!»; віртуальна гуморина «Сміємось 
разом з книгою» з цікавими фактами з історії свята гумору, книжковою виставкою 

«Чарівники сміху», читанням гуморесок класиків та грою «Веселий пантомім»; 
фотовиставка «Ти де? А я – в бібліотеці», на якій зібрали фото читаючих і творчих 

дітей. Усього бібліотеку відвідало 152 користувача, видано 217 прим. документів. 
Заходи Тижня висвітлено на сайті бібліотеки та офіційній сторінці фейсбук управління 
культури Долинської міської ради з понад 900-т переглядами та 12-ма – на ютуб-

каналі.  
Улюблене свято об’єднало читачів дитячих бібліотек ЦБС м. 

Кропивницького на змістовних, креативних заходах: театралізований КнигоFEST 
«Книга там, де діти»; конкурс уважних та ерудованих «Читаю – багато знаю!»; 
театралізоване загадкове асорті «Якщо мудрий, відгадай»; флешмоб «Захоплені 

читанням»; презентація «Книга скрізь, а у нас – найкраща» познайомила з 
найяскравішими новими книжками та їх авторами. До презентації літературної мапи 

«Улюблені письменники кропивницьких дітей на карті світу» долучилося сто охочих 
від 8-ми до 18-ти років, як читачів бібліотек, так і всіх бажаючих дітей міста, які 
розповідали про своїх улюблених письменників та відмічали їх на карті світу (ЦБД 

філія № 11); веб-серфінг «Книга незвичайна – книга віртуальна» з конкурсами, 
вікторинами за улюбленими казками, навчанням пошуку онлайн за ключовими 

словами, роботі в електронних бібліотеках (БД філія № 12); творча гра «Подорож у 
країну Книг» із завданням створити «літературні грінки» з ім'ям автора та назви його 

твору (БД філія № 13); дистанційні іспити в «Школах часодійства» для фанатів книг 
Н. Щерби; паркан вражень «Я прочитав! Читай і ти!», на якому користувачі ділилися 
своїми літературними вподобаннями (БД філія № 19); гра-імітація «Книжкові 

вибори», під час якої найактивніші читачі, голосуючи офлайн та онлайн, висували 
твори на почесне звання «Бестселер бібліотеки»; до флешмобу промо-акція читання 

«Читаю вдома. Читаю щодня» у фейсбуці приєдналося понад 30 дітей з 
демонстрацією фото за читанням книги (БД філія № 21). Протягом Тижня в усіх 
бібліотеках ЦБС проведено 42 заходи (з них 9 – в режимі онлайн) для 950-ти 

відвідувачів, яким видано 1,1 тис. прим. документів.  
Усі бажаючі, незалежно від віку,мали змогу побувати на театрально-феєричних 

дійствах, влаштованих ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС. Окремі з 
них: малюнкова арт-терапія «Світ фантазії у крейді»; стар-акція «Тиждень дитячої 
книги розпочато!»; книжковий радар «Книга – не пряник, а людей до себе манить»; 

онлайн подорож «Портал у світ дитячих книг»; відеоролик з історії книги «Оповідки 
від Богдана»; інтелектуальні ігри-змагання «До відгадки шлях шукай – і у грі 

перемагай»; лялькові вистави та костюмовані голосні читання «Казка стукає в 
віконце»; задзеркальні посиденьки «Чаювання з Алісою» за книгою Л. Керрола «Аліса 
в Задзеркаллі»; літературно-казкові забави «Хто казку знає, той відгадає»; book-

парад «Мандри у ляльковий дивосвіт»; релакс-time «Zooцікавинки»; літературний 
відеофуршет «Ювіляри року»; віртуальні рубрики «Пізнайко» та «Babi-Кіпери»; 

відеобібліоанонси «Новинки від Фіксиків»; селфі-паті з відеороликом «ФОТОТРЮКИ з 
улюбленою книгою». В усіх бібліотеках системи відбулось 49 онлайн та офлайн 
заходів, гостями яких стали 739 шанувальників книги, у т.ч. 67 дошкільників, 672 

школяра, серед яких – 31 дитина з обмеженими фізичними можливостями, по 9 – з 
дитячого будинку «Джерело життя» та багатодітних сімей, 7 – з родин учасників АТО, 

6 – внутрішньо переміщених осіб, 4 – з прийомних сімей. До бібліотек залучено 82 
користувача. Учасникам заходів видано 287 прим. документів. 

Позитивні емоції і корисні поради отримали читачі дитячої філії 

Новоукраїнської центральної бібліотеки під час заходів: онлайн бесіда «Коли ти 
вдома сам...» з циклу «Безпечні канікули»; книжкові виставки-відкриття «Сучасні 

автори  –  сучасним  дітям»,  «Книги  нової  епохи»  з  творами Н. Чуб, Г. Вдовиченко, 
М. Павленко,   С. Гридіна,   Л. Ворониної,   С. Дерманського,   А. Кокотюхи  та  інших;  
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виставка-подорож «У поетичному світі Марійки Підгірянки» до 140-річчя від дня 
народження авторки з цікавими життєвими фактами та огляд серії книг «Розваги для 
розумахи» з посиланням на відеоролик з вивчення англійської мови за допомогою 

поданих книг на сторінці фейсбук дитячої філії.  
Комфортне інформаційне середовище створювали й інші дитячі бібліотеки 

області за допомогою таких заходів, як: віртуальна подорож «Пам’ятники Г. К. 
Андерсену і героям його казок» (Вільшанська селищна бібліотека-філія для 
дітей); відеоролик та книжкова інсталяція «Кожна книга – це країна», де кожна 

книжка мала закладку із зображенням державного прапора відповідної країни; День 
нової книги «Книга з друку – читачеві в руку»; селфі-акція «Читання – теж імідж!», в 

ході якої дошкільники та старшокласники надіслали 50 фото з улюбленою книгою, а 
бібліотекарі створили ролик, розміщений на бібліотечній сторінці у фейсбук (КУ 
«Петрівська бібліотека для дітей»); літературне свято «Її величність – книга!»; 

книжкова виставка «Дарунки наших читачів» із 42-ма книгами; літературний ярмарок 
з «книжковими крамничками» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської 

селищної ради); феєричне book-шоу «Книжковий БУМ»; бенефіс читача «Читай як – 
Я, Читай – краще за Мене»; бібліофреш «Читацька шафа трендових книг»; онлайн 
конкурс «В об’єктиві: я і книга» з надсиланням фото читачів на електронну пошту та з 

даруванням призів за найбільш вподобані світлини (відділ обслуговування дітей 
КЗ «Центральна публічна бібліотека Компаніївської селищної ради»); 

виставка-рекомендація «Подружці на вушко»; День відкритих дверей «Читай, щоб 
бути в тренді»; онлайн вікторини «Мандруємо країною казок» та «Казка в гості 

завітала» (Новомиргородська РБД); дежа-вю-вікторина «Якщо автора я знаю, 
швидко книги відгадаю»; бібліошопінг «Даремно часу ви не гайте! Ось ці книги 
вибирайте!» (Новомиргородська МБД); поетичний зорепад «Уклін безсмертній 

славній жінці, величній Лесі Українці»; онлайн –   презентація першої збірки поетеси-
землячки Н. Застави та гостини «За пазухою у казок братів Грімм»; мандрівка «Світ, 

побачений крізь книгу» (Бібліотека для дітей КЗ «Новгородківська публічна 
бібліотека»); книжкове дефіле «Завжди в моді українська книга»; бібліотечний 
вогник «Насолоджуйтесь читанням, воно вам пасує»; шоу-програма «Настрій дарує 

книга» (Новоархангельська РБД); коло спілкування «Як я зустрів улюблену 
книгу»; День сімейного читання «Книгу в сім’ю – сім’ю в бібліотеку» з вікторинами, 

дидактичними іграми, анкетуванням; лабораторія читацького смаку «Книги з 
присмаком успіху» (КЗ «Дитяча бібліотека» Кетрисанівської ОТГ); казково-
розважальне свято «Пригоди у місті чарівних книг»; літературно-ігрова програма «На 

хвилях книжкового моря»; квест «Пригоди з Читайменом»; акція «Класна книга», під 
час якої кожен відвідувач писав відгук-пораду про свою улюблену книгу; свято 

«Андерсенград» (КЗ «Олександрівська бібліотека для дітей»); книжкова мапа 
#Віртуальні_мандрівки_з_Г.К.Андерсеном» на сторінці фейсбук; бібліо-фольк-party 
«Герої літературних творів на шаховій дошці» (бібліотека-філія № 3 з 

обслуговування дітей Олександрійської МЦБС); книжкова виставка «Цікаві книги 
прочитані нами» за формулярами найкращих читачів бібліотеки; бібліофреш «Книжок 

країна чудова, у гості вас чекає»; літературне лото «Ми – герої чудові, ми – герої 
книжкові» (Побузька МБД); розважально-ігрова програма «Я люблю читати» 
(Світловодська МБД); Book-локація – вірші в авторському виконанні письменниці-

землячки Л. Лаврик (бібліотека-філія № 8 для дітей Світловодської МЦБС); 
літературний брейн-ринг «Подорож у світ казок» (Устинівська бібліотека для 

дітей). 
Не менш цікаво пройшли урочистості у публічних бібліотеках міст, селищ і 

сіл області. Так, у закладах Долинської територіальної громади проведено 31 

захід, учасниками яких були понад 370 користувачів, яким видано 450 прим. 
документів. Серед тих, що запам’ятались: виставка-інтуїція за листами літературних 

героїв (Лаврівська СБ); свято «Нумо разом» (Новогригорівська Перша та 
Широкобалківська  СБ);  поетична  альтанка   «Лесине   слово   лунатиме   знову»  
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(Олександрівська СБ) тощо. 
Тиждень читання на Компаніївщині не залишив байдужими читачів до заходів: 

літературний диліжанс «Кольори ювілейних казок» (Софіївська СБФ); виставка-

інсталяція «Пригоду за пригодою читаю з насолодою»; відеоподорож «Книжковий 
дивосвіт»; флешмоб «Книга мій найкращий друг» (Водянська СБФ); огляд 

книжкових новинок «Вітамінокрай» для зміцнення «книжкового імунітету»; онлайн-
посиденьки «Бабуся читає, онучата гарно сприймають», де читались улюблені 
книжкові історії; книжковий дайвінг «Я з книгою відкриваю Всесвіт»; інформаційна 

перерва «Сучасна дитяча книга, яка вона?» у форматі обговорення з читачами-
учнями (Полтавська СБФ); конкурс малюнків «Ілюстрація до казки» (Сасівська 

СБФ); відео презентація про Г. Х. Андерсена «Життя його схоже на казку…»; 
літературний хіт-парад «Острів дитячих казкових скарбів» (Живанівська СБФ); 
книжкові піжмурки «Читаємо наосліп»; вікенд в бібліотеці «Веселись, грай і книжку 

читай»; читацький букслем «Я читаю – ти читаєш»; літературна головоломка 
«Розпізнай, хто я?» (Лозуватська СБФ); презентація книг «Читання – ліки від 

позіхання» (Губівська СБФ). 
Юні читачі Новомиргородщини мали змогу взяти участь, зокрема, у таких 

заходах: День інформації «Літературна панорама Кіровоградщини»; пізнавальна 

година «Перлини світової класики» (дитячий відділ Капітанівської селищної 
бібліотеки); бібліомікс «Зробіть свої канікули цікавими»; піар-акція «Завітай у 

царство казкове, зустрічай товариство книжкове»; бібліокафе «Книжкові смаколики» 
(Канізька СБ).  

Олександрівщина також була активною у проведенні багатьох заходів, серед 
яких: свято книги «Нам книжка відкриває всі світи» (Вищеверещацька СБФ); 
літературний круїз «На вас чекають пригоди на острові Читання» (Несватківська 

СБФ); «Подорожуй книжковою Європою» (Єлизаветградківська СБФ); круговерть 
«З казкою навколо світу» (Ясинівська СБФ); гра «І знову у мандри запрошують 

книги» (Цвітненська СБФ). 
Також діти отримали задоволення на заходах: калейдоскоп «В колі казок Г. Х. 

Андерсена» (Знам’янська МБФ № 3); літературна виставка «Хіт-парад нових 

дитячих книг від Українського інституту книги (дитячий абонемент КЗ 
«Добровеличківська центральна публічна бібліотека»); голосні читання творів  

С. Дерманського «Царство Яблукарство» та «Танок Чугайстра» (Дружелюбівська 
філія КЗ «Добровеличківська центральна публічна бібліотека»); театральне 
дійство «У світі чарівних казок» (Благодатненська СБ Кетрисанівської сільської 

територіальної громади); бібліомандрівка «Книга від друкованої до електронної» 
(Червонопільська СБ Кетрисанівської сільської територіальної громади); 

екскурсія «Знайомтесь! Дім, де зберігається дитинство»; книжковий показ «Ювілейна 
планета»; онлайн майстер-клас «В книжку на згадку зробимо закладку»; День 
періодики «Прес-майдан цікавих новинок» (дитячий відділ КЗ «Центральна 

публічна бібліотека» Онуфріївської селищної ради) та багатьох інших. 
Підсумовуючи проведення Всеукраїнського тижня дитячого читання в області, 

можна зазначити, що всі шанувальники книги та ті, які приєднались до великої 
бібліотечної сімї, дізналися не тільки про щось нове і пізнавальне, а ще й 
розважились, здружились, весело, змістовно провели час та демонстрували читацьку 

ерудицію, знання і кмітливість.  
Приємно, що на адресу бібліотечних фахівців надходило чимало вдячних 

відгуків за організацію і проведення креативних заходів.  
Події Тижня висвітлювались у місцевих мас-медіа, на сайтах і блогах бібліотек 

та установ і закладів, причетних до роботи з дітьми, а також – у соціальних мережах.  
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Всеукраїнський тиждень дитячого читання – 2021 – у бібліотеках Кіровоградщини  

 

            
 

                         Благодатненська  СБ                        Червонопілська  СБ 

Кетрисанівської  сільської  ради 

 

              
 

КЗ  «Дитяча  бібліотека»  Кетрисанівської  сільської  ради  

 

    

 

КЗ  «Бібліотека  для  дітей»  Голованівської  селищної  ради 

 

          
 

Філія  для  дітей  КЗ  «Долинська  центральна  публічна  бібліотека 

Долинської  міської  ради» 
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        Новогригорівська  Друга  СБ        ДФ  КЗ  «Центральна  публічна  бібліотека» 

           Долинської  міської  ради                    Компаніївської  селищної  ради 

 

 
 

Полтавська  СБФ  Компаніївської  селищної  ради 

 

          
 

 
 

Олександрівська  бібліотека  для  дітей 
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КУ  «Петрівська  бібліотека  для  дітей»  Петрівської  селищної  ради 

 

      
 

   
 

Побузька  МБД 
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Центральна  бібліотека  для  дітей  МЦБС  м. Кропивницького 

 

    
 

 
 

Центральна  бібліотека  для  дітей  ім. Ю. Гагаріна  

Олександрійської  МЦБС 
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