
Всеукраїнський тиждень дитячого читання – 2021 

 

 
 

Програма 

заходів Всеукраїнського тижня дитячого читання – 2021 

у бібліотеках для дітей Кіровоградської області 

 

23.03  
 

Відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання  в області 

Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка 

 

- Урочисте відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання в області «Веселий 

книгограй»  –  Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка 

- Наочна промоція-виставка «Книги, які читають ваші кумири» – Кіровоградська 

обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка 

- Кастинг книжковий «Еmoji  рекомендують» – Кіровоградська обласна бібліотека для 

дітей ім. Т. Г. Шевченка 

- Бібліотечна екскурсія «Я відкриваю книгу – я відкриваю світ» – Новомиргородська 

міська бібліотека для дітей  

- Бібліотечна тусівка «Карнавал на книжковій галявині» – Центральна бібліотека для 

дітей ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС  

- Book-шоу «Книжковий БУМ» – Відділ обслуговування дітей КЗ «Центральна публічна 

бібліотека» Компаніївської селищної ради 

- Виставка-серпантин «Бібліогурманіка – апетитне читання» – Вільшанська селищна 

бібліотека-філія для дітей 

- Дегустація літературних новинок «Дитяча бібліотека пропонує…» – Новгородківська 

бібліотека для дітей 

- День відкритих дверей «Читати, щоб бути в тренді!» – Вільшанська селищна бібліотека-

філія для дітей 

- КнигоFEST «Книги там, де діти» – Центральна міська бібліотека для дітей ЦБС 

м. Кропивницького 

- Казково-розважальне свято «Пригоди у місті чарівних книг» – Олександрівська 

бібліотека для дітей 

- Літературний вояж «Книга розкривається – мандрівка починається» – Міська 

бібліотека для дітей КЗ «Благовіщенська міська публічна бібліотека» 

- Літературний хіт-парад «Острів дитячих казкових скарбів» – Новомиргородська міська 

бібліотека для дітей 



- Літературний ярмарок «Її величність – українська книга» – КЗ «Бібліотека для дітей» 

Голованівської селищної ради 

- Малюнкова арт-терапія «Казкові герої оживають» – Центральна бібліотека для дітей ім. 

Ю. Гагаріна Олександрійської  МЦБС  

- Онлайн флешмоб «Читаю вдома. Читаю щодня» – Бібліотека-філія для дітей № 21 ЦБС 

м. Кропивницького 

- Онлайн-конкурс фотографій оригінальних сюжетів читання книг «В об’єктиві: я і 

книга» – Відділ обслуговування дітей КЗ «Центральна публічна бібліотека» 

Компаніївської селищної ради  

- Презентації та подорожі книжковими виставками-інсталяціями «Модні фішки 

сучасної книжки», «Літературні смаколики» – Центральна бібліотека для дітей  

ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС  

- Розважально-ігрова програма «Запрошує весна у світ книжковий» – Світловодська 

міська бібліотека для дітей  

- Розважально-пізнавальне свято «Книжковий дім – відкритий всім» – Побузька міська 

бібліотека для дітей  

- Свято «Бібліоекспрес із подарунків і чудес» – Філія для дітей КЗ «Долинська центральна 

публічна бібліотека Долинської міської ради» 

- Свято «Кожна книга – це країна» – КУ «Петрівська бібліотека для дітей» Петрівської 

селищної ради  

- Flach-book  «Про книгу знаємо багато, тож позмагаємось завзято» – Бібліотека-філія  

№ 3 з обслуговування дітей Олександрійської  МЦБС 

 

24.03  
- Участь у Національній піар-акції «Книга єднає країну» з нагоди відкриття 

Всеукраїнського тижня дитячого читання  – Кіровоградська обласна бібліотека для дітей 

ім. Т. Г. Шевченка 

- День віммельбухів «Великі книги для маленьких друзів» з викладкою 

«Wimmelbuchmania/Books-bilingual»  –  Кіровоградська обласна бібліотека для дітей  

- ім.  Т. Г. Шевченка 
 

- Бібліобалаганчик «Весела країна фантазерів і мрійників» – Олександрівська бібліотека 

для дітей 

- Бібліошопінг «Даремно часу ви не гайте. Оці ось книги прочитайте» – Гайворонська 

бібліотека для дітей філія №1 КЗ «Гайворонська міська публічна бібліотека» 

- Веб-серфінг «Книга незвичайна – книга віртуальна» – Бібліотека-філія для дітей № 12 

ЦБС м. Кропивницького 

- Виставка книг за читацькими формулярами «Цікаві книги, прочитані нами» – 

Побузька  міська  бібліотека для дітей 

- День нової книги «Книга з друку – читачеві в руку» – КУ «Петрівська бібліотека для 

дітей» Петрівської селищної ради  

- Екскурсія «Інформаційні лабіринти сучасної бібліотеки» – Вільшанська селищна 

бібліотека-філія для дітей 

- Казкова екскурсія «Дивовижний світ драконів» – Устинівська бібліотека для дітей 

- Конкурс творчих робіт «Читаємо активно, творимо креативно» – Помічнянська міська 

бібліотека для дітей 

- Костюмовані онлайн-читання на сторінці «Фейсбук» «Ми з планети Казок» – 

Центральна бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС  

- Паркан вражень «Я прочитав! Читай і ти!»  –  Бібліотека-філія для дітей № 19 ЦБС  

- м. Кропивницького  

- Презентація книжково-ілюстративної виставки «На хвилі читацьких захоплень» –  

КУ «Петрівська бібліотека для дітей» Петрівської селищної ради  

- Презентація нових книг «Ці книги у бібліотеці завдяки Українському інституту 

книги» – Міська бібліотека для дітей КЗ «Благовіщенська міська публічна бібліотека» 

- Творча гра «Подорож у країну Книг» – Бібліотека-філія для дітей № 13 ЦБС  

- м. Кропивницького 



- Фото виставка  «Ти де? А я – в бібліотеці» – Філія для дітей КЗ «Долинська центральна 

публічна бібліотека Долинської міської ради» 

 

25.03 

- PR-акція «Рекомендую книгу» – Кіровоградська обласна бібліотека для дітей  

ім. Т.Г. Шевченка 
 

- Бібліогралочка «В кожній книзі свій секрет» – Центральна бібліотека для дітей  

      ім. Ю. Гагаріна Олександрійської  МЦБС  

- Бібліо-фольк-party «Герої літературних творів на шаховій дошці» – Бібліотека-філія № 

3 з обслуговування дітей Олександрійської МЦБС 

- Бібліофреш «Читацька шафа трендових книг» – Відділ обслуговування дітей КЗ 

«Центральна публічна бібліотека» Компаніївської селищної ради 

- Відеомандрівка «Кобзаревими шляхами краю» – Філія для дітей КЗ «Долинська 

центральна публічна бібліотека Долинської міської ради» 

- Відеоуїкенд «Казковий єралаш» – Гайворонська бібліотека для дітей філія №1 КЗ 

«Гайворонська міська публічна бібліотека»  

- Віртуальний флеш-бек «Літературні обрії» – Світловодська міська бібліотека для дітей 

- Голосне читання казки Лесі Українки «Біда навчить» – Світловодська міська 

бібліотека-філія для дітей № 8 

- Гра-квест «Підкорювачі бібліотечного фонду» – Гайворонська бібліотека для дітей філія 

№1 КЗ «Гайворонська міська публічна бібліотека» 

- Дискусійна година «Книжкова шафа покоління Z» – Центральна міська бібліотека для 

дітей ЦБС м. Кропивницького) 

- Квест «Пригоди Читайлика» – Світловодська міська бібліотека для дітей 

- Книжкове дефіле «Завжди в моді українська книга» – Новоархангельська бібліотека для 

дітей  

- Книжковий радар «Книга — не пряник, а людей до себе манить» – Центральна 

бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС  

- Коло спілкування «Як я зустрів улюблену книгу» – КЗ «Дитяча бібліотека» 

Кетрисанівської сільської ради 

- Краєзнавчий квест «Мій край – частина України» – Новомиргородська міська 

бібліотека для дітей 

- Літературна вікторина «Пізнай свій край з бібліотекою» –Бібліотека-філія для дітей  

№ 12 ЦБС м. Кропивницького 

- Літературний pit-stop «Читацька шафа трендових книг» – Центральна бібліотека для 

дітей ім. Ю. Гагаріна Олександрійської  МЦБС  

- Поетичний зорепад «Уклін безсмертній славній жінці, величній Лесі Українці»  – 

Новгородківська  бібліотека для дітей 

- Презентація нових книг «Ці книги у бібліотеці завдяки Українському інституту 

книги»  –  міська бібліотека для дітей КЗ «Благовіщенська міська публічна бібліотека» 

- Презентація сучасних літературних обновок «Мрія книгомана!» – Вільшанська 

селищна бібліотека-філія для дітей 

- Селфі-акція з улюбленою книгою «Читання – теж імідж!» – КУ «Петрівська бібліотека 

для дітей» Петрівської селищної ради  

 

26.03 

- День  прощених  боржників  –  Кіровоградська обласна бібліотека для дітей  

- ім. Т. Г. Шевченка 

- Виставка літератури «Скуштуй новеньку книжечку» – Кіровоградська обласна 

бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка 
 

- Бенефіс читача «Читай як – Я, читай – краще мене» – Відділ обслуговування дітей КЗ 

«Центральна публічна бібліотека» Компаніївської селищної ради 

- Бібліокафе «Книжкова смакота» – Міська бібліотека для дітей КЗ «Благовіщенська 

міська публічна бібліотека» 

- Бібліотечний вогник «Насолоджуйтесь читанням – воно вам пасує» Новоархангельська 

бібліотека для дітей 



- Відеоролик на сторінці Фейсбук «З народного напившись джерела: Оповідки від 

Богдана»  –  Центральна бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС  

- Журнальний коктейль «Відкрий! Це – твій журнал!» – Філія для дітей КЗ «Долинська 

центральна публічна бібліотека Долинської міської ради» 

- Зустрічі у бібліокафе «Дегустація літературних новинок» – Гайворонська бібліотека для 

дітей філія №1 КЗ «Гайворонська міська публічна бібліотека» 

- Книжковий вернісаж «Сторінками захоплюючих книг» – Бібліотека-філія для дітей 

№13 ЦБС м. Кропивницького) 

- Лялькова вистава + відеоролик «Зайчик Кузя» – Центральна бібліотека для дітей  

ім. Ю. Гагаріна Олександрійської  МЦБС  

- Онлайн-зустріч «Леся Воронина і товариство читачів» – Вільшанська селищна 

бібліотека-філія для дітей 

- On-line подорож «Портал у світ дитячих книг» – Центральна бібліотека для дітей  

ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС  

- Подорож дитячими енциклопедіями «Хочемо все на світі знати» – Новомиргородська 

міська бібліотека для дітей 

- Ювілейний хронометр «Казкарка рідної землі» до 110-річчя О. Іваненко – Бібліотека-

філія для дітей № 21 ЦБС м. Кропивницького) 

 

27.03 

- Презентація книжкової виставки «Дорогоцінні автографи» – Центральна міська 

бібліотека для дітей ЦБС м. Кропивницького  

- Театральна афіша «Мельпомена Кропивницького» – Бібліотека-філія для дітей № 12 

ЦБС м. Кропивницького 

28.03 

- День інтелектуальних розваг «Граємо разом з дитиною» – Кіровоградська обласна 

бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка 

- Літературно-музичний брейн-ринг «Підліткова муза» – Кіровоградська обласна 

бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка 
 

- Гра-конкурс «Кращий читач» – Світловодська міська бібліотека-філія для дітей № 8 

- Інтелектуальна гра-змагання «До відгадки шлях шукай – і у грі перемагай» – 

Центральна бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС  

- Презентація книжкових новинок на сторінці Фейсбук «Новеньку книгу погортай – у 

світ цікавий завітай», «Літературний гайд», «Новинки від Фіксиків» – Центральна 

бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС  

 

29.03 

- День інтерактивної книги «Аліса в Країні Чудес» – Кіровоградська обласна бібліотека 

для дітей ім. Т.Г.Шевченка 
 

- Бібліо-знайомство «Сучасні книги сучасних авторів» – КУ «Петрівська бібліотека для 

дітей» Петрівської селищної ради  

- Book-локація «Авторська прем’єра від письменниці-землячки Л. Лаврик» – 
Світловодська міська бібліотека-філія для дітей № 8 

- BOOK platform «Новий формат старих історій» книжки-ювіляри 2021 року – 

Центральна бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС  

- Гра-подорож «У поетичному світі Марійки Підгірянки» до 140-річяя від дня 

народження письменниці – Дитяча філія Новоукраїнської центральної бібліотеки 

- День літературного бренду «Кращі письменники року» – Філія для дітей КЗ «Долинська 

центральна публічна бібліотека Долинської міської ради» 

- Євроквартал «Європа на твоїй долоні» – Центральна бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна 

Олександрійської МЦБС  

- Задзеркальні посиденьки «Чаювання з Алісою» до 150-річчя книги «Аліса в 

Задзеркаллі» Л. Керрола – Центральна бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна 

Олександрійської МЦБС  



- Зустріч «ЇЇ вітри на видноколі» з письменницею-землячкою І. Немированою, 

лауреаткою обласної літературної премії ім. Євгена Маланюка 2020 року – 

Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей 

- Літературно-поетична гра «Співанки Марійки Підгірянки» – КЗ «Бібліотека для дітей» 

Голованівської селищної ради 

- Піжамна вечірка «Улюблена книга на ніч» – Світловодська міська бібліотека для дітей 

 

30.03 

- Гра-квест «Підкорювачі бібліотечного фонду» – Кіровоградська обласна бібліотека для 

дітей ім. Т.Г.Шевченка 
 

- Бібліоподорож  «Казка вчить, як на світі жить» – Помічнянська міська бібліотека для 

дітей  

- Відеопрезентація «Художник Кость Лавро – легенда української дитячої книжкової 

ілюстрації» до 60-річчя від дня народження художника-земляка – Філія для дітей КЗ 

«Долинська центральна публічна бібліотека Долинської міської ради» 

- Virtual Tour «Найкращі книжкові палаци»  – Центральна міська бібліотека для дітей 

ЦБС м. Кропивницького 

- День домашніх улюбленців «Котячий квартал «МурМурЛендіЯ» – Кіровоградська 

обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка 

- День книг-ювілярів «Зорепад книжкових ювілеїв» – КЗ «Бібліотека для дітей» 

Голованівської селищної ради 

- Казкотерапія «Казки затишного лісу» – Міська бібліотека для дітей КЗ «Благовіщенська 

міська публічна бібліотека» 

- Квест « Пригоди з Читайменом» – Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей 

- Книжкові інсталяції «Хочеш бути успішним – читай!», «Валіза Домовичка», «Скільки 

народів – стільки казок», «А у книг і журналів сигнал не пропадає»  –  КУ «Петрівська 

бібліотека для дітей» Петрівської селищної ради 

- Літературний балаганчик «Веселимося, граємось та книжки читаємо» – Відділ 

обслуговування дітей КЗ «Центральна публічна бібліотека» Компаніївської селищної ради 

- Онлайн-журнальна карусель – дитяча філія Новоукраїнської центральної бібліотеки 

 

31.03 

- Фотозона «Спіймали за читанням» – Кіровоградська обласна бібліотека для дітей  

ім. Т.Г.Шевченка 
 

- Акція «Book-симпатія» – КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради 

- Бібліоквест «Шалені перегони» – Центральна бібліотека для дітей ім. Ю. Гагаріна 

Олександрійської  МЦБС  

- Виставка-відкриття «Книги нової епохи сучасних дитячих українських 

письменників» – Дитяча філія Новоукраїнської центральної бібліотеки 

- Дегустація книжкових новинок «Тиждень Казкових сюрпризів» – КУ «Петрівська 

бібліотека для дітей» Петрівської селищної ради  

- Літературна ігротека  «Фольклорний кошик» – Помічнянська міська бібліотека для 

дітей  

- Літературний відео фуршет «Ювіляри року» – Центральна бібліотека для дітей  

ім. Ю.Гагаріна Олександрійської  МЦБС  

- Ляльковий book-парад «Мандри у ляльковий дивосвіт» – Центральна бібліотека для 

дітей ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС  

- Перегляд мультфільмів за мотивами дитячих книг «Запрошує країна Мультляндія» – 

Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей 

- Читацькі вибори «Супер книжка» – Світловодська міська бібліотека для дітей 

 

01.04 

- День екологічних знань «Еко-стиль твого міста» – Кіровоградська обласна бібліотека 

для дітей ім. Т.Г.Шевченка 

- Бібліотечний флешмоб «Час читати» – Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей 



- Бібліошопінг «Прочитай! Не пожалкуєш!» – КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської 

селищної ради 

- Bookmark майстерня «Вічна супутниця книги» – Центральна міська бібліотека для дітей  

ЦБС м. Кропивницького 

- Година розваг «Читання для реготання» – Устинівська бібліотека для дітей 

- Година сміхотерапії «Хай звучить веселих сміх» – Центральна бібліотека для дітей  

ім. Ю. Гагаріна Олександрійської  МЦБС   

- Гуморина до Дня сміху «Сміємось разом з книгою» – Філія для дітей КЗ «Долинська 

центральна публічна бібліотека Долинської міської ради» 

- Журнальна подорож «Креативність, жарти, сміх – ці журнали для усіх» – Устинівська 

бібліотека для дітей 

- Книжковий калейдоскоп «Нові! Яскраві! Цікаві!» – КУ «Петрівська бібліотека для 

дітей» Петрівської селищної ради  

- Літературна агенція Сергія Гридіна «Книги, що підкажуть, порадять, підтримають» 
до 50-річчя від дня народження письменника – Новгородківська  бібліотека для дітей 

- Літературна година «Чарівна скарбниця казок» – КУ «Петрівська бібліотека для дітей» 

Петрівської селищної ради  

- Літературне караоке «Веселі хтосики» – Олександрівська бібліотека для дітей  

- Презентація казки письменниці-землячки Л. Олександрук «Таємниця вишитого 

рушника»  –  Гайворонська бібліотека для дітей філія №1 КЗ «Гайворонська міська 

публічна бібліотека» 

- Фото акція «Книга в об’єктиві» – Міська бібліотека для дітей КЗ «Благовіщенська міська 

публічна бібліотека» 

-  

02.04 

 

Закриття тижня 

 

- Урочисте закриття Всеукраїнського тижня дитячого читання: презентація  

бібліотечного Інтернет-проєкту «#Читаймо!» – Кіровоградська обласна бібліотека для 

дітей ім. Т.Г.Шевченка 

- Літературне знайомство «Мандруємо до країни мрій та казок Г.Х. Андерсена» з 

виставкою літератури «Великий казкар данського королівства» – Кіровоградська 

обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка 
 

- Акція «Читаєш сам – поклич читати друга» – Новомиргородська міська бібліотека для 

дітей   

- Андерсеновські читання «Дитинство – одне на всіх» – Олександрівська бібліотека для 

дітей 

- Бенефіс читача «Кращий читач – гордість бібліотеки» – Побузька міська бібліотека для 

дітей 

- Бібліоакція для малюків «Читай, я буду слухати» – Новомиргородська бібліотека для 

дітей  

- Бібліоланцюжок «Модна віршована читанка» – Бібліотека-філія для дітей № 12 ЦБС  

- м. Кропивницького   

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

міська бібліотека для дітей  

- Віртуальна інформина до Міжнародного дня дитячої книги «Чарівний світ 

дитинства» – Філія для дітей КЗ «Долинська центральна публічна бібліотека Долинської 

міської ради» 

- Гра-імітація «Книжкові вибори» – Бібліотека-філія для дітей № 21 ЦБС  

- м. Кропивницького 

- Літературна мандрівка «На гостину до великого казкаря» – Гайворонська бібліотека 

для дітей філія №1 КЗ «Гайворонська міська публічна бібліотека» 

- Літературні віражі «З казки в казку» – Відділ обслуговування дітей КЗ «Центральна 

публічна бібліотека» Компаніївської селищної ради 



- Літературно-пригодницький квест «Нас у місті усі знають – тут читайлики 

зростають» – КУ «Петрівська бібліотека для дітей» Петрівської селищної ради  

- Мультновинки «Дивись українське» – Бібліотека-філія для дітей № 19 ЦБС  

- м. Кропивницького 

- Розважально-ігрова програма «Я люблю читати» – Світловодська міська бібліотека для 

дітей 

- Розмова у дружньому колі «Твій вільний час і книга» – Філія для дітей КЗ «Долинська 

центральна публічна бібліотека Долинської міської ради» 

- Святкова презентація «Улюблені літературні герої кропивницьких дітей на карті 

світу»  –  Бібліотеки-філії для дітей ЦБС м. Кропивницького 

- Свято «Країна казкова – країна книжкова» – Помічнянська міська бібліотека для дітей 

- Селфі-акція з улюбленою книгою «Читання – теж імідж» – Новгородківська бібліотека 

для дітей 

- Селфі-паті «Фототрюки з улюбленою книгою» – Центральна бібліотека для дітей ім. 

- Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС  

- Фотовиставка «Ти де? А я – в бібліотеці!» – Новгородківська бібліотека для дітей 

- Читацькі вибори «Суперкнига» – Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей 

- Шоу-програма «Настрій дарує книга» – Новоархангельська бібліотека для дітей 

 

 

 


