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Всеукраїнський тиждень дитячого читання на Кіровоградщині у 2017 році/ 

Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім. Т. Г. Шевченка; укладання, обробка 

матеріалів, комп’ютерна верстка Л. С. Босюк; редакція Н. І. Расторгуєва; 

відповідальна за випуск Т. С. Манжула. – Кропивницький, 2017. –  6 с., фото 

 
Видання містить підсумкову інформацію про заходи проведені під час 

Всеукраїнського тижня дитячого читання у бібліотеках області, що відбувався у з 20 

березня по 2 квітня 2017 року. 

Видання носить оглядовий характер і призначено для бібліотечних працівників 

та усіх тих, хто цікавиться популяризацією дитячого читання. 
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З 20 березня по 2 квітня 2017 року в області проходив Всеукраїнський 

тиждень дитячого читання відповідно до наказу департаменту культури, 
туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 6 березня 2017 року № 51 «Про проведення в області 
Всеукраїнського тижня дитячого читання». 

У бібліотеках сіл, селищ і міст області святкування проходило з 

великою кількістю різноманітних заходів. Заздалегідь було розроблено план-
графік заходів, оприлюднений на блозі «Фаховий MESSAGE» відділу розвитку 

дитячих бібліотек і маркетингу та сайті обласної бібліотеки для дітей ім. 
Т.Г.Шевченка та надісланий до Національної бібліотеки України для дітей. 
Урочисте відкриття Тижня дитячого читання у Кіровоградській обласній 

бібліотеці для дітей ім. Т.Г.Шевченка відбулось 20 березня театралізованою 
феєрією «Острови читання запрошують до пригод» з улюбленими казковими 

персонажами з якими  діти читали, співали, танцювали, малювали, 
відгадували загадки. Під час Тижня юні користувачі  ОДБ ім. Т.Г.Шевченка 
взяли участь у: зустрічах з сучасними письменниками-земляками А. Царук, 

О. Горобець, О. Стеценком, О. Надутенко; бібліотечному квесті 
«Поттероманія»; акції «Напиши листа улюбленому книжковому герою»; 

стихійних читаннях «Аліса в країні Чудес»; розважальній програмі «Я граюся 
і мрію»; Днях – відкритих дверей «Читай сучасне – твори майбутнє», нових 

книг «Книжечку новеньку, почитай маленький!», бібліографії «Диво, ім’я 
якому – книга», творчості «Цікаві речі руками нашої малечі», «Щасливих 
боржників».  

2 квітня дано старт обласній бібліоакції для малюків та їхніх батьків 
«Читай, я буду слухати!», заходи якої проводяться у форматі сторі-тайм.  

Усього протягом Всеукраїнського тижня дитячого читання в ОДБ ім. 
Т.Г.Шевченка проведено понад 30 заходів, спрямованих на популяризацію 
книги і читання, які відвідали більше 2800 читачів різних вікових категорій, 

видача документів склала 8609 прим. 
У бібліотеках області Тиждень дитячого читання був насичений 

різноманітними святковими, яскравими, захоплюючими та інтелектуально-
розважальними заходами: «Подорож у книжковий океан» (Вільшанська РДБ); 
«Книжок країна чарівна у гості нас чекає» (Гайворонська РДБ);  «В країні 

ВООКляндії» (Добровеличківська РДБ);  «Бібліоекспрес із подарунків і чудес» 
та читацька естафета «Прочитав сам — порадь другу» (Компаніївська РДБ); 

«Цінуймо книгу, як найбільшу святість» (Новомиргородська РДБ);   «Книга – 
храм мудрості» для дітей та батьків (Новоукраїнська РДБ);  «Чит@й та світ 
пізнавай» (Бобринецька РДБ);  «Хай  міцніє з кожним роком дружба книжок 

та дітей» (Витязівська СДБ);  арт-фестиваль «Радісні зустрічі» та літературна 
дегустація новинок «Fashionbook» (ЦДБ,  ДБФ №19  Кіровоградської МЦБС);  

бібліогостини «Сюди приходять діти, пізнати все на світі» (Новгородківська 
РДБ);  «Скарби книжкового всесвіту» (Побузька МДБ);  поетичний батл 
«Поезія – це квітка сонця, поезія – це пролісок душі» (Олександрійська ЦРБ, 

відділ обслуговування дітей);  майстер-клас з виготовлення киги-саморобки з 
викладачем ДМШ О. Яковлєвою (Вільшанська РДБ);  «І великі таємниці 

відкриваються нам…!»,  розважально-ігровий мікс «Книжковий bebi - бум», 
День творчості «Фабрика дитячих талантів»,  казковий вернісаж «Хай в кожен 
дім приходить казка, а в ній пригода, мудрість, ласка!» для фізично-

обмежених та соціально-незахищених дітей (ЦДБ ім. Ю.Гагаріна 
Олександрійської МЦБС). 

Немало заходів було присвячено письменникам-землякам та їхнім 
творам. Серед них: презентації нових книг М. Джус «Віршики цікаві про 
дитячі справи»  та  Л. Олександрук «Розмова з ангелом» (Гайворонська РДБ); 

літературна  година  «Сіємо розумне, добре, вічне»  за участі Л. Федюкевич –  
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авторки збірки «Навіщо зайцю лисячий хвіст?» (Бобринецька РДБ);   зустрічі 

з поетесами Т. Денисовець та Н. Природною (Добровеличківської РДБ),  
літераторами А. Царук, О. Горобець, М. Теніченко, В. Карпов, І. Хоменко 

(бібліотеки-філії для дітей Кіровоградської МЦБС),  членами  аматорського 
об’єднання   митців   «Сузір'я  Долинщини»   В. Бугрій,  Н. Гузнак, Л. Лісової, 
Л. Бичик  і  голови  мистецького  об'єднання  М. Бєлової  (Долинська РДБ),  а 

також  –  з письменниками літературного об’єднанням «Літо» м. Світловодськ 
(ДБФ № 8 Світловодської МЦБС).  

Різноманітні заходи відбувались і за межами дитячих бібліотек. Фахівці 
з Голованівської РДБ у шкільному автобусі дітям із сіл Шепилове, 
Олександрівка, Вербове розповідали про письменницю-землячку Л. Ніцой та 

її літературні дарунки бібліотеці. Учні сільської Новомиколаївської ЗШ 
побували  на екскурсії у Новоукраїнській РДБ. Бібліокрос «Книга збирає 

друзів» проведено Петрівською РДБ для вихованців дитячого садка «Рудана» 
та учнів ДМШ. А вихованці старшої групи ДНЗ №1 «Пролісок» взяли участь у 
бібліотечному десанті «Крокує книжка до малят», що організувала 

Компаніївська РДБ. На літературний переполох «Довгий казковий вечір» 
завітали учні ЗШ №3 та школи-інтернату до Новомиргородської РДБ. Для 

слабозорих дітей школи-інтернат №1 Світловодська ДК МДБ провела 
розважально-ігрову програму «Я – книга! Я – твій друг!». Працівники 

Гайворонської РДБ провели «Посвяту в читачі» першокласників із врученням 
читацьких квитків та емблеми свята. 

У день закриття Тижня, що співпав з Міжнародним днем дитячої книги, 

відвідувачі бібліотек побували на: ярмарку читацьких думок «Під вітрилами 
книг до нових відкриттів» (Вільшанська РДБ); бібліобалаганчиках «Весела 

країна фантазерів і мрійників» і «Трохи сміху, всім на втіху» (Гайворонська 
РДБ, Новомиргородська МДБ); презентації виставок – книжкової «В країні 
непрочитаних книг» та фото «Селфі з улюбленою книгою» 

(Новомиргородська РДБ); літературному турне «Острів дитячих казкових 
скарбів» (Компаніївська РДБ); розважально-ігровій програмі «Книга нас усіх 

єднає» (Бобринецька РДБ); шоу «Будь розумнішим, читай» 
(Новоархангельська РДБ); Дні казки з різноманітними конкурсами 
(Новоукраїнська РДБ); флеш-мобі «Віват, книго!» (Петрівська РДБ);  також, 

взяли участь у: PR-акції «Олександріє! Читай!» (ЦДБ ім. Ю. Гагаріна 
Олександрійської МЦБС) та вуличній акції «Чи знаєте Ви, де знаходиться 

бібліотека?» (Долинській РДБ); пошуковій WEB-експедиції «Сучасний 
письменник – для дітей», де знайомились з найкращими книжками року; 
долучились до інтерв’ю з популярними сучасними авторами, у літературому 

фотосалоні «Створи свій книжковий образ» тощо (бібліотеки Кіровоградської 
МЦБС). Також, у багатьох районних та міських бібліотеках для дітей області 

відбулися змагання за звання Суперчитач села/району/міста Всеукраїнського 
конкурсу дитячого читання «Книгоманія».  
Партнерами усіх заходів виступили районні/міські музичні та дитячі школи 

мистецтв, центри дитячої та юнацької творчості, краєзнавчі музеї, будинки 
культури, народні майстри, приватні підприємці, волонтери. 

Підсумки тижня – понад 1,2 тис. заходів на яких побували близько 18 тис. 
дітей, серед яких діти з обмеженими фізичними можливостями (167 осіб), 
внутрішньо переміщеними (68 осіб ), з інтернатів (174 особи). Видача книг і 

періодики склала більше 24,7 тис. прим.  
Хід тижня висвітлювався на бібліотечних сайтах, блогах, у соціальній 

мережі Facebook, електронних ЗМІ та місцевих районних і міських газетах. 
Свято книги принесло дітям багато позитивних вражень, а у бібліотеках 
з’явилось чимало  нових користувачів – понад 1,3 тис. осіб. Маємо надію, що 

усі юні відвідувачі бібліотек отримають багато цікавих книг, які допоможуть 
їм пізнавати світ.  
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Фото  з  Книжчиних  іменин 
 

            Відкриття  Всеукраїнського  тижня  дитячого  читання 
 
 

   
 

Кіровоградська  ОБД  ім. Т.Г.Шевченка 

 

      
 

                 Гайворонська  РБД                             ЦБД  ім. Ю.Гагаріна  Олександрійська  МЦБС 
                                                                    

     
 

        Майстер-клас                                     Аукціон                      Зацікавлені  найменші  читачі 
       Вільшанська  РБД                   «Хто  краще  знає  казки?»                Долинська  РБД   
                                                            Компаніївська  РБД                   
 
 

      
 

    Участь  малечі  у  заході            Цікаве  у  дитячих  журналах         Зустріч  читачів     
        «Бібліобалаганчик»                       Озерська  СБ                   з  місцевими  літераторами 
        ЦБД  ім. Ю.Гагаріна                  Світловодський  район                  Долинська  РБД 
    Олександрійська  МЦБС  
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Щасливі нагороджені ІІ етапу  Всеукраїнського конкурсу  «Книгоманія» 

 

 

            
 

                Гайворонська  РБД                                                  Долинська  РБД 

 

 
 

            
 

                 Компаніївська  РБД                              ЦБД  ім. Ю.Гагаріна  Олександрійська  МЦБС 

 
 
 

    
 

Дипломанти  ІІІ  обласного  етапу 
Всеукраїнського  конкурсу  «Книгоманія  –  2017» 

 

Кіровоградська  ОБД  ім. Т.Г.Шевченка 
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