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«Саме в березні, коли пробуджується природа, привітно 

світить весняне сонце, розпочинається Всеукраїнський Тиждень 

дитячого читання.  …одне з найбільших бібліотечних свят року. 

Бібліотеки щороку присвячують цій події дуже багато заходів для 

своїх користувачів.  …Діти …чекають його з нетерпінням. Це – час, 

сповнений дивовижного книжкового розмаїття і … це, завжди, 

захоплива подорож у світ дитячих книг», – так, образно, про свято 

дитячої книги написали фахівці центральної дитячої бібліотеки 

Олександрійської МЦБС. І це, дійсно так. 2018 рік – не був 

винятком.  

На виконання наказу директора департаменту культури, 

туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 15 березня 2018 року № 48 «Про проведення в 

області Всеукраїнського тижня дитячого читання» у бібліотеках сіл, 

селищ і міст області відбулась велика кількість різноманітних 

заходів, проведених з 15 березня по 22 березня 2018 року. План-

графік проведення заходів заздалегідь було представлено на сайті 

обласної бібліотеки для дітей ім. Т. Г. Шевченка та надіслано до 

Національної бібліотеки України для дітей для відображення на її 

сайті.  

У бібліотеках області під час Тижня дитячого читання на 

користувачів-дошкільнят, школярів, батьків чекали літературні 

відкриття і конкурси, сюрпризи і подарунки. Всі заходи вирізнялись 

розмаїттям форм та були спрямовані на популяризацію кращих 

надбань вітчизняної та зарубіжної літератури, стимулювання у дітей 

і підлітків інтересу до читання якісних сучасних творів, виявлення 

читацьких уподобань.  

15 березня 2018 року відбулось урочисте відкриття 

Всеукраїнського Тижня дитячого читання в області, яке традиційно 

розпочалось у Кіровоградській обласній бібліотеці для дітей ім. 

Т. Г. Шевченка святом «У книжковім дивосвіті виростають супер-

діти!». З вітальним словом до учасників свята звернулась В. Г. 

Животовська – директор Департаменту культури, туризму та 

культурної спадщини Кіровоградської обласної державної 

адміністрації. У захоплюючому літературно-музичному дійстві взяли 

участь юні таланти, найактивніші читачі обласної бібліотеки, які 

були нагороджені грамотами та книжковими подарунками. Було 

оголошено переможця акції «Селфі у бібліотеці». Під час Тижня юні 

читачі побували на літературних сніданках за участі місцевих 

літераторів, зокрема, А. Царук, членом Національної спілки 

письменників   України,   лауреатом   обласної   літературної   премії  
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ім.  Є.  Маланюка, О. Горобець і О. Надутенко. День літературних 

новинок «Читай українське!» дав змогу дітям познайомитись з 

іменами сучасних письменників, а «Story-time» – з книгою Л. Пауля 

і К. Шерер «Лисичка йде до бібліотеки». Учасники Дня творчості 

«Читаю, міркую, творю» під керівництвом студентів-волонтерів 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.  

В. Винниченка навчились виготовляти закладки і листівки у техніці 

квілінг. На День малюка «Казкові герої планети Читалії» улюблені 

дитячі герої фіксики Сімка та Мінні Маус запропонували 

відвідувачам розважально-ігрову програму. Зацікавили дітей і 

літературна вікторина «Кожна пригода – до роздумів нагода», 

літературно-ігровий квест «Русалкоманія» за книгою сучасної 

української письменниці М. Павленко «Русалонька із 7-В», 

літературний марафон «У дружбі з книгою» з різноманітними 

завданнями, головоломками тощо. День щасливих боржників 

допоміг повернути до бібліотеки забудькуватим читачам понад 

півтисячі книг. Протягом Тижня проводились акція «Книжкова 

скринька радить книги на всі смаки», де відвідувачі залишали 

відгуки на улюблені твори та бібліотуристичний саквояж 

«Мандруємо із героями книг», в ході якого створювали літературну 

мапу, завдяки чому усі користувачі дізналися про 20 

найпопулярніших книг своїх однолітків. Загалом, за тиждень, 

бібліотекарі провели 18 заходів для 1349-ти юних користувачів, 

яким було видано 3566 примірників документів. Також,  на  200 осіб 

поповнились лави юних читачів обласної бібліотеки для дітей ім. Т. 

Г. Шевченка.   

Бібліотеки області до проведення Тижня дитячого 

читання підійшли творчо і по-сучасному.  

Усі бібліотеки Благовіщенської РЦБС взяли активну 

участь у проведенні Тижня дитячого читання. Цього річ Тиждень 

проходив під гаслом «Книжковий дім відкритий всім». У РБД 

відкриття тижня розпочали книжковим шоу «Під парусом книги – до 

нових відкриттів», з різноманітними конкурсами та вікторинами за 

сюжетами дитячих книжок, презентацією книги Г. Вдовиченко «36  і  

6 котів», за якою було створено флеш-бук «Читай сучасну 

українську книгу, щоб бути в тренді». Також, відбулись: літературна 

мандрівка «У країні пригод і фантастики»; бібліопікнік «Книжкове 

частування»; ігрова година «Казкова естафета»; літературна 

вікторина «Країна Всезнайок». Сільські бібліотеки 

Благовіщенського району провели: літературний колаж «Зі 

скарбнички  народної  мудрості»    (Йосипівська,   Новоселицька,  
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Синьківська, Розношенська СБФ); гра-подорож «По морю рядків 

улюблених книг» (Вільхівська, Великотроянівська, 

Дельфинівська, Мечиславська СБФ); вікторина «Казки любимо 

читати і героїв пізнавати» (Сабатинівська, Грушківська, 

Лозоватська СБФ); літературний круїз «Світ чудовий, світ 

книжковий» (Кам’янокриничанська, Луполовська, 

Шамраївська, Данилобалківська СБФ) та багато інших. Усього у 

районі на заходах побувало 586 користувачів, видано 630 

документів. 

Відкриття Тижня У Бобринецькій РБД розпочалося із 

зустрічі з доктором філологічних наук, професором Національного 

університету «Києво-Могилянська академія», членом   Національної 

спілки письменників України  В. Панченком, під час якої йшлося про 

маловідомі факти з життя Т. Г. Шевченка. У наступні дні Тижня 

бібліотекарі зустрічали своїх читачів на літературно-музичному святі 

«З книгою жити – з добром дружити», презентації детективних 

ретро-романів А. Кокотюхи «Я не граюся в слова, я розповідаю 

історії», запрошували до подорожі літературними лабіринтами тощо. 

Відбулась акція «Балакучі закладки», за кольорами яких визначався 

рейтинг книг весни: «Ця книга мені сподобалась», «Я цю книгу 

порекомендую товаришу», «Я не зрозумів (ла) змісту цієї книги», 

«Мені книга не сподобалась». За результатами акції оформлено 

книжкову виставку з розділами відповідної кольорової гами. За 

тиждень проведено 6 заходів для 155-ти відвідувачів, які взяли 473 

документи. До РБД записалось 46 нових читачів – 26 – молодшого 

шкільного віку та 20 середнього і старшого. Бібліотекар 

Витязівської сільської бібліотеки для дітей Бобринецького 

району підготувала своїм користувачам: День нової книги «Книга – 

це друг. Скоріш читай і все знай»; літературний круїз «Її ім’я із 

золотої колекції письменників» по творчісті Лесі Українки; бібліо-гра 

«Якщо автора я знаю – швидко книгу вибираю»; подорож у країну 

Журналію. Бібліотеку відвідало 105 читачів, яким видано 150 

документів. 

Бібліотеки Вільшанського району провели 46 заходів (7 – 

РБД, 39 – сільські бібліотеки), які відвідали понад 400 користувачів 

різних вікових груп: 78 дошкільнят, 317 школярів, 4 дитини з 

обмеженими фізичними можливостями, 6 осіб – з ВПО. У РБД дітям 

дуже сподобався читайфест  «Дитяча книга в тренді», який зібрав  

тих, що виявили бажання розповісти друзям про свої улюблені 

книги.  Потім усі визначали найкращі книги,  серед  яких: К. Кузякін  

«Кожен  може  стати  принцесою»,  Л. Мовчун  «Арфа для павучка»,  
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В. Нестайко «Тореадори з Васюківки». Літературні  перегони  і 

вікторини  продемонстрували, що на святі зібралися завзяті читачі. 

День майстерності «Бібліотека – територія творчості: читай, 

захоплюйся, твори!» розпочався з ознайомлення з історією 

створення книги. Також, бібліотекарі представили школярам 

найменшу і найбільшу, найтоншу і найважчу, найстарішу і 

найновішу книги бібліотеки. А потім під керівництвом викладача 

дитячої школи мистецтв О. Яковлєвої діти виготовляли книжкові 

закладки. У грі-змаганні «Літературними стежками» взяли участь дві 

команди, завданнями яких було позмагатися у різних конкурсах – 

«П’ять біографій – п’ять письменників», «Калейдоскоп літературних 

героїв», інші. 

З нагоди урочистостей бібліотеками Гайворонської РЦБС 

організовано і проведено День відкритих дверей, екскурсії до 

бібліотеки учнів першого класу та вихованців дитсадка «Калинка», 

зустріч з місцевою казкаркою Л. Олександрук, інформаційна година 

«Книги – ювіляри року», літературно-мистецька година «Наша шана 

Кобзарю» (РБД); свята: «Знають дорослі і діти – книжкова країна 

найкраща у світі» (Заваллівська СБФ) та «Книга – твій надійний 

друг, книга знає все навкруг» (Червоненська СБФ); шевченківські 

читання «Нове життя будуємо, голос Кобзаря чуємо» 

(Чемерпільська СБФ); бібліофреш «До нас нова книга прийшла» 

(Таужненська СБФ); літературна мозаїка «Хай Україна вся читає, 

бо книга нас усіх єднає» (Хащуватська СБФ).  

У Голованівській РБД більшість заходів Тижня було 

присвячено українській літературі та краєзнавству, що відбулись з 

використанням комп’ютерної техніки. Це: презентація виставки 

«Книжкові перлини України – дітям» з оглядом книг вітчизняних 

видавництв, що надійшли до бібліотеки; літературна мандрівка 

«Веселим кораблем Наталі Забіли» супроводжувалась 

декламуванням віршів, переглядом слайд-презентації про життя і 

творчість письменниці та відеороликів за творами «Олівець-

малювець» і «Стояла собі хатка»; літературне знайомство 

«Казковий світ Сашка Дерманського» з відео презентацією та 

прослуховуванням віршів у виконанні автора тощо. До відзначення 

95-ї річниці утворення Голованівського району бібліотекарі 

оформили книжково-ілюстративну виставку «Література рідного 

краю», провели історико-краєзнавчий калейдоскоп «Мій рідний 

край – історії краплинка», віртуальну мандрівку «Голованівщина – 

наш рідний край!», під час яких прозвучали вірші, пісні та легенда 

про Голованівськ. Побузька МБД Голованівського району також  
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вела розмову зі своїми відвідувачами про створення й буття району. 

Серед них, історична експедиція «Голованівщина: шляхами  болю і 

перемог», під час якої п’ятикласники розповіли  своїм ровесникам  

про видатних краян. Не обійшлось без ігор, конкурсів і вікторин. 

Наприклад, Book-шоу «Хай книги, як друзі заходять у ваш дім», 

бібліомікс «Журнали читаю, тому усе знаю», літературна гуморина 

«Торбина сміху – людям на втіху», мультимедійна презентація про 

українських письменників-гумористів Г. Бойка, П. Глазового, С. 

Олійника, О. Вишню з декламуванням їхніх гуморесок. На закриті 

Тижня дитячого читання кращі користувачі бібліотеки отримали 

подарунки, а всі присутні пригощались солодощами від спонсорів.  

Добре попрацювали й сільські бібліотеки Голованівщини. 

Тут, наприклад, відбулись: ерудит-конкурс «Чарівний світ казок», 

книжковий калейдоскоп «Для найменших читачів», літературний 

брейн-ринг «Дивосвіт скарбів книжкових» (Новосільська СБ); 

книжкова виставка «Книжкове кафе Читай-міста», вікторина 

«Ювілейний Книгоград» (Молдовська СБ); виставка «Письменники 

рідного краю» з творами та автографами від письменників-земляків 

(Люшнюватська СБ); поетичний вернісаж: «Весняний віночок 

віршів для малят» (Журавлинська СБ). Загалом, у бібліотеках 

району проведено 66 заходів для понад 800-т користувачів, з яких 

30 стали новими читачами бібліотек. Видача літератури склала 979 

примірників.  

Користувачі Добровеличківської РБД були запрошені на 

різнопланові заходи такі, як: свято «Диво, створене людиною» для 

третьокласників зі школи-інтернату; поетичні читання «Візьму у 

руки я Кобзар»; журнальний кастинг «Преса на всі інтереси» із 

конкурсами і завданнями; віртуальний бібліокруїз «Книжкові 

скарби», який повів дітей сторінками літературних та народних 

казок; презентація нової збірки поезій поетів-земляків 

«Добровеличківщина: антологія поезії»; зустріч з молодою поетесою 

Е. Дядечко; пісенне шоу юних друзів бібліотеки, спів яких радував 

присутніх майстерністю виконання.  

У Долинській РБД Тиждень дитячого читання розпочався 

святом-розвагою «Диво, ім’я якому – книга» з конкурсами, 

загадками, костюмованими персонажами з дитячих літературних 

творів, піснями і танцями. Казка-мюзикл «Кицькин дім» (виконавці – 

користувачі-учні 2-го класу  КЗ  «НВК» Долинська  гімназія-

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 3 Долинської  районної 

ради»)  з перших хвилин  захопила  переповнену глядацьку залу та 

зробила  її  активним співучасником стрімкого театрального  дійства.  
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А Королева Книги та Сорока роздавали дітям «бібліовітаміни» та 

рекламну бібліотечну продукцію. Сподобались дітям і такі заходи, 

як: відео презентація «Про те, як створювались книги», літературна 

подорож «У кожній казці – мудрості перлина» за оповіданнями В. 

Сухомлинського, вiblio-ART майстерня «Цікаві речі руками нашої 

малечі», День щасливих боржників «Люблю тебе, бібліотеко!». 

Загалом, масові заходи у РБД відвідали близько двохсот 

користувачів, які скористались майже трьома сотнями примірників 

літератури. Активними під час Тижня були і юні читачі сільських 

бібліотек Долинщини, де брали участь у: літературних перегонах 

«Увімкни казку» (Суходільська СБ); грі-вікторині «Подорож по 

країні Читландії» (Лаврівська СБ); book-шоу «У нас є книги, WI-FI, 

ігротека. Разом – це наша бібліотека!», флешмобу «Облиш мишку – 

читай книжку» (Марфівська СБ); бібліокешингу  «Під бібліотечним 

дахом» (Маловодянська СБ); літературному квесті «Читати люблю 

я більш за все…» (Варварівська СБ); Дні казки «В гостях у 

Казкарки» (Кіровська СБ). Таким чином, було охоплено 400 

користувачів-дітей, видано понад 700 примірників документів. 

Заходи висвітлювалась у місцевих ЗМІ.  

У 20-ти сільських бібліотеках Знам’янського району 

відбулось 76 різних заходів, багато з яких проводились спільно зі 

шкільними бібліотеками. Зокрема, День відкритих дверей «Через 

маленьку книгу у великий світ», конкурс «Якою має бути бібліотека 

нашого села» (Трепівська СБ); бібліомарафон з фотогалереєю «Я 

читаю українське», конкурс «Ерудит біля книжкової полиці» 

(Суботцівська СБ); гра-подорож «Книга – друг на все життя» 

(Дмитрівська СБ); казко терапія «Брати Грімм – дорослі, що вірили 

в казку», посвята в читачі «Запрошуємо на гостини до казкової 

родини» (Богданівська СБ); книжкові ігри «Казкові фантазії», 

відео мандрівка довідковою літературою «Книги, які знають усе» 

(Іванківська СБ); поетична година «Поезія – це музика душі», де 

відбулось знайомство з творчістю сучасних місцевих поетів та 

декламування поетичних рядків Т. Шевченка, Л. Українки, Л. 

Костенко (Диківська СБ).  

Бібліотеки Кіровоградської МЦБС підійшли до заходів 

нестандартно. Так, наприклад, у ЦБД під час читайфесту «Дитяча 

книга в тренді» демонструвались ілюстрації відомих художників до 

дитячих творів, проводились літературні перегони і вікторини, 

визначались книги-рекордсмени у номінаціях «Найулюбленіша у 

дівчаток», «Найпопулярніша у хлопчиків», «Найстильніша», 

«Найзахоплююча». Бібліотекарі  МБФ №19  для  дітей  присвятили 
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заходи рекламі книг певних жанрів, зокрема, пригодницьких 

новинок українських видавництв. Дуже зацікавили відвідувачів 

незвичайні акції «Бережи книгу» у МБФ № 12 для дітей, де усі 

охочі навчилися ремонту книги, що посприяло запису до бібліотеки 

11-ти нових користувачів. Акція «Книги на вагу», викликала у 

користувачів МБФ № 21 для дітей справжній бум відвідуваності та 

книговидачі. Обов’язкова умова заходу –  

читачеві потрібно було зважити книги у бібліотекаря, прочитані під 

час Тижня. Переможець той, чия кількість книг заважила більше. 

Діти виступили з ініціативою щодо проведення подібного заходу ще. 

Учасники модного книжкового показу «Зустрічаємось з книжками, 

прикрашаємось думками!» у МБФ № 5 із задоволенням 

демонстрували власні творчі ідеї, втілені у плаття, жабо, комірці, 

квіти, спідниці, змайстровані зі старих газет. Також, діти стали 

співавторами серії бібліотечних закладинок «Думка про книгу». За 

тиждень відвідувачами подаровано 42 дитячі книжки. Усього у 

бібліотеках Кіровоградської МЦБС проведено 48 заходів, які 

відвідали 1246 осіб, з них до бібліотек залучено – 355 дітей. Про 

заходи повідомлялось у 42-х інформаціях місцевих мас-медіа. 

Дітей із сільських бібліотек Кіровоградського району 

Катеринівської ОТГ зацікавили такі заходи: літературна гра 

«Мандри сторінками улюблених книг» (Катеринівська СБ); 

вікторина «У книжковім дивосвіті виростають супер-діти» 

(Олексіївська СБ); он-лайн-подорож «Сторінками книг» 

(Володимирівська СБ). 

Відвідувачі Компаніївської РБД проявляли свою читацьку 

кмітливість під час: ерудит-турніру «Чит@ю – про все знаю», 

детективного бібліорозслідування «Шпигунські пристрасті в 

бібліотеці, або як стати суперагентом», літературного квесту «У 

пошуках скарбів», літературного свята «Час казки прийшов», 

літературного подіуму «Дивовижний день незвичайних книг» тощо. 

Плідно й творчо працювали сільські бібліотеки РЦБС на благо 

своїх юних користувачів, які мали змогу побувати, зокрема, на таких 

заходах: фестиваль читацьких історій «Як я зустрів улюблену 

книгу» (Роздольська СБФ); бібліотечний екскурс «З книгою жити 

– з добром дружити», конкурс «Книга запитує – книга відповідає» 

(Виноградівська СБФ); свято «Я – казка чарівна, дитинства 

царівна. Завітаю у ваш дім, щось цікаве розповім» (Сасівська 

СБФ); презентація «Всесвіт дитячих книжок» (Лозуватська СБФ); 

літературно-художній вернісаж «Книжка мудрістю багата» 

(Гарманівська   СБФ);    літературне   кавування   «Післясмак   від  
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прочитаного», презентація нової літератури «Ліки від позіхання» 

(Губівська СБФ); бібліобалаганчик «Весела країна фантазерів і 

мрійників» (Нечаївська СБФ); рандеву з книгою «Новинки з 

книжкового ринку» (Мар’ївська СБФ); віртуальна подорож 

«Мандруємо світом. Пам’ятники книгам», бібліодрайв «Хіти 

читацького сезону», посвята в читачі «Дружба з книгою», 

поетичний колаж «Поезія – це слово чарівне» (Червонослобідська 

СБФ); презентація «Візьми ці книги…», ретро-подорож «Класна 

класика», виставка-рекомендація друзів «Ранець-читанець», голосні 

читання для дошкільнят «Я хочу прочитати вам…», День інформації 

«Закрита книга – камінь. Відкрита книга – птах» (Полтавська 

СБФ); конкурс на кращий дитячий малюнок «Читати – модно!» 

(Червоновершська СБФ); виставка-інсталяція «Казковий кошик», 

свято «Вас ждуть пригоди на острові читання» з історії свята, книги 

від найдавніших часів до сьогодення, фуд-квест «Скарби таємничі з 

книжкової полиці» (Нечаївська СБФ); літературна мандрівка 

«Книга – гарна чарівниця, відкриває таємниці» (Водянська СБФ). 

Підсумки тижня – 73 заходи, 1080 осіб, серед яких 24 дитини з 

обмеженими можливостями. Видача книг і періодики склала 520 

прим. документів. Хід Тижня висвітлювався на сайті РБД, блогах 

сільських бібліотек-філій, у соціальній мережі Facebook, районній 

газеті «Степовий край». 

Бібліотекарі Маловисківського району протягом Тижня 

створювали атмосферу свята за допомогою заходів: bоок-мандрівка 

«З книгою до зірок», літературний вернісаж «Поетичний зорепад», 

конкурс юних книголюбів «Мій друг – Читанка», різноманітні 

виставки книг (дитячий відділ РБ); веселі читання «Дитина читає 

– Україна процвітає!» (Великовисківська СБ); поетичний вернісаж 

«Великих слів – велика сила» (Злинська СБ); захист читацького 

формуляра «У світ знань через книгу» (Копанська СБ); книжкова 

виставка «Прийшов, побачив, прочитав…» до Всесвітнього дня 

поезії, презентація книжкових новинок «Подіум нової книги», 

літературна кав’ярня «Ця незвичайна класика» до ювілеїв 

письменників 2018 року (Смолінська СБ Смолінської ОТГ).  

До Тижня дитячого читання у Новгородківській РБД було 

оформлено святкову книжкову виставку «І книги теж справляють 

іменини»; виготовлено пам’ятку читачеві «Святкує книга ювілей»; 

здійснено огляд «Топ найкращих дитячих книжок». Низку заходів 

бібліотекарі присвятили ювілеям письменників та книг. Зокрема, 

літературна подорож «У країну «Дивосвіт» «Озивайко б’є на сполох» 

до  80-річчя  від дня народження  А. Давидова;  літературна  година  
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«Сміх та жарти дарує Грицько Бойко» до 95-річчя від дня 

народження Г. Бойка; літературно-розважальна гра «Острів 

скарбів» за мотивами пригодницького роману Р. Стівенсона та відео 

мандрівка «Відважні мандрівники, сильні духом люди» за романом 

Ж. Верна «Діти капітана Гранта» (книги-ювіляри). Книжчині іменини 

завітали і до дітей із сімей ВПО, які здійснили захоплюючу відео 

мандрівку «Казкові герої країни Мультляндії» та взяли участь у 

творчому занятті «Антистресс» – ліплення героїв мультфільмів із 

солоного тіста. Бібліотечні заходи відвідали 128 осіб, серед яких 

учні загальноосвітніх шкіл, хореографічного класу дитячої школи 

мистецтв, діти з особливими потребами. Події Тижня висвітлювались 

у соціальній мережі «Фейсбук», газетах «Новгородківські вісті», 

«Юрій Новгородка», на сайтах Новгородківської РДА та районної 

ради. Сільськими бібліотеками Новгородківської РЦБС 

проведено 55 заходів. Серед них: бібліо десант «Крокує книжка до 

малят», день нових книг «Ще гарячі, щойно з печі»; гурман-

сніданок «Дуже смачні історії» (Верблюзькі СБФ №№ 1, 2); ігрова 

програма «Книга просить на гостини, в неї свято – іменини» 

(Великочечеліївська СБФ); літературна мандрівка «На годину до 

великого казкаря»; Свято казки; літературна година «Книга – 

джерело знань» (Інгуло-Кам’янська СБФ). 

На користувачів У Новоархангельській РБД чекали: 

літературні лабіринти «Зустрічі веселі в книжковій оселі»; відео 

презентація «У цікавому світі читання»; бібліокінозал «Мультяшний 

серпантин»; ігри «Казковий балаганчик», «Книжкове лото», 

«Літературний трамвайчик»; вікторини «Торбинка запитайлика», 

«Загадки із шухлядки». Також, діти з інтересом знайомились з 

яскравими книжковими виставками «Зустрічай весну з книгою», 

«Книга – рецепт твого успіху» тощо. 

Насиченими видались заходи у бібліотеках 

Новомиргородщини. Так, напередодні Тижня, 

Новомиргородській РБД читачі подарували 24 нові книги, які у 

перший же день свята були презентовані відвідувачам на виставці 

«Книги з добрих рук». Також, дітей запросили до: гри-подорожі 

«Загадка в казку поведе»; бібліомандрівки «Книга від витоків до 

наших днів»; літературної вікторини «Хто багато читає, той 

відгадає»; бібліофрешу «Книги – розум, знання – успіх»; конкурсу 

«Кращий читач бібліотеки»; флешмобу «Моя улюблена книга»; 

голосних читань «Казки під голубим небом» за книгою В. 

Сухомлинського.  Неабиякий інтерес викликала  детективна вечірка 

«Я – геніальний сищик» з місіс Марпл, де кожен учасник міг вжитися 
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в образ підозрюваного, розплутати кримінальну справу, знайти 

злочинця, познайомитися з міжнародною кодовою системою, знайти 

«жучки», навчитися різним видам шифру та взяти участь у 

літературній вікторині «Досьє на літературних героїв». 

Пізнавальною для користувачів-дітей Канізької СБФ була програма 

Тижня. Це: книжкова виставка «Резиденція казкових героїв», 

літературно-гумористична подорож «Світ веселого мрійника» 

присвячена Вс. Нестайку,  весела вікторина «Кольори казок», 

букслем «Я прочитав – і тобі раджу», слайд-подорож «Слідами семи 

чудес України», «Літературне кафе», де всі бажаючі пробували 

«книжкову смакоту», бібліотурне «Казкові Євромандри», під час 

якого діти побували на батьківщині Ш. Перро, Г.-Х. Андерсена, А. 

Мілна, В. Гауфа, братів Грімм.   

Юні читачі відчули себе бажаними гостями у бібліотеках 

Новоукраїнського району під час: подорожі до Царства книги на 

казковому книгольоті з Бібліотечним покровителем (Рівнянська 

СБД); розважального свята з читанням книг, розгадуванням 

загадок, ліпленням із солоного тіста (Кропивницька СБ № 1); 

перегляду книжково-ілюстративної виставки «Солодка казка мого 

дитинства»; мультимедійної презентації «Книги-ювіляри 2018 року» 

(Малотимошівська СБ); мандрівки «Сторінками життя і творчості 

письменника-земляка В. Козаченка»; «Дня видатних людей», 

читацької естафети «Казка вголос»; літературних забавлянок 

«Розмалюю я героя»; подорожі цікавими енциклопедіями «Знання та 

таємниці на книжкових полицях»; чемпіонату читання гуморесок 

(Камишуватська СБ); Дня книжок ювілярів «Усе минуще, тільки 

книги вічні» (Захарівська СБ).  

Понад 160 відвідувачів дитячої філії Новоукраїнської ЦБ 

Новоукраїнської ОТГ відкривали для себе книги через виставки –

книжково-ілюстративні, -реклами, -подорожі; побували на заходах: 

презентація збірки «Подорож ярмарком загадок» (створеною мамою 

однієї із читачок), до якої увійшли загадки складені дітьми; свято «І 

знову у мандри запрошують книги» з вікторинами та 

інтелектуальною грою; подорож «На вічнім шляху до Шевченка»; 

літературно-мовний іподром «Чарівний світ казкової Мовознавії», 

ерудит-лото «Скарби спостережливих і допитливих» (філія № 2 

ЦБ); гра-подорож «Бібліотека – книжчин дім і нам затишно у нім» 

(Воронівська філія ЦБ); літературна година «Подорож у країну 

Поезії» (Мар’янопільська філія ЦБ).  Для  маленьких 

користувачів-першокласників   Ганнівської  СБ  (Ганнівська   ОТГ  
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Новоукраїнського району) відбулась посвята у читачі «Ми тепер 

не тільки учні, ми тепер вже читачі». Діти інших вікових категорій з 



цікавістю знайомились з літературою представленою на книжкових 

виставках «Мої улюблені книги», «Сучасні автори – сучасним 

дітям», «Майбутнім геніям», брали участь у бібліотечному 

переполосі «Шукаю. Читаю. Розповідаю» тощо. 

Користувачів Олександрівської РБД захопив вирій заходів: 

бібліоквест «Книжкові іменини», літературні піжмурки «Побачення 

наосліп», бібліоглобус «Книга – гарна чарівниця, відкриває 

таємниці», Book-мандрівка «З книгою до зірок»; презентація в 

електронному форматі «Історія книги», лялькова вистава «Пригоди 

української книжки», фотоколаж «Я і бібліотека», створення якого 

розпочалось ще 1 березня і до якого збирались світлини із 

зображеннями читача з книгою у шкільній і дитячій бібліотеках. 

Особливий інтерес користувачів різного шкільного віку викликала 

книжкова виставка-бібліопіцца «Читай – смакуй» з книгами авторів 

різних країн із змагальними завданнями. Читач, обираючи розділ 

виставки, наприклад, бібліопіца «Література країни Велика 

Британія», бібліопіца «Література країни Сполучені Штати 

Америки»,  бібліопіца «Література країни Польща» має читати п’ять 

книг. Перемога за тим, хто перший прочитає книги зі «своєї полиці». 

Сільські бібліотеки Олександрівського району також 

долучились до проведення Тижня дитячого читання низкою заходів, 

а саме: віртуальна вікторина «Сторінками улюблених казок» 

(Михайлівська СБ); відео-мандрівка «Найкращими бібліотеками 

світу», конкурси «Літературний транспорт», «Українські казки» 

(Івангородська СБ); книжковий вернісаж  «Де розумом не дійду, 

то в книжці знайду»; літературні змагання «Начитані і щасливі», 

бібліошопінг «В скарбничку ерудита», літературний круїз «У 

книжковій круговерті» (Вищеверещаківська СБ); читацький 

марафон «Читай і ти станеш переможцем», турнір «Герої казок і 

дитячих оповідань» (Красносілківська СБ); посвята в читачі «У 

книжковім дивосвіті виростають творчі діти», День нових книг 

(Несватківська СБ).  Усі охочі читачі Розуміївської СБ протягом 

7-ми днів мандрували з літературним експресом «Книг незмірна 

глибина». Кожного дня зупинялись на станціях, де відбувалось 

знайомство з сучасною українською літературою і мистецтвом за 

допомогою: бібліотечного асорті «Бібліотека – ліки для душі», 

літературної вікторини «Тисяча мудрих сторінок», книжкового 

калейдоскопу «Скарби української літератури», огляду нових книг 

«Познайомимося! Ми – новенькі!»,  Дня кіно  «Її Величність Книга та 
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Його Високість Кіно». 

У бібліотеках Олександрійської РЦБС, понад 400 

користувачів-дітей відвідали заходи: День відкритих дверей «Ми 



відкриваємо гарну книгу, досліджуємо нові світи», дублер-шоу 

«Бібліотекар на годину», книжковий дайвінг «Три причини 

прочитати: корисно, цікаво, потрібно» (дитячий відділ 

Олександрійської ЦРБ); літературні посиденьки «Перший крок у 

світ книжок» (Новоселівська СБФ); бібліотечний десант «Крокує 

книжка до малят» (дитячий відділ, Червонокам’янська СБФ); 

гра-мандрівка «Казки народів світу» (дитячий відділ, 

Новопразька СБФ); літературний брейн-ринг «У колі улюблених 

книг» (Березівська СБФ); бібліофреш «Яке воно класне читання 

позакласне» (Новопразька СБФ №2 ). 

Бібліотеки Олександрійської МЦБС займались 

поглибленням і розширенням читацьких інтересів відвідувачів. 

Кожен день Тижня мав свою назву: День ювілярів-письменників і 

книг «На ювілейній планеті», День творчості «Цікаві речі для 

малечі», День казки «Подорожуємо країною казок», День книголюба 

«Читай із задоволенням», День цікавих зустрічей «Читаю – граю – 

фантазую», День ігор та забав «До «Казкової Вітальні» завітай – 

подивись, пограйся, почитай». У ЦБД ім. Ю. Гагаріна Дні 

супроводжувались: екскурсіями «Мандрівка у книжкове місто», 

прогулянками «Мандрівка по Книголенду», акціями «Стань другом 

книги! Запишись у бібліотеку!», «Читай сучасну українську книгу, 

щоб бути в тренді», «Твори добро! Подаруй бібліотеці книжку!»; 

виставками дитячого малюнку «Герої літературних казок», «Читаю – 

мрію – малюю»; виставками-інсталяціями «Літературний подіум: 

весняна колекція», «Читач сказав: Браво!»; дегустацією новинок 

«Соковиті книжкові смаколики»; зустріччю з дитячим колективом 

театру юного глядача «Апельсин» при Палаці культури 

«Світлопільський»; голосними читаннями «Читай із задоволенням»; 

мандрами книжковими алеями, присвячені ювілярам 2018 року; 

ляльковою виставою та фото сесією з героями улюбленого дитячого 

мультфільму – Ноликом, Папусом і Масею; майстер-класом з розпису 

пряника, проведеного майстринею В. Олещенко, вікендом «Книга в 

гості завітала, свято всім подарувала»; засіданням гуртків «Легка 

англійська», «Code Club UA», «Robo club». В інших бібліотеках діти 

зустрічались з місцевою письменницею М. Скічко (МБФ № 2); взяли 

участь у годині голосного рольового читання «Відкрий свою книгу» 

та грі-подорожі «Дитина і чудова казка несуть до нас тепло і ласку»  

(БФ для дітей №3); переглядали  новинки  дитячої  літератури  під  
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час книжкового тиру «Влучно стріляй – книгу цікаву читай», 

побували на казкових перевертасах «Таємниця горщика з золотими 

казками…» (МБФ №10). Загалом, у бібліотеках міста, відбулося  44 

заходи для 1000 дітей. Проведення Тижня висвітлювалось у ЗМІ: 



газетах «Олександрійський тиждень», «Городской курьер»; на 

телевізійних каналах ТРК «КТМ», ТРК «Контакт», сайтах 

Олександрійської міської ради, Олександрійської МЦБС та ЦБД ім. 

Ю.Гагаріна. 

Користувачі дитячого відділу Онуфріївської РБ 

переглянули виставку-інсталяцію «Книжковий дощ новинок» та 

книжкове асорті «Скільки є книжок яскравих, і навчальних, і 

цікавих», здійснили бібліоподорож «Книга – восьме диво світу» та 

медіа-мандрівку «Історія виникнення книги».  

Петрівську РБД відвідало 286 користувачів для яких 

бібліотекарі підготували низку заходів: свято «Книжок країна 

чарівна у гості вас чека вона»; книжковий фрі-маркет «Не можеш 

купити – прийди і візьми! Все найновіше і найцікавіше» про книги 

сучасних українських письменників С. Дерманського, Л. Ворониної, 

Г. Малик, М. Павленко; флешбук «Читай сучасну українську книгу, 

щоб бути в тренді»; інформ-турне сайтами сучасних письменників 

«Розсіяні по континентах», де віртуально знайомились з відомими 

письменниками з різних куточків планети, зокрема з І. Вайброу, К. 

Уманські, Р. Риордана, Й. Ягелло. До уваги користувачів було 

представлено виставку з її оглядом «Читали. Дивилися. Радимо», під 

час якого діти знайомились з трейлерами до фільмів за окремими 

літературними творами. Неабияку зацікавленість у відвідувачів 

викликали створені бібліотекарями книжкові інсталяції «Книга єднає 

Україну», «Книжкозріст», «Я пізнаю світ». 

Бібліотекарі Світловодського району представили на 

розсуд своїх юних користувачів чимало заходів. Серед них: 

літературна мозаїка «До класиків на ювілей» (Великоскелівська 

СБ); електронна презентація «Унікальні бібліотеки світу» 

(Миронівська СБ); казковий лабіринт «Казка маленька, а розуму у 

ній багато» (Микильська та Золотарівська СБ); казкове лото 

«Поверни героя в казку», шоу-вікторина «Що? Де? Коли?» 

(Захарівська СБ); подорож-гра «Ця стара, стара казка», 

присвячена Г. Х. Андерсену (Іванівська СБ); година цікавих 

повідомлень «Дивовижні книжкові таємниці», інтелект-шоу 

«Розумники і кмітливчики», бібліотечний урок «Мандруємо 

книжковим містом» про найдавніші бібліотеки і книги минулого; 

відео  «В  країні  незвичайних  книг»  та  «Історія  творення  книги»  
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(Федірківська СБ); огляд періодичних видань для дитячої 

творчості, День ювіляра «У царстві мудрості і доброти» до дня 

народження Г. Х. Андерсена, голосні читання «Читаємо разом, 

читаємо вголос» (Павлівська СБ). 



Устинівська РБД запропонувала читачам: майстер-клас та 

презентацію прикладної літератури «Ми – творчі особистості»; 

фантастичну подорож «Всесвіт фантастики» з віртуальною 

виставкою; відео-містерію «Пазл глядацьких переваг»; слайд-

презентацію «27 причин читати книгу» та інше. 

Підсумовуючи, зазначимо, що усього в області проведено 

понад 460 заходів, де побували близько 7,9 тис. користувачів, які 

взяли, майже, 8,4 тис. примірників документів. До бібліотек різних 

рівнів записались 730 нових читачів. Події Всеукраїнського тижня 

дитячого читання в області висвітлювались у мас-медіа – 

друкованих та електронних, на телебаченні і радіо, бібліотечних 

сайтах і блогах та у соціальних мережах. 

Отже, вкотре вже підтверджується, що Всеукраїнський 

Тиждень дитячого читання надає можливість усім шанувальникам 

книги дізнатися не тільки про щось нове і пізнавальне, а ще й 

розважитись, з кимось здружитись, весело і змістовно провести час 

та продемонструвати читацьку ерудицію, знання і кмітливість. Саме 

задля цього фахівці бібліотек області, як дитячих, так і дорослих, 

організували і провели велике Свято дитячої книги. 
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