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На виконання наказу директора департаменту культури, 

туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 1 вересня 2015 року № 192 та з 
метою підвищення іміджу бібліотек, бібліотечних працівників, 
популяризації читання серед підростаючого покоління, 
підсилення адвокаційного компоненту заходів та реклами 
бібліотечних послуг з 28 по 30 вересня проведено обласну акцію 
«Бібліотека – мудрість книг і щедрість серця» (далі – Акція). 

Організацію і проведення Акції на обласному рівні 
забезпечувала обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка. 
Заходи Акції були проанансовані на сайті ОДБ ім. Т.Г. Шевченка 
та електронних ЗМІ. 

В обласній Акції взяли участь 27 бібліотек для дітей, а також 
дитячі відділи публічних бібліотек Знам’янського, 
Маловисківського, Олександрійського, Онуфріївського районів. У 
бібліотечних закладах області відбулась велика кількість 
різноманітних заходів, спрямованих на промоцію книги, читання 
та бібліотеки. Усіма бібліотеками були розроблені програми з 
низкою цікавих заходів. 

До участі в обласній акції «Бібліотека – мудрість книг і 
щедрість серця» бібліотеки запросили дітей різного віку – 
дошкільнят, учнів шкіл, актив читачів, тих, хто не байдужий до 
книги  –  усього понад 3 тис. відвідувачів, яким видано близько 
3-х тис. прим. документів. 

Початком Акції став День відкритих дверей в обласній 
бібліотеці для дітей ім. Т.Г.Шевченка. Відвідувачі побували на 
презентації книжкових виставок «Читачі рекомендують», «Колір і 
музика, слово і пісня», екскурсіях, перегляді буктрейлерів з 

циклу «Країна книжкових фантазій» та  мультимедійної подорожі 
«Ми відкриваємо книгу». Масштабним заходом був бібліофест 
«Запрошуємо до країни Читалії», який розпочався казковим 
балом «Мандрівка у книжковий світ». Для читачів відбулись 
літературно-розважальне шоу та ігрова казкова програма, 
перегляд буктрейлерів на книги із серії «Сучасна дитяча проза» і 
«Сучасна дитяча поезія», презентація виставок літератури 
«ВООК-феєрверк», «Книжкові новинки з бібліотечної скриньки», 
«Улюблені дитячі книги через призму часу» та бібліографічного 

покажчика «Знайди себе у світі хобі» з проведенням майстер-
класу у техніці квілінг «Квітка сонця», креатив-майстерки 
«Фешн-закладка» і «Метелики» (для любителів мистецтва 
оригамі), а також виставка малюнків дітей «Бібліотека дитячих 
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мрій». За період Акції ОДБ ім. Т.Г.Шевченка відвідало більше 

восьмисот користувачів, які взяли понад півтори тисячі 
літератури. 

Відкриття Акції у дитячих бібліотеках області також 
розпочалось із Дня відкритих дверей, як то: «Таємниці світу 
дитячої бібліотеки», «Бібліотека: день за днем», «Бібліотека – 
територія єдності», «Книжковий дім-бібліотека – це затишок 
думок святих» (Добровеличківська, Новгородківська РДБ, ЦМДБ 
Кіровоградської та Олександрійської МЦБС, Побузька МДБ 
Голованівського району) та багато інших. 

Найменші відвідувачі, вихованці дитячих садків, здійснили 
екскурсійні мандрівки «Цей дивний світ – бібліотека», «Перший 
раз до бібліотеки»,  «Дім, де зібрано мудрість віків», «Бібліотека 
відома і невідома», «Бібліотека – твоє вікно у світ», 
«Бібліознайомство», «Мандруємо книжковим Всесвітом» 
(Долинська, Добровеличківська, Компаніївська, Петрівська РДБ, 
ЦМДБ і МБ філія № 19 для дітей Кіровоградської МЦБС) та інші. 
Під час цих заходів діти знайомились з усіма відділами бібліотек 
та їхніми найціннішими виданнями. У першокласників відбулись 
урочистості з нагоди їх посвяти в користувачі бібліотек. Кожен з 
присутніх отримав пам’ятку читача про правила користування 
бібліотекою і книгою, а також подарунки.  

Свято «Велика радість читання» (Бобринецька РДБ) 
викликало у присутніх хвилювання, цікавість та бажання 
наслідувати приклад. Адже на захід запросили користувачів 
бібліотеки, які стали переможцями обласних етапів 
Всеукраїнських конкурсів «Найкращий читач року» (2013 р.), 
«Книгоманія» (2015 р.) та обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Книга Пам’яті мого роду» (2015). 
Схвальний відгук відвідувачів отримали презентації різного 

спрямування, а саме: книжкові виставки, виставки-інсталяції, 
ретро-виставки «Читачі рекомендують», «Дегустація 
літературних новинок», «Я книжечка новенька, гарненька, 
чепурненька», «Улюблені дитячі книги через призму часу», «Всі 
на пошук книжкових скарбів», «І знову книги оживають», «Книга 
єднає Україну», «Захоплювалися бабусі й дідусі – цікаво буде й 
нам усім», «Найстаріша книга бібліотеки» (Гайворонська, 

Новомиргородська, Новоархангельська, Устинівська, 
Новгородківська, Вільшанська РДБ, ЦМДБ ім. Ю.Гагаріна 
Олександрійської МЦБС); відеофільм «Місце зустрічі – 
бібліотека», постер «У бібліотеці є все» (Долинська РДБ); творчі 
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роботи учасників районного конкурсу «З любов’ю до книги та 

читання» (Компаніївська РДБ) і «Феєрверк юних талантів» 
(Вільшанська РДБ); фотовиставка «На хвилях бібліотечного 
життя» (Петрівська РДБ). Відвідувачів Побузької МДБ 
Голованівського району вразило незвичайне оформлення 
презентаційної виставки «Книжковий дощ», адже книги 
спускалися до читачів прямо зі стелі й усі проходили крізь цей 
«дощ». Тож, залишитися без книги було неможливо. Увагу 
користувачів привернули буктрейлери на книгу М.Павленко «Чи 
шкідливо ходити покрівлями гаражів» із серії «Сучасна 
українська книга» (Добровеличківська РДБ) та  на серію книг 
«Сучасна дитяча проза» (Устинівська РДБ). 

З нагоди 170-річниці від дня народження великого діяча 
української культури І.Тобілевича (Карпенка-Карого) бібліотеки 
представили розгорнуті книжкові виставки: «Талант, відданий 
народу» (Компаніївська РДБ), «Батько українського театру» 
(Новоукраїнська РДБ), «Невідомий Іван Тобілевич» (Ульяновська 
РДБ). Також, відвідувачі взяли участь: у літературно-театральних 
годинах «Життя віддане театру» (Бобринецька РДБ), «Світ 
театральної музи» (Добровеличківська РДБ), «Корифей 
українського театру» (Новоукраїнська РДБ); краєзнавчому 
екскурсі «Іван Карпенко-Карий – перлина українського 
театрального мистецтва»; віртуальній мандрівці заповідником-
музеєм у хуторі Надія (Побузька МДБ Голованівського району); 
слайдовій презентації про корифеїв українського театру 
(Голованівська РДБ). 

Любителі поетичного слова Новоукраїнської РДБ побували 
на Дні поезії «Поетичні барви України», а Гайворонської РДБ – на 

краєзнавчому екскурсі «Пишу тоді, коли говорить серце», 
присвяченому 95-річчю землячки – члену спілки письменників 
України – Г. Берізки. 

Не забули бібліотеки й про День усиновлення, що 
відзначається 30 вересня та про дітей з обмеженими фізичними 
можливостями. Так, у ЦМДБ Олександрійської МЦБС відбулись 
свята «Коли сміється дитина, посміхається небо» і «Бібліотека 
світлий дім – живе дитинство й щастя в нім» проведені спільно з 
Громадською організацією «Віра».  Вільшанська РДБ разом з  

місцевими центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді і 
дитячою школою мистецтв запросили вихованців будинків 
сімейного типу на мистецький фестиваль «Таланти багатодітної 
родини». 
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Чудовий настрій, азарт змагань, насолода від спілкування, 

яскраві видовища, позитивні емоції усе ввібрали й інші заходи 
Акції. Зокрема, у дитячих бібліотеках Кіровоградської МЦБС 
проведено: гра-конкурс «Бібліотечними лабіринтами» (МБ-філія 
№21 для дітей); відзначення фіналістів конкурсу на кращі 
плакати та лозунги про книгозбірню «Відкрий світ з бібліотекою» 
та прем’єра фільма-інтерв'ю «Бібліо-успіх року», у зйомках якого 
взяли участь активні читачі (МБ-філія № 19 для дітей);  виставка 
творчих робіт «Великий океан в маленькій бібліотеці» та 
віртуальна подорож у пізнавальному експресі «Знамениті 
бібліотеки світу» (МБ-філія №13 для дітей);  селфі з улюбленою 
книгою «Я прочитав, раджу тобі» (МБ-філія №12 для дітей); 
трибуна  користувача  «Я читаю, тому що…»,  хіт-парад 
читацьких думок «Я люблю свою бібліотеку», фотосесія «В гостях 
у Бібліотеки», свято «Хвала тобі, Читачу наш!», презентація 
проекту «Читай, Кіровоград!» – пізнавальної дитячої передачі на 
обласному радіо «Скіфія-центр»  (ЦМДБ). А юні користувачі 
ЦМДБ Олександрійської МЦБС залюбки взяли участь у фотосесії 
«Посміхніться! Ви в бібліотеці!» та «Читацькому паркані», на 
якому усі бажаючі залишали свої привітання, враження, 
побажання, повідомлення про улюблені книги та бібліотеку. Зали 
Новгородківської РДБ перетворились у кают-компанію, де капітан 
Флінт знайомив дітей з правилами користування бібліотекою, 
провів презентації книжкових виставок, запросив дітей до гри 
«Пошук скарбів» та «Піратської вікторини». Читачі 
Добровеличківської РДБ насолоджувалися мультимедійною 
подорожжю «Сторінками улюблених книг Всеволода Нестайка». 
Родзинкою літературного квесту «Таємничий лабіринт бібліотеки» 

стала зустріч користувачів Долинської РДБ з письменниками-
земляками Н. Гузнак та М.Нагорним. Після подолання перешкод 
діти захоплено слухали розповідь літераторів та дякували за 
подаровані бібліотеці збірки «Собі та іншим вибачай» та «Над 
Тікичем співають солов'ї». 

На свято до Устинівської РДБ завітав заступник голови 
Устинівської селищної ради О.В.Щерюк, який поздоровив усіх зі 
святом та вручив грамоти кращим читачам бібліотеки цього року. 

Неординарністю вирізнялись заходи, під час яких 

користувачам можна було побувати в ролі бібліотекаря та 
дізнатись про деякі фахові секрети: «Бібліотекар на годину» 
(Новгородківська РДБ, ЦМДБ Олександрійської МЦБС); «День 
дублера» (Новомиргородська МДБ), «Відчуй себе бібліотекарем!» 
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(Компаніївська РДБ) та інші. Працівники Компаніївської РДБ на 

дитячому майданчику, на подвір’ях дошкільних закладів 
здійснили промо-інформаційний десант «Святкуйте з нами! 
Читайте у нас!», де представляли рекламу бібліотечних послуг та 
найцікавіші новинки, пропонували записатися до бібліотеки. 
Любов до книги і професії бібліотекаря діти продемонстрували з 
плакатами в руках і кольоровими кульками через флешмоби 
«Віват, бібліотеко!» (Олександрівська РДБ), «Я люблю свою 
бібліотеку» (Новомиргородська РДБ) та вуличне свято 
«Привітаємо бібліотеку разом» (Новомиргородська МДБ). Юні 
читачі Олександрівської РДБ виказали свою шану, даруючи книги 
бібліотеці зі своїми підписами, які представили на виставці 
«Бібліотеці – з любов’ю». Бібліотекарі Новгородківської РДБ, за 
допомогою бліц-інтерв’ю «Бібліотека  очима  дітей»  з’ясовували 
обізнаність дітей про бібліотеку та їхнє бачення  її майбутнього. 
Респондентами у бібліотеці, школі, на вулиці стали 40 дітей. 

Події та заходи Акції висвітлювались у місцевій пресі, на 
сайтах і блогах дитячих бібліотек та електронних ЗМІ області. 

Підсумовуючи, можна констатувати, що дитячі бібліотекарі 
відзначали професійне свято разом зі своїми користувачами, 
адже це свято всіх громадян України, рівних у праві користування 
ресурсами і послугами бібліотек. 

 

 

 
 

 

Кіровоградська  ОДБ  ім. Т.Г.Шевченка 
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