
Масові заходи під час  
Всеукраїнського тижня дитячого читання  

2016 року 
 

1. Харківська обласна бібліотека для дітей 

№ 

з/п 

Форми масових заходів Назви масових заходів 

1. Заходи для організаторів 

дитячого читання (тренінги, 

міні-школи тощо) 

 

2. Зустрічі з видавництвами та 

письменниками 

•Зустріч з видавцями у рамках діяльності «Клубу 

книжкових презентацій» 

3. Театралізовані дійства, 

вистави тощо 

•Театралізоване свято «У країні мрій та фантазій» 

4. Літературно-музичні свята  

5. Презентації книжкових 

виставок та книжкових 

новинок (не більше 15 назв) 

•Виставка-калейдоскоп «Всесвіт цікавих книжок» 

•Виставка робіт лауреатів Міжнародного конкурсу 

дитячої книжкової графіки «Американська 

фантастика: мрії та реальність» 

6. Майстер-класи  

(не більше 15 назв) 

 

7. Інші масові заходи (не 

більше 15 назв від області) 

•Нон-стоп «Герой дня – «Лис Микита» Івана Франка» 

(Виставка однієї книги. Художнє читання вголос. 

Перегляд буктрейлера та мультиплікаційного серіалу 

про Лиса Микиту. Створення дітьми малюнків та 

саморобок) 

•Літературний квест «Розповідає і показує книжка» 

•Гра-трансформер «Спокушаючи книгою» 

 

2. Бібліотеки для дітей Харківської області 

№ 

з/п 

Форми масових заходів Назви масових заходів 

1. Заходи для організаторів 

дитячого читання (тренінги, 

міні-школи тощо) 

•Виступ на батьківських зборах «Роль книги в 
розвитку інтелектуальних і особистих якостей 
дитини» (Вовчанська ЦДБ) 

2. Зустрічі з видавництвами та 

письменниками 

 

3. Театралізовані дійства, 

вистави тощо 

•Літературний ранок «Казковий ярмарок» 
(Балаклійська РБД) 
•Свято відкриття Тижня дитячого читання «Книжка 
кличе на гостини, бо у неї – іменини» (Сахновщинська 
РБД) 
Театралізоване літературне свято «Чарівний світ 
казок» (Дворічанська ЦДБ) 

4. Літературно-музичні свята •Поетична естафета «Казка вголос» (Балаклійська 
РБД) 
•Літературне казіно «Цікаві таємниці у книжковій 
скарбниці» (Балаклійська РБД) 
•Казкова естафета «Семь волшебных лепестков» 
(Балаклійська РБД) 
Казковий марафон «Люблю читати» (Борівська РБД) 
•Година спілкування «Подорож країною Читалією» 
(Вовчанська ЦДБ) 
•Гра-подорож «Подорож казковим ярмарком» 



(Вовчанська ЦДБ) 
•Літературна подорож «Книги – кораблі думок» 
(Вовчанська ЦДБ) 
•Бібліотечне ревю «Восьме чудо світу – книга» 
(Зачепилівська РДБ) 
•Свято казки «Подорож на станцію «Казкова»» 
(Кегичівська ЦДБ) 

5. Презентації книжкових 

виставок та книжкових 

новинок  

(не більше 15 назв) 

•Виставка-мандрівка «Книга трьох поколінь» 
(Балаклійська РБД) 
•Огляд книжкової виставки «Барвистий світ дитячої 
книги» (Борівська РБД) 
•Виставка-подорож «Книга – компас у світі знань» 
(Зачепилівська РДБ) 
•Виставка-презентація «Книжковий ювілейний бум» 
(Лозівська РБД) 
•Книжкова виставка «Цікаві книжки, прочитані 
нами» (Первомайська ЦБД) 
•Книжкова виставка «Казка – диво, сповнене краси» 
(Сахновщинська РДБ) 
•Виставка-знайомство «Хіт-парад кращих дитячих 
книжок» (Нововодолазька РДБ) 
•Книжкова виставка «З днем народження, книго! 
Книги-ювіляри 2016 року» (Нововодолазька РДБ) 

6. Майстер-класи  

(не більше 15 назв) 

 

7. Інші масові заходи (не 

більше 15 назв від області) 

•Бенефіс читача «Книга в моєму житті» (Вовчанська 
ЦДБ) 
•Агітація «Книги читати – усе знати» 
(Близнюківська РБД) 
•Посвята в читачі «Країна казкова – Країна 
книжкова» (Кегичівська ЦДБ) 
•Конкурс кращого читачи бібліотеки «Читацький Х-
фактор» (Кегичівська ЦДБ) 
•Розважально-пізнавальна програма «Пізнаємо у 
забаві світ книжковий і цікавий» (Лозівська РБД) 
•Інтелектуальна гра «Турнір книголюбів» (Вовчанська 
ЦДБ) 
•Тиждень дитячого читання «Книги читай – світ 
пізнавай» (Первомайська ЦБД) 
•Гра «Поле чудес» «Книги для вас» – книги-ювіляри 
2016 року» (Сахновщинська РДБ) 
•Свято «Країна чи талія запрошує до пригод» 
(Чугуївська МБД) 
•Літературні гонки «Вперед за книгою!» (Лозівська 
РБД) 
•Дитячий бестселер-шоу «З книгою назавжди» 
(Лозівська РБД) 
•Гра-вікторина «Подорож до міста Читайликів» 
(Первомайська ЦБД) 
•Бібліотечний урок «Мандрівка книжковим містом» 
(Первомайська ЦБД) 
•Екскурсія бібліотекою «Царство для тих, хто 
дружить з книжкою» (Сахновщинська РДБ) 
•Інформаційна година «Добрий день, книжковий 
Тижню» (Нововодолазька РДБ) 

 


