
План-графік проведення 
Всеукраїнського тижня дитячого читання 

 
 

Місце проведення:  
м. Ужгород, на базі Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва;  

м. Київ, у Національній бібліотеці України для дітей 
 

Термін проведення:   з 20 березня по 02 квітня 2017 р. 

 
20 березня  

Урочисте відкриття на базі Закарпатської обласної  
бібліотеки для дітей та юнацтва, м. Ужгород 

 

1. Урочисте відкриття свята у приміщенні Закарпатського академічного обласного театру ляльок «Бавка» м. Ужгород. 
2. Вітальні слова учасникам свята: 
- представника Міністерства культури України; 
- генерального директора Національної бібліотеки України для дітей А.І. Гордієнко; 
- начальника управління культури Закарпатської обласної державної адміністрації  В.В. Фролової; 
- головного спеціаліста відділу соціокультурного розвитку, мистецьких та навчальних закладів, збереження культурної спадщини 
Закарпатської обласної державної адміністрації О.С. Дурунди. 
3. Вітання учасникам урочистостей від письменників та поетів Закарпаття: 
- українського прозаїка, поета, перекладача, голови Закарпатської обласної організації Національної спілки письменників України, Лауреата 
Всеукраїнської премії ім. Павла Тичини, Лауреата обласних премій ім. Д. Вакарова, ім. Зореслава та ім. Ф. Потушняка В.П. Густі; 
- поетеси, прозаїка, перекладача, члена Національної спілки письменників України, лауреата премії ім. Л. Українки, координатора проекту «Все 
Закарпаття читає дітям» Г.М. Малик; 
- письменника-казкаря, журналіста, члена Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, Лауреата 
обласної премії імені Ф. Потушняка та всеукраїнської — ім. В. Кобилянського. 
4. Театралізоване дійство «Нам книжка відкриває всі світи». 
5. Круглий стіл «Підтримка і розвиток дитячого читання в Україні: загальнонаціональні ідеї та регіональний досвід». 
6. Квест «Як пройти у казку?». 
7. Майстер-клас за участю видатних майстринь народної творчості України Л. Горбань, Н. Стегури, М. Купарь «Зроби книжку гарнішою». 
8. Перегляд «Письменники Закарпаття — дітям». 
9. Фест-лотерея «Міняю вірш на подарунок». 
10. Презентація книги В. Шкірі «Шаркань». 
11. Флешмоб «Читай з нами! Читай як ми! Читай краще за нас!». 
12. Підсумкове слово директора Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва В.Д. Чіки.

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B0


 

23 березня 
Урочисте відкриття на базі  

Національної бібліотеки України для дітей, м. Київ 
 

1. Модне книжкове дефіле «Зустрічаємось з книжками, заряджаємось думками!». 

2. Вітальні слова учасникам свята: 

- представника Міністерства культури України; 

- генерального директора Національної бібліотеки України для дітей А.І. Гордієнко;  

3. Вітальне слово почесних  гостей. 

4. Авто-презентація книги Нікі Ініної «Вартові добра». 

5. Модні читання з директором Видавництва Artbooks Анною Похлєбаєвою «Коко та маленька чорна сукня». 

6. Віршований парад героїв книжок Юрія Бедрика 

7. Аква-грим «Казкові герої оживають». 

8. Дизайнерська ілюстрація «Я — модельєр!» (за мотивами книги Аннемарі ван Герінген «Коко та маленька чорна сукня»). 

9. Творча майстерня «Весняна казка — пером і пензлем». 

 

21 березня 
 

1. Фестиваль нових книжок «Книжкові відкриття» (Програма дитячого читання та цікавого дозвілля) (НБУ для дітей). 
2. Літературні розваги у казковому трамвайчику (НБУ для дітей). 
3. Театр книги «Мандрівка у казковий дивосвіт» (Дніпропетровська ОБД). 
4. Урочисте відкриття Тижня «Острови читання запрошують до пригод» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
5. Гра-феєрія «Золотий квиток у казку» (Черкаська ОБД). 
6. Мовний марафон «Язичок без кісточок» (Київська ОБД). 
7. Батл читацьких уподобань «Батьки і\vs Діти» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
8. Літературний круіз «На вас чекають пригоди на острові Читання» (Маріупольська ЦБ ім. М. Горького Маріупольської МЦБС 

для дітей). 
9. Сходинки успіху «Мистецтво чародійства Галини Малик» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 
10. Читацький медіа-проект «Пам’ятники-цікавинки» (ЦМБ ЦБС для дітей м. Львів). 
11.  Бібліопрезент «Дозвольте представити: Сашко Дерманський» (Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна). 
12.  Святковий бібліоефір «Незвичайні пригоди звичайних книг» (Тернопільська ОБД). 
13.  Майстер-клас з театрального мистецтва «Креативна імпровізація» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
14.  Арт-заняття «Фантазії з солоного тіста» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва). 
15. Літературно-ігрова програма «Скарби книжкового всесвіту» (Побузька МДБ Кіровоградської обл.). 
16.  Зустріч з письменницею Оленою Лань та презентація книги «Бурдебач» (Львівська ОБД). 
17.  Тренінг «Комунікативний простір як фактор трансформації сучасної шкільної бібліотеки» (Харківська ОБД). 
18.  Промо-акція «Колесо фортуни. Обери книгу на удачу» (Запорізька ОБД «Юний читач»). 
19.  Читацькі перегони «Весна, книга і я» (Бібліотека-філія № 29 ЦБС для дітей м. Львова). 



20.  Інсценізація казки Ш. Перро «Червона шапочка» (Чернівецька ОБД). 
21.  Інтелектуальна гра-змагання «Хто багато читає, той багато знає» (Івано-Франківська ОБД). 
22.  Бібліопаті з Надією Ковальчук в рамках проекту «Бібліотерапія в дії «Мій Ангелик» та презентація видавництва «Сни Старого Дуба» 

(Волинська ОБД). 
23.  Літературний марафон «Як промінь світла книгу в дім несуть» (Муровано-Куриловецька  РДБ Вінницької обл.). 
24.  Зустріч з актором театру ім. Т.Г. Шевченка В. Короленко «Театральне рандеву» (КЗК «Міська дитяча бібліотека» КМР 

Дніпропетровської обл.). 
 

22 березня  
 

1. Фотосушка «Селфі з книгою» (НБУ для дітей). 
2. Майстер-клас з бісероплетіння «Жар-птиця» (НБУ для дітей). 
3. Літературні розваги у казковому трамвайчику (НБУ для дітей). 
4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль книги і читання у формуванні гармонійно розвиненої особистості» 

(Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
5. Бібліогід «Читаймо наше, читаймо українське» (Черкаська ОБД). 
6. День відкритих двірей «Читай сучасне — твори майбутнє!» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
7. Інтелект-ринг «За сімома замками» (Бібліотека-філія № 29 ЦБС для дітей м. Львова). 
8. Літературний квест «Моторнії сини й онуки! Читайте байку — для науки» (до 190-річчя від дня народження Л. Глібова) 

(Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
9. Творча зустріч з письменницею Еліною Заржицькою та презентація книг автора (Львівська ОБД). 
10. Тінейджер-форум «Час читати!» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
11.  Творча зустріч з одеським письменником В. Рутківським «Ювілейний звіт дітям» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 
12.  Бібліотечна ізо-студія «Я малюю книгу» (Маріупольська бібліотека-філія № 1 ім. О.С. Пушкіна Маріупольської МЦБС для 

дітей). 
13.  Лялькова вистава театру «Пізнайко» «Посміхнись і доброму навчись» (Чернігівська ОБД). 
14.  Театралізоване дійство «Весь світ — театр, ми всі актори мимоволі» (Дніпропетровська ОБД). 
15.  Святкова листівка технікою декупаж «Найкращій матусі» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва). 
16. Майстер-клас «Гусак» з циклу «Грай з нами у Танграм» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
17.  Skipe-спілкування «10 запитань письменнику…» (Бібліотека-філія № 19 ЦБС для дітей м. Львова). 
18.  Майстер-клас з виготовлення аксесуарів до книжки «Моя книжечка — найкраща» (Славутська РДБ Хмельницької обл.). 
19.  Лекція-практикум «Образно-діалогова виставочна робота у бібліотеці для дітей: від концепції до впровадження» 

(Харківська ОБД). 
20.  Свято поезії «Все, що душа довірила словам» (Бібліотека-філія для дітей № 8 Світловодської МЦБС Кіровоградської обл.). 
21.  Літературний тест-драйв «Цікаві речі для допитливої малечі» (Новобузька РДБ Миколаївської обл.). 
22.  Літературний круїз «Подорож-змагання до цікавого світу читання» (Сумська ОБД). 
23.  Балаганчик у бібліотеці «Веселимося, граємось та книжки читаємо» (Чернівецька ОБД). 
24.  Інфотейнмент «Подорож книжкової валізи» (Кременчуцька ЦМБД ім. І.Ф. Торубари Полтавської обл.). 
 

 



23 березня 
 

1. Креатив-проект «Книжковий зоополіс» (НБУ для дітей). 
2. Книжкова лотерея «Бібліошанс» (НБУ для дітей). 
3. Літературні розваги у казковому трамвайчику (НБУ для дітей). 
4. ІІІ обласний фестиваль виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенко: патріотичні лейтмотиви» (Херсонська 

ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
5. On-line подорож «Портал у світ дитячих книг» (Вільшанська РДБ Кіровоградської обл.). 
6. Зустріч з письменницею, головним редактором видавництва «Старого Лева» Мар’яною Савкою «Мамські читання» (Львівська ОБД). 
7. Година здивувань «Книжка відкривається – мандрівка починається» (Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна). 
8. Рандеву з письменником «Абетка маленького українця» від Наталі Волотовської» (Тернопільська ОБД). 
9. Фестиваль читацьких історій «Як я зустрів улюблену книгу» (Вільшанська РДБ Кіровоградської обл.). 
10. Читацька естафета «Казка вголос» (Старокостянтинівська РДБ Хмельницької обл.). 
11. Ювілейний трек «В гості до англійських диваків» (за творами А. Мілна, Л. Керрола, Дж.Р.Р. Толкіна) (Бібліотека-філія № 13 ЦБС 

для дітей м. Львова). 
12. Бібліотечний квест «Поттеріана» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
13.  Ігротур «У пошуках чарівної книжки» (Черкаська ОБД). 
14.  Театралізована вистава «Нині свято читання, всім на здивування» (Миколаївська ОБД ім. В. Лягіна). 
15.  Бібліоквест «У пошуках книжкових скарбів» (Бібліотека для дітей Полонської ОТГ Хмельницької обл.). 
16.  Літературний фристайл «Казкою пройдені дороги» (за книгами-ювілярами В. Гауфа, Бр. Гримм, Ш. Перро) (Бібліотека-філія № 27 

ЦБС для дітей м. Львова). 
17.  Шоу-вікторина «Ці милі, добрі книги» (Долинська РДБ Кіровоградської обл.). 
18.  Семінар для шкільних бібліотекарів «Роль шкільної бібліотеки у реалізації освітніх стандартів нового покоління» 

(Миколаївська ОБД ім. В. Лягіна). 
19.  Літературно-музичні дебати «Поезія і пісня — великі дві сили» (Арбузинська РДБ Миколаївської обл.). 
20.  Літературний квест «Розповідає і показує книжка» (Чернігівська ОБД). 
21.  Літературний карнавал «День народження книжки — найкращий день!» (Маріупольська бібліотека-філія № 8 ім. К.І. 

Чуковського Маріупольської МЦБС для дітей). 
22.  Інформаційний флеш «Служба книжкової навігації» (Запорізька ОБД «Юний читач»). 
23.  Творча зустріч з художником-ілюстратором В. Ковальчук «Як художник бачить книгу» (Бібліотека-філія № 21 ЦБС для дітей м. 

Львова). 
24.  День творчості «Цікаві речі руками нашої малечі» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
25.  Book-шоу «Галактика читайликів» (Дніпропетровська ОБД). 
26.  Презентація книги Анни Коршунової «Казкове місто Суми» (Сумська ОБД). 

 

 

 

 

 

 



24 березня  
 

1. Дракончикові скайп-читання з автором книги Катериною Міхаліциною та її маленькими співавторами «Про драконів і щастя» (НБУ для дітей). 

2. Літературні розваги у казковому трамвайчику (НБУ для дітей). 

3. Автограф-сесія з місцевими письменницями Ольгою Славною та Ангеліною Кріхелі «Літературна мозаїка» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка 
м. Миколаєва). 

4. Методичний інфотейнмент «Сузір’я літературного визнання: міжнародні та національні премії в галузі дитячої літератури» (Ізмаїльська 
ЦДБ Ізмаїльської МЦБС для дітей Одеської обл.). 

5. Хіт-парад нової літератури «Книжка шукає друзів» (Київська ОБД). 

6. Селфі-паті «Фототрюки з книжковими героями» (Запорізька ОБД «Юний читач»). 

7. Літературне лото «Ми герої чудові, ми герої казкові» (Тернопільська ОБД). 

8. Рецепти зростання для малюків «Читаміни для дитини» (Миколаївська ОБД ім. В. Лягіна). 

9. П’єса-казка «Диво майстра Таймса, або пригоди Матильди» (Львівська ОБД). 

10.  Казкова містерія «І оживають ляльки» (Луцька РДБ Волинської обл.). 

11.  Book-відкриття «Сімейна історія від Катерини Міхаліциної: «Хто росте у парку» (Бібліотека-філія № 3 ЦБС для дітей м. Львова). 

12.  Конкурсно-розважальна програма «Музична веселка» (Черкаська ОБД). 

13.  Флешмоб «Нас єднає мудрість книг» (Бібліотека для дітей Летичівської ОТГ Хмельницької обл.). 

14.  Слем-турнір «Книга: її думки, її цілюща мова» (Бібліотека-філія № 26 ЦБС для дітей м. Львова). 

15.  Літературний аукціон «На хвилях книжкового моря» (Болехівська МБД Івано-Франківської обл.) 

16.  Веселковий казкограй «Казкарі — володарі дитячих душ» (Сумська ОБД). 

17.  Бліц-турнір «У книжковім дивосвіті виростають здорові діти» (Виноградівська РДБ Закарпатської обл.). 

18.  Презентація книжки Галини Пелепюк «Мрійко» (Чернівецька ОБД). 

19.  Зустріч юних поетів «Поезія — це голос душі людської» (Тячівська РДБ Закарпатської обл.). 

20.  Презентація книги К. Ририх «Про Стівена Гокінга, чорну діру та мишей під підлогою» (Бібліотека-філія № 21 ЦБС для дітей м. Львова). 

21.  Бібліодесант «Якщо ви не читаєте, то ми йдемо до вас» (Черняхівська РДБ Житомирської обл.). 

22.  Зустріч з поетесою І. Доленник «Струни ліричної душі» (КЗК «Міська дитяча бібліотека» КМР Дніпропетровської обл.). 
 

27 березня 
 

1. Майстер-клас-розмальовка за книгою-коміксом Вадима Карпенка «Про казака-малюка» (НБУ для дітей). 
2. Літературні розваги у казковому трамвайчику (НБУ для дітей). 
3. Читацька акція-конкурс на кращий айстопер «Я читаю українське!» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
4. Літературний ІТ-батл «На рингу — «володарі» слова» (Бібліотека-філія № 11 ЦБС для дітей м. Львова). 
5. Детектив-квест «Сищик з Бейкер-стріт або Дедуктивний метод» (до 125-річчя книги А.К. Дойля «Пригоди Шерлока Хомса») 

(Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна). 
6. Акція «Напиши листа улюбленому книжковому герою» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
7. Театралізоване свято «Чарівна мандрівка крізь простір і час» (Ізмаїльська ЦДБ Ізмаїльської МЦБС для дітей Одеської обл.). 
8. Віртуальна подорож «Дивовижні факти про книгу» (Прилуцька РДБ Чернігівської обл.). 
9. Творча зустріч «Талановиті ілюстратори дитячих книжок» (Запорізька ОБД «Юний читач»). 
10. Літературно-мистецький салон «Безсмертні шедеври Ф. Шуберта та Г. Гейне» (Львівська ОБД). 
11.  Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки «Дивовижна мотанка» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 



12.  Книжковий ярмарок «Березнева мандрівка у країну книг» (Дніпропетровська ОБД). 
13.  Прес-конференція Коли обирає читач…» (Бібліотека-філія № 26 ЦБС для дітей м. Львова). 
14.  Бібліогралочка «В кожній книзі свій секрет» (Маріупольська бібліотека-філія № 10 ім. С.Я. Маршака Маріупольської 

МЦБС для дітей). 
15.  Краєзнавчий квест «Мій край прадавній і сучасний» (Уманська РБД Черкаської обл.). 
16.  Літературна зустріч-знайомство з М. Крижанівською «Львівські таємниці» (ЦМБ ЦБС для дітей м. Львів). 
17.  Флешмоб «Книга дає мені крила» (Ужгородська ЦМДБ Закарпатської обл.). 
18.  Літературні зустрічі «Хай в кожен дім приходить казка, а в ній пригоди, мудрість, ласка» (Тростянецька районна дитяча 

бібліотека-філія КЗ «Тростянецька ЦРБ» Сумської обл.). 
19.  Театралізоване читання казки «Снігова королева» (Чернівецька ОБД). 
20.  Бібліомайданс «Відчуй радість читання» (Бердичівська МБД Житомирської обл.). 
21.  День родинного читання «Ну що б, здавалося слова…» (КЗК «Міська дитяча бібліотека» КМР Дніпропетровської обл.). 
 

28 березня 
 

1. Читання-знайомство з книжковими героями Галини Ткачук «Читає автор» (НБУ для дітей). 
2. Літературні розваги у казковому трамвайчику (НБУ для дітей). 
3. Перформанс «Все починається в 13» (за однойменною книгою Валентина Бердта) (ЦМБ ЦБС для дітей м. Львів). 
4. Промоція антисмутку «ПозаКласні приколи» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
5. Майстер-клас з виготовлення книжкових закладок «У книжковім дивосвіті виростають творчі діти» (Сосницька РДБ Чернігівської 

обл.). 
6. Зустріч-фейєрверк «З «Кляксою» завжди весело!» (за участю головного редактора запорізької дитячої газети «Клякса») 

(Запорізька ОБД «Юний читач»). 
7. Літературний квест «Шалені перегони» (Бібліотека-філія № 9 ЦБС для дітей м. Львова). 
8. Кайдзен-марафон «Казка на пелястках сакури» (Ізмаїльська ЦДБ Ізмаїльської МЦБС для дітей Одеської обл.). 
9. Розмова у дружньому колі «Твій вільний час і книга» (Бобринецька РДБ Кіровоградської обл.). 
10. Бібліоквест «У цю погожу березневу днину бібліотека кличе на гостину» (Берегівська РДБ Закарпатської обл.). 
11.  Book-вояж «Музика лине, почався танок, свято сьогодні у наших книжок» (Уманська міська бібліотека-філія № 2 для 

дітей Черкаської обл.). 
12.  Майстер-клас із виготовлення закладок «В книжечку на згадку — зробимо закладку» (Тернопільська ОБД). 
13.  Літературна конференція «Модні тренди» (Бібліотека-філія № 27 ЦБС для дітей м. Львова). 
14.  Ярмарок нових книг одеських письменників для дітей «Книжкове розмаїття для нових поколінь» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 
15.  Квест «Подорож літературним Альбіоном» (Харківська ОБД). 
16.  Лялькова вистава-вікторина «Дружба з книгою — це свято» (Білопільська ЦДБ Сумської обл.). 
17.  Літературна вікторина «Весела плутанина дідуся Корнія» (РДБ Великомихайлівської ЦБС Одеської обл.).  
18.  Родинне свято «Неймовірна смакота від розумного кота» (за однойменною книгою Олексія Кононенка) (Бібліотека-філія № 9 ЦБС 

для дітей м. Львова). 
19.  Театралізоване інсценування «Тут літературні герої оживають!» (ЦБ ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва). 
20.  Літературний дебют «Юності бентежливі рядки» (ЦДБ Кіровоградської МЦБС Кіровоградської обл.). 
21.  Зустрічі з письменниками «Прикарпатські письменники дітям» (Івано-Франківська ОБД). 



22.  Книжковий батл «Дитяча книга збирає друзів» (Томашпільська РДБ Вінницької обл.). 
23.  Літературний бенефіс «Книга — ключ до серця дитини» (КЗК «Міська дитяча бібліотека» КМР Дніпропетровської обл.). 
 

29 березня 
 

1. Книжковий дрес-код «Модні фішки сучасної книжки» (віммельбуки, білінгви) (НБУ для дітей). 
2. Літературні розваги у казковому трамвайчику (НБУ для дітей). 
3. Патріотичний квест «Україна різноманітна» (ЦМБД Херсонської ЦБС). 
4. Тренінгові заняття з казкотерапії «Мандруємо разом з Білосніжкою» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 
5. Пізнавально-розважальна гра «Книга — гарна чарівниця, відкриває таємниці» (РДБ Великомихайлівської ЦБС Одеської обл.). 
6. Літературний квест за романами Дж. Ролінг «Довідкове бюро Грифіндор» (Запорізька ОБД «Юний читач»). 
7. Літературний connect «Чат для дівчат» (Бібліотека-філія № 27 ЦБС для дітей м. Львова). 
8. Літературно-казкова вітрина «У гості до чарівної казки» (Кам’янець-Подільська міська бібліотека-філія № 8 для дітей 

Хмельницької обл.). 
9. Лялькова вистава «Детектив про Колобка» (Горохівська РДБ Волинської обл.). 
10. Казкотерапія «Посварились пори року» (Львівська ОБД). 
11.  Інтерактивне знайомство «Від моногатарі до аніме та екібани» (Харківська ОБД). 
12.  Арт-лаунж «Японські замальовки «Ліхтарик на щастя» (Ізмаїльська ЦДБ Ізмаїльської МЦБС для дітей Одеської обл.). 
13.  Бібліотусовка «Книжкове фан-патіо» (Конотопська ЦДБ Сумської обл.).  
14.  Презентація книжки «27 причин читати книжку» (ЦБ ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва). 
15.  Бібліотечні посиденьки «Під Троїцьким небокраєм діти люблять казку і її читають» (Цебриківська міська бібліотека-філія 

для дітей Великомихайлівської ЦБС). 
16.  Розважально-ігрова програма «Книга в сім’ю — сім’ю у бібліотеку» (Бібліотека-філія для дітей № 8 Світловодської МЦБС 

Кіровоградської обл.). 
17.  Бібліотечні сутінки «Тринадцять історій у темряві» (Бібліотека-філія № 13 ЦБС для дітей м. Львова). 
18.  Вернісаж літературних новинок «Світ, побачений крізь книгу» (Рогатинська РДБ Івано-Франківської обл.). 
19.  Конкурс читацьких уподобань «Нове покоління вибирає книгу» (Радомишльська РДБ Житомирської обл.). 
20.  Інтелектуальна гра-змагання «До відгадки шлях шукай — і у грі перемагай» (Рівненська ОБД). 
21.  Презентація книжкових новинок «Новеньку книгу погортай — у світ цікавий завітай» (КЗК «Міська дитяча бібліотека» КМР 

Дніпропетровської обл.). 
 

30 березня 
 

1. Огляд літератури та малювання рунічно-символічних композицій у центрі творчості та гармонійного розвитку «КІ-ЯН’ІН» «Всесвіт 
трипільської цивілізації» (НБУ для дітей). 

2. Літературні розваги у казковому трамвайчику (НБУ для дітей). 
3. Театралізована інсценізація «Послухай, дитино, я роскажу тобі історію мого краю» (Закарпатська ОДЮБ). 
4. Літературна сміхопанарама «Нумо, друзі, жартувати!» (Рівненська ОБД). 
5. Ювілейний Non-Stop «Місце зустрічі – бібліотека» (до 80-річчя від дня заснування Харківської обласної бібліотеки для дітей) 

(Харківська ОБД). 



6. Театралізоване дійство «Торбина з Морокою» (за книгою Марії Пономаренко) (Бібліотека-філія № 22 ЦБС для дітей м. Львова). 
7. Літературний квест «Розповідає і показує книжка» (Дніпропетровська ОБД). 
8. Англомовна інтермедія «Твої книжкові друзі» (Запорізька ОБД «Юний читач»). 
9. Книжкова інсталяція «Книга живе на екрані» (Ізмаїльська ЦДБ Ізмаїльської МЦБС для дітей Одеської обл.). 
10.  Вечірка книгоманів «Читай місто!» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
11.  Книжковий радар «Книга — не пряник, а людей до себе манить» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара МЦБС для дітей м. Одеси).  
12.  Книжковий кастинг «Твій і мій п’єдестал» (Бібліотека-філія № 42 ЦБС для дітей м. Львова). 
13.  Літературний хіт-парад нових книг «В нашім домі новосели — і цікаві, і веселі» (Глухівська РДБ Сумської обл.). 
14.  Читання-імпровіза «Легенди Львова» за однойменною книгою Ю. Винничука) (Бібліотека-філія № 24 ЦБС для дітей м. Львова). 
15.  Презентація книг лауреатів премії ім. Леся Гринюка «У сяєві весняних вечорів» (Коломийська ЦМБД Івано-Франківської обл.). 
16.  Журнальний дайджест «Журнальна карусель запрошує» (Калинівська РДБ Вінницької обл.). 
17.  Літературне чаювання «Післясмак від прочитаного» (Рівненська ОБД). 
18.  Літературний бенефіс «Книжкові іменини — чудові дні весни» (Кременчуцька ЦМБД ім. І.Ф. Торубари Полтавської обл.). 
 

31 березня 
 

1. Театралізоване читання віршів Олесі Мамчич (НБУ для дітей). 
2. Літературні розваги у казковому трамвайчику (НБУ для дітей). 
3. Відкриття проекту «Книжковий острівець дитинства» (Запорізька ОБД «Юний читач»). 
4. Книгомандри «Сторінками улюблених книг» (Буринська ЦРДБ Сумської обл.). 
5. BOOK platform «Новий формат старих історій» (книжки-ювіляри 2017 року) (МБД Новокаховської ЦБС Херсонської обл.). 
6. Відзначення найактивніших читачів міста «А у нас — читаючий клас!»  (Закарпатська ОДЮБ). 
7. Літературна гуморина «Торбина сміху — людям на втіху» (Тернопільська ОБД). 
8. Бібліогуморина «Добрий сміх не б’є, не мучить — він на світі жити учить» (Рівненська ОБД). 
9. Флешмоб «Ми читаємо завзято, читання для нас — це свято!» (Ніжинська міська бібліотека-філіал № 3 для дітей 

Чернігівської обл.). 
10. Година сміхотерапії в рамках проекту «Бібліотерапія» «Найкращий лікар — сміх» (Волинська ОБД). 
11.  Гумористичний калейдоскоп «Хай звучить веселих сміх» (ЦБ ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва). 
12.  Велика дитяча бібліогра «Книга в гості завітала, свято всім подарувала» (Житомирська ОБД). 
13.  Літературний марафон «Хлопці й дівчата читають для мами й тата» (Бібліотека-філія № 3 ЦБС для дітей м. Львова). 
14.  Сімейний вікенд «Почитай, поміркуй, де потрібно — розмалюй» (Рівненська ОБД). 
15.  Бібліошопінг «Кидай мишку — читай книжку» (Буринська ЦРДБ Сумської обл.). 
16.  Літературний діалог «Українська книга дивує і цікавить» (Кременчуцька ЦМБД ім. І.Ф. Торубари Полтавської обл.). 
17.  Ярмарок творчих ідей «На художній майстер-клас ми запрошуємо вас» (Луцька РДБ Волинської обл.). 
 

 

 

 

 

 

 



2 квітня 
Урочисте закриття на базі  

Національної бібліотеки України для дітей, м. Київ 
 

1. Вступне слово ведучого. 
2. Вітання: 

- представника Міністерства культури України; 
- генерального директора Національної бібліотеки України для дітей А.І. Гордієнко; 
- місцевих дитячих письменників та поетів. 

3. Костюмована читацька вечірка «Ювілей у країні прочитаних книжок». 
4. Нагородження кращих читачів зимової гри «50 років до мрії». 
5. Костюмоване дефіле читачів «Парад книжкових героїв».  
6. Вручення посвідчень членам дитячого журі Національної секції України Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги IBBY за результатами 

фестивалю нових книжок. 
7. Сімейна квест-гра «Ювілей у країні прочитаних книжок». 
8. Чаювання для учасників вечірки «Книжкова смакота». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


