
 

 

Заходи спеціалізованих бібліотек України для дітей 
з нагоди відзначення 160-річчя  

від дня народження та 100-річчя від дня смерті 
видатного українського письменника, вченого та 

громадського діяча І.Я. Франка 
 

 
 

 
 

 Національна бібліотека України для дітей 
 

Літературна гра-подорож «Франкова криниця».  
Інтерактивна книжкова виставка «Великий майстер українського слова».  
Книжкова виставка-персоналія «Каменяр української землі». 
 

 Заходи для організаторів дитячого читання 
 

Круглий стіл «Іван Франко і сучасність» (Хмільницька РБД Вінницької обл.). 

Краєзнавчий атлас (електронний ресурс) «Франкіана Львівщини» (Львівська ОБД). 
Професійне обговорення «І. Франко — геніальний перекладач світового рівня» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

Методико-бібліографічний матеріал до року Івана Франка «Англомовна Франкіана» (перекладацька діяльність 
І.Франка) (Львівська ОБД). 
 

 Світ, побачений крізь книгу, Eyes-stopper  
 

Виставка-портфоліо «Життя як подвиг» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 
 
 



 

Книжкова виставка-портрет «Бентежний дух поета» (Бібліотека-філія №10 КЗК «МДБ» м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської обл.). 

Книжкова виставка «Дух, що тіло рве до бою» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 
Книжково-ювілейна виставка «Великі сусіди» (до ювілею І.Франка і М.Грушевського) (Львівська ОБД). 
Тематична поличка «З батьківською любов’ю до дітей» (Шаргородська РБД Вінницької обл.). 

Книжкова виставка «Іван Франко — майстер духу і слова» (Чернівецька ОБД). 
Книжкова виставка–персоналія «Франкова криниця» (ЦМБД ім. О.С. Пушкіна м. Краматорська 
Донецької обл.). 

Виставка однієї книги «Лис Микита запрошує» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 
Книжкова виставка-портрет «Іван Франко. Віхи славетного життя» (Бібліотека-філія №11 КЗК «МДБ» 

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.). 
Книжково-ілюстративана виставка «Велегранний талант» (Закарпатська ОБДЮ). 
Книжкова виставка-вернісаж «Казковий будиночок Франкових героїв» (ЦМБД ім. О.С. Пушкіна м. 

Краматорська Донецької обл.). 
Книжкова виставка «Великий Каменяр» (Дніпропетровська ОБД). 
Розмовляюча виставка «Франко — казкар, байкар, поет» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 

Книжково-ілюстративана виставка «Життя, віддане Україні» (Закарпатська ОБДЮ). 
Книжкова виставка-перегляд «Рядки, що з вічності звучать» (Рівненська ОБД). 

Книжкова виставка «Шляхами Великого Каменяра» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
Книжкова виставка-портрет «Духовний пророк нації» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 
Виставка-портрет «І буде йти народ до Вчителя-Франка» (Волинська ОБД). 
 

 Бібліотечний non-stop 
 

Цикл у рамках проекту «Література + кіно» «Академія в одній особі. Іван Франко» (Херсонська ОБД 

ім. Дніпрової Чайки). 
Радіопроект «Книга перед мікрофоном» — Франко І. «Грицева шкільна наука» (КЗК «Міська дитяча 
бібліотека» м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.). 

Відеоестафета «Читаймо Франка!» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 

Марафон «Не пропусти в собі Франка» (Відкрите засідання  франкознавчої студії «Крізь дзеркало тексту у 

задзеркалля духу» Бібліотечний відео-екзитпол «Хто такий Франко? Режим доступу: 
http://metodustka.blogspot.com/) (Дитячий відділ Олександрійської ЦРБ Кіровоградської обл.). 
 



 

 Літературні подорожі 
 

Літературна мандрівка «Франкове слово — це криниця. Спіши з його джерел напитися» (Немирівська РБД 
Вінницької обл.). 

Літературно-музична подорож за твором І.Я. Франка «Лис Микита» (Івано-Франківська ОБД). 
Подорож за творчістю «Іван Франко — поет, прозаїк, публіцист» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 
Літературна подорож «Іван Франко — розум і серце нашого народу» (Великоберезнянська РБД 

Закарпатської обл.). 

Літературна відеоподорож «Лис Микита» з циклу заходів «Фільми про дива, зняті за мотивами книжок» 
(Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
Літературна мандрівка «На зустріч із героями казок І. Франка» (Черкаська ОБД). 
Літературна мандрівка «Стежинами творчості Івана Франка» (Голованівська РБД Кіровоградської обл.). 

Віртуальна зустріч з письменником «Із секретів поетичної творчості» (Бібліотека-філія №19 МКЗК «ЦСБД» 
м. Дніпропетровськ). 
 

 Конкурси 
 

Конкурс знавців «Цвіте добром земля каменяра» (Козятинська РБД Вінницької обл.). 
Конкурс малюнка «Герої творів І. Франка» (Чернівецька ОБД). 

Обласний поетичний конкурс «Читаємо Франка мовами народів світу» (Львівська ОБД). 
Літературний конкурс «Мій Франко» (Хмільницька РБД Вінницької обл.). 

Конкурс читців «Знавці поезії І. Франка» (Чернівецька ОБД). 
Районний конкурс читців «Не вмре поезія, не згине творчість духу» (Новгородківська РБД 
Кіровоградської обл.). 
 

 У країні цікавих уроків 
 

Творче досьє «Перехресні стежки життя і прози І.Франка» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 

Літературна година «Іван Франко у вимірах епохи» (Барська РБД Вінницької обл.). 
Літературно-мистецький портрет «Іван Франко — громадянин, людина, творець» (Сумська ОБД 
ім. М. Островського). 

 
 



 

Літературний портрет Івана Франка «Поет національної гідності» (Чернігівська ОБД ім. М. Островського). 
Творчий портрет «Народу славного він син» (ЦМБД ім. О.С. Пушкіна м. Краматорська Донецької обл.). 

Літературна година «З любов’ю по життю» (Тиврівська РБД Вінницької обл.). 
Урок краєзнавства «Поєднаний з Буковиною» (Чернівецька ОБД). 
Літературна година «Поет національної честі» (Тячівська РБД Закарпатської обл.). 

Літературна година «Іван Франко із бойківського краю – син України, велич світова» (РБД Комінтернівської 
ЦБС Одеської обл.). 
Літературна година «Грицева шкільна наука» (Вінницька ОБД ім. І.Я. Франка). 

Літературна година «До Франкової криниці: казковий вернісаж» (Дніпропетровська ОБД). 
Літературна година «Нам пора для України жити» (Новоархангельська РБД Кіровоградської обл.). 

Літературно-історична година «Мов зоря він сяє Україні» (Вінницька ОБД ім. І.Я. Франка). 
Бесіда «Франко єднає Україну» (Чернівецька ОБД). 
Віртуальний літературний портрет «І. Франко та його твори для дітей» (Чернігівська ОБД 

ім. М. Островського). 
Урок-фільм «Великий українець — Іван Франко» (ЦМБД ім. О.С. Пушкіна м. Краматорська Донецької обл.). 
Літературна година «Фарбований лис» (Дніпропетровська ОБД). 

Літературна година «У світі Франкової казки» (Черкаська ОБД). 
Автобіографічна година «Шлях у безсмертя» (Красноокнянська ЦБД Одеської обл.). 

Літературна година «Йдемо Франковими стежками» (Черкаська ОБД). 
Літературно-інформаційна година «Класик української літератури Іван Франко» (Новгородківська РБД 
Кіровоградської обл.). 

Літературна година «Чарівне сяйво» (РБД Любашівської ЦБС Одеської обл.). 
 

 Бібліотечні ігри 
 

Вікторина «По стежках казок Франкових» (Іллінецька РБД Вінницької обл.). 
Вікторина «Казковими стежками» (Голованівська РБД Кіровоградської обл.). 
Літературна гра «Світ казок І.Франка» (Львівська ОБД). 

Поетичний кросворд «Лис Микита рудий, хвостатий і дуже хитрий» (Бібліотека-філія №2 КЗК «МДБ» 
м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.). 

Літературна вікторина «Йдемо Франковими стежками» (Перечинська РБД Закарпатської обл.). 
Віртуальне пізнавально-ігрове досьє «Мандрує світом хитрий Лис» (Рівненська ОБД). 
 



 

Літературна вікторина «Дух, що тіло рве до бою» (Новоукраїнська РБД Кіровоградської обл.). 
Літературна вікторина «Стежками Івана Франка» (РБД Татарбунарської ЦБС Одеської обл.). 

Літературний турнір «У вінок Каменяреві» (Бібліотека-філія №14 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпропетровськ). 
Літературний турнір «Я син свого народу» (РБД Кілійської ЦБС Одеської обл.). 
Вікторина «Відгадай Франкову казку» (Муровано-Куриловецька РБД Вінницької обл.). 

Літературна вікторина «Літературна спадщина — казки для дітей І. Франка» (РБД Березівської ЦБС 
Одеської обл.). 
 

 Бібліотечно-інформаційна мозаїка 
 

Година цікавих повідомлень (сторінками біографії) «А з роду я мужик…» (Чернівецька ОБД). 
Літературні роздуми «Невідомий Франко» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 

Буктрейлер на драматичну п’єсу І.Франка «Украдене щастя» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
Книжковий дайджест «Великий муж України» (Чернівецька ОБД). 
Театр тіней за казками Франка «Коли ще звірі говорили» (Львівська ОБД). 

Бібліорюкзачок «Казки Івана Франка» (Бібліотека-філія №9 КЗК «МДБ» м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської обл.). 

Презентація історико-культурної доби «Львівяни доби І. Франка» (Львівська ОБД). 
Поетична мозаїка «У світі Франкової казки» (Івано-Франківська ОБД). 
День бібліографії «Перехресні стежки творчості Івана Франка» (ЦБ ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва). 

Літературна відеопрезентація «І. Франко: таланті час» (Дніпропетровська ОБД). 
Екскурсія сторінками книжок «Пригоди з героями казок Івана Франка» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара 
м. Одеси). 

Літературний калейдоскоп «Чарівність казок Франка» (Бібліотека-філія №8 МКЗК «ЦСБД» 
м. Дніпропетровськ). 

Літературний калейдоскоп «Поет — каменяр» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 
Перегляд літератури «Зробив я все, що міг зробити» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 
Бібліографічний огляд «Каменяр української землі» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 

Літературний альманах «Слово про Каменяра» (Бібліотека-філія №7 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпропетровськ). 
Ювілей книги «Рудий, хвостатий і дуже хитрий» (до 125-річчя казки І. Франка «Лис Микита» (ЦМБС для дітей 

ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 
Літературна сторінка «Пророк у своїй Вітчизні» (Харківська ОБД). 



 
Бібліографічний огляд «Чарівне сяйво Франкових казок» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 
Бібліографічний огляд «Каменяр української землі» (РБД Кілійської ЦБС Одеської обл.). 

Презентації бук-трейлера в Інтернет-центрі за казкою І.Франка «Фарбований лис» (Чернігівська ОБД 
ім. М. Островського). 
Прем’єра книги «Невідомий Іван Франко» (РБД Балтської ЦБС Одеської обл.). 
 

 Літературні варіації 
 

Літературна світлиця «У світі Франкової казки» (Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки). 

Літературна світлиця (за казками І.Франка) «Диво-двері відчиняй — у світ казковий вирушай» (Сумська ОБД 
ім. М. Островського). 
Театралізований дитячий ранок «Казковий Франковий вернісаж» (Липовецька РБД Вінницької обл.). 

Інсценізація казки І. Франка «Війна між псом і вовком» (Чернівецька ОБД). 
Літературна панорама «Впізнай героїв казок І. Франка» (Сумська ОБД ім. М. Островського). 

Літературний вечір «Великий Каменяр» (Вінницька РБД Вінницької обл.). 
Літературний вечір «Співець свободи і братерства» (Бібліотека-філія №14 КЗК «МДБ» м. Кривий Ріг 
Дніпропетровської обл.). 

Вечір–портрет «Все, що мав у житті, він віддав для одної  ідеї, і горів, і яснів,  і страждав, і трудився для неї» 
(Липовецька РБД Вінницької обл.). 
Казковий диліжанс «У світі Франкової казки» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 

Літературний ранок «Іван Франко — титан українського слова» (Тростянецька РБД Вінницької обл.). 
Літературний диліжанс «Письменник — борець: Іван Франко» (Берегівська МБД Закарпатської обл.). 

Лялькова вистава «Як лисиця себе перехитрила» (Дніпропетровська ОБД). 
Літературно-музична панорама «Апостол духу, Каменяр Іван Франко» (Вінницька ОБД ім. І.Я. Франка). 
Лялькова вистава за мотивами казок І.Франка «Про діда Андрушку та мишку Сіроманку»  (Голованівська РБД 

Кіровоградської обл.). 
Літературний ранок «Казковий вернісаж» (Вінницька ОБД ім. І.Я. Франка). 

Літературно-музичний вечір «Іде у світ слово Каменяра» (Чернівецька ОБД). 
Лялькова вистава «Заєць і ведмідь» (Дніпропетровська ОБД). 
Літературне кафе «Казкар, байкар, поет і Довбуша нащадок» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 

Лялькова вистава «Грицева шкільна наука» (Дніпропетровська ОБД). 
Літературна веселка «Чудові казки Івана Франка» (ЦМБС для дітей ім. А.П. Гайдара м. Одеси). 



 

Літературний вечір «Іван Франко: таємниця духу митця і його доби» (Закарпатська ОБДЮ). 
Театралізована літературно-музична композиція «Гармонія життя» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 

Лялькова вистава за мотивами казки І. Франка «Три міхи хитрощів» (Кіровоградська міська бібліотека-
філія № 19 для дітей). 
Театр книги «Коли ще звірі вміли говорити» (Виноградівська РБД Закарпатської обл.). 

Дитячий ранок «У світі казок Івана Франка» (Королівська бібліотека-філія для дітей Виноградівської 
ЦБС Закарпатської обл.). 
Літературно-музична композиція «Не вмре поезія, не згине сила духу» (Петрівська РБД Кіровоградської обл.). 

Літературно-мистецький вечір «Я син народу, що вгору йде», літературні читання «Франко у пам’яті народній» 
(Воловецька РБД Закарпатської обл.). 

Літературна  вітальня  «Апостол духу —  Іван Франко» (РБД Комінтернівської ЦБС Одеської обл.). 
Літературне свято «Каменяр української землі» (Міжгірська РБД Закарпатської обл.). 
Казкове дійство «Вінок Франкових казок» (Рівненська ОБД). 

Літературна композиція «Безсмертна спадщина Івана Франка» (Мукачівська РБД Закарпатської обл.). 
Літературний диліжанс «Казкова мозаїка Івана Франка» (Центральна міська бібліотека ЦБС для дітей 
м. Львова). 

Літературний експрес «Іван Франко — дітям» (Рахівська РБД Закарпатської обл.). 
Літературно-музична композиція «Жіночі образи в творчості Івана Франка» (РБД Кодимської ЦБС 

Одеської обл.). 
Вечір-портрет «Під Франковою зорею» (Свалявська РБД Закарпатської обл.). 
Літературні посиденьки «У світі Франкової казки» (Компаніївська РБД Кіровоградської обл.). 

Літературна композиція «Се любов моя плаче так гірко…» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 
Книжкова світлиця «Українські кольори Франкових казок» (Бібліотека-філія № 5 для дітей Ізмаїльської 

МЦБС для дітей Одеської обл.). 
Літературна вітальня «Незгоєні рани, невтішні жалі, завмерлеє в серці кохання» (Бібліотека-філія №10 
МКЗК «ЦСБД» м. Дніпропетровськ). 

Літературний ранок «Апостол духу і праці» (РБД Балтської ЦБС Одеської обл.). 
Літературний вечір «Франко — розум і серце українського народу» (Бібліотека-філія №13 МКЗК «ЦСБД» 
м. Дніпропетровськ). 

Літературний вечір «Невідомий Франко: грані творчості» (Бібліотека-філія №25 МКЗК «ЦСБД» 
м. Дніпропетровськ). 
 
 



 

Літературно-музична композиція «Іван Франко та Леся Українка: погляд крізь призму віків» (Творчий десант 
Харківської ОБД у м. Слов'янську). 

Літературна світлиця «Вершини і низини Івана Франка» (Бібліотека-філія № 4 ЦБС для дітей м. Львова). 
 

 Поетичні читання 
 

Година поезії «Співець кохання, провидець революції» (Бібліотека-філія №1 КЗК «МДБ» м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл.). 
Година поезії «Довго щирими словами до людей промовлятиму я…» (РБД Комінтернівської ЦБС Одеської 

обл.). 
Голосні читання з обговорюванням «Країна казок Івана Франка» (ЦМБД ім. О.С. Пушкіна м. Краматорська 
Донецької обл.). 

Час поезії  «Дорога сумнівів і боротьби» (Бородинська сільська дитяча бібліотека Тарутінської ЦБС 
Одеської обл.). 
Коментовані читання «Коли ще звірі говорили» (Дніпропетровська ОБД). 

Франкові читання «Я син народу, що вгору йде» (РБД Кодимської ЦБС Одеської обл.). 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


