
 

На виконання Плану роботи Міністерства культури України на 2019 рік, 

затвердженого наказом Міністерства культури України від 11.01.2019 р. № 15, 

спеціалізовані бібліотеки України для дітей проводять Всеукраїнський тиждень 

дитячого читання 

 

План-графік проведення  

Всеукраїнського тижня дитячого читання 

у спеціалізованих бібліотеках України для дітей 

 
 

 

19 березня  

Урочисте відкриття на базі КЗ «Обласна бібліотека для дітей»  

Черкаської обласної ради, м. Черкаси 
 

1. Урочисте відкриття свята у приміщенні Черкаської обласної філармонії 

м. Черкаси. 

2. Вітальні слова учасникам свята: 

- представника Міністерства культури України; 

- генерального директора Національної бібліотеки України для дітей 

А.І. Гордієнко; 

- голови Черкаської обласної державної адміністрації; 

- першого заступника голови Черкаської обласної ради; 

- начальника управління взаємозв’язків з громадськістю та інформаційної 

діяльності Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської 

обласної державної адміністрації; 

- директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської 

ради. 

3. Вітання учасникам урочистостей від письменників та поетів Черкащини: 

 Володимира Поліщука — голови Черкаського обласного осередку 

Національної спілки письменників України; 

 Валентини Коваленко — члена Черкаського обласного осередку 

Національної спілки письменників України, депутата Черкаської 

обласної ради; 

 Марини Павленко — члена Черкаського обласного осередку 

Національної спілки письменників України; 

 Сергія Носаня — члена Черкаського обласного осередку 

Національної спілки письменників України. 

4. Театралізоване дійство «Нам книга відкриває всі світи». 

5. Творча зустріч з письменниками «Знайомтеся — автор…». 

6. Бібліорозслідування «Шерлок Холмс і всі, всі, всі…». 

7. Краєзнавче ерудит-шоу «Черкащина: яка вона насправді». 

8. Літературна вікторина «Пізнай свій край з бібліотекою». 

9. Квест «Вам лист із Гоґвортсу». 
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10.  Підсумкове слово директора КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської 

обласної ради Л.В. Ушакової. 
 

20 березня 
 

1. Літературний конкурс «Сила сімейного вогнища» (Корсунь-Шевченківська 

РБД Черкаської обл.). 

2. Літературний квест «Таємниці книжкових лабіринтів» (Барська РБД 

Вінницької обл.). 

3. Екологічні хрестики-нулики «Природи неповторну вроду я серцем, словом 

захищу!» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» ХОР). 

4. Міні-вистава «Золоті косички» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» ЗОР). 

5. Крос-ревю «Сузір’я казок Нестайка» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 

6. Літературно-творча гра «Таємниці піратського скарбу» (Одеська ОБД 

ім. В. Катаєва). 

7. Веб-серфінг «Книга незвичайна – книга віртуальна» (Краматорська ЦМБД 

ім. О.С. Пушкіна). 

8. Зустріч з Ніною Бічуєю, автором повісті «Шпага Славка Беркути» (КЗ 

«Львівська ОБД» ЛОР). 

9. Літературний компас «Сторінками улюблених книг» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара 

КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси). 

10. Прем’єра мультфільму, створеного учасниками клубу «Медіа-лабораторія» 

«Королівство гарних манер»  (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» 

ХОР). 

11. Книжково-літературне шоу «Книжка сторінки відкрила нам назустріч з 

перших літ» (КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для дітей»). 

12. Літературний лабіринт «За ниткою Аріадни» (Полтавська ОБД ім. Панаса 

Мирного). 

13.  Шоу-гра «Парламент літературних героїв» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 

14.  Вікторина «Поезія рідного міста» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

15.  PR-акція «Вулиця читаючих людей» (ЦМБД МЦБС м. Кропивницький). 

16.  Конкурс «Читаємо, граємо, фантазуємо…» (Кіровоградська ОБД 

ім. Т.Г. Шевченка). 

17.  Акція «Березень. Читають всі!» (КЗ «Львівська ОБД» ЛОР). 

18.  Бібліотечний квест «Знайди книгу в каталозі» (Івано-Франківська ОБД). 

19.  Книжковий фестиваль «Усіх любителів читати книжки запрошують на 

свято» (ОБД Житомирської ОР). 

20.  Святковий бібліоперфоменс дитячої книги «Є на світі книжкова країна» 

(ЦДБ КЗ «Луцька МЦБС» Волинської обл.). 

21.  Літературний конкурс «Царство для тих, хто дружить з книгою» 

(Яремчанська МБД Івано-Франківської обл.). 

22.  Відеопоказ короткометражних роликів про книгу «Парад улюблених героїв» 

(Дитяча бібліотека м.Чорноморська Одеської обл.). 

23.  Тренінг «Безпечний Інтернет: ідеї для батьків» (Арбузинська РБД 

Миколаївської обл.). 
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24.  Урок мандрівка «Подорож у країну Журляндію» (Одеська ОБД 

ім. В. Катаєва). 

25.  Періодичний калейдоскоп «Пані Газета та його величність Журнал» 

(Овідіопольська РБД Одеської обл.). 

26.  Літературний мікс «Європейські письменники — дітям» (Братська РБД 

Миколаївської обл.). 

27.  Бібліофреш «Книжковий букет ювілярів» (ОКЗ «Сумська ОБД»). 

28.  Читацький квест «У пошуках книжкових скарбів» (Буринська ЦДБ КЗ 

Буринської міської ради «Буринська публічна ЦБС» Сумської обл.). 

29.  Літературний компас «Книжкові новини для кожної дитини» 

(Великописарівська ЦДБ Сумської обл.). 

30.  Сімейне свято «Навчіть дитину любити читати» (Гусятинська ЦБД 

Тернопільської обл.). 

31.  Вікторина «Яке чудо ці казки» (Зборівська ЦБД Тернопільської обл.). 

32.  Літературний брейн-ринг «Еріх Кестнер: письменник, сценарист і 

кабаретист» (Берегівська МДБ Закарпатської обл.). 

33.  Бібліоквартал «Книжкове занурення» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 

34.  Читання в стилі SMART «Читання без обмежень» (Чемеровецька ЦДБ 

Чемеровецької ОТГ Хмельницької обл.). 

35.  Краєзнавчий квест «Мій край — частинка України» (КЗ «Чернігівська ОБД» 

Чернігівської ОР). 

36.  Вулична акція  «Я в захваті, я рекомендую» (Бахмацька РБД Чернігівської 

обл.). 

37.  Літературні перегони ««Чарівний світ казок» (Борзнянська РБД Чернігівської 

обл.). 

38.  Літературний байопік (До 105-річчя від дня народження Т. Янсон) «Недитячі 

пристрасті навколо дитячої письменниці: таємниці мами мумі-тролів» (ЦДБ 

КЗ «ЦБС для дітей» м. Ізмаїл Одеської обл.). 

39.  Сімейна читацька вечірка  «Під українським небокраєм книгу люблять і 

читають» (Бобровицька РБД Чернігівської обл.). 

40.  Інтелектуальний марафон «Знавці книжкових багатств» (Ніжинська міська 

бібліотека-філія № 4 для дітей Чернігівської обл.). 

 

21 березня 
 

Урочисте відкриття на базі  

Національної бібліотеки України для дітей, м. Київ 
 

1. Ток-шоу кандидатів у Книжковий Парламент «Голосуй за книгу – обирай 

майбутнє!». 

2. Вітальні слова учасникам свята: 

- представника Міністерства культури України; 

- генерального директора Національної бібліотеки України для дітей 

А.І. Гордієнко;  

3. Висування кандидатів у Книжковий парламент.  

4. Опитування учасників святкової програми. 
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5. Оголошення кандидатів у книжковий парламент. 

6. Передвиборчі промови представників книжкових кандидатів та читацьких 

груп підтримки: 

• Сергій Матюшенко, радник із питань дипломатії Посольства Королівства 

Данії в Україні;  

• Лілія Омельяненко, директор видавництва «Видавництво»;  

• Іван Андрусяк, письменник, поет, редактор видавництва «Фонтан Казок»;  

• Юлія Лактіонова, письменниця, директор видавництва «Nebo Booklab 

Publishing»;  

• Оксана Кротюк, письменниця, літературний редактор журналу «Малятко»; 

• Валентина Захабура, письменниця, бард, бібліотекар;  

• Сергій Товстенко, письменник.  

7. Театралізовано-музичні виступи книжкових персонажів. 

8. Зустрічі читачів із представниками кандидатів — авторами, видавцями: 

• «Від міфів до рефлексій з книжками видавництва «Видавництво» (Сергій 

Матюшенко та Лілія Омельяненко); 

• «Книги різні ти читай та АРТ-book не забувай!» (Юлія Лактіонова, про 

серію книг видавництва «Nebo Booklab Publishing»); 

• «Ой, Лише, або з чим їдять вундеркіндів» (атопрезентація від Валентини 

Захабури); 

• «Пташка Пін на прізвисько Гвін» (бенефіс книги Сергія Товстенка); 

• «Купці-купці, гусочко!» («Мамин час» з Оксаною Кротюк); 

• «Візок добрих казок» (музичні читання за книгою Івана Андрусяка 

«Зайчикова книжечка»). 

9. Книжкові виставки, майстер-класи, вікторини, консультації бібліотекарів 

«Вільний простір у бібліотеці». 

 

22 березня  

 

1. Пізнавальна гра «Таємниці книгозбірні» (КЗ «Обласна бібліотека для дітей» 

Черкаської обласної ради). 

2. Сімейні змагання з дружного читання «Книга. Дитина. Родина» (КЗ 

«Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» ХОР). 

3. Бібліопікнік «Веселися, грай і книжки читай» (Смілянська ЦМБД Черкаської 

обл.). 

4. Літературні перегони «Увімкни казку» (Драбівська РБД Черкаської обл.). 

5. Хвилинки змістовного дозвілля «Граємо, читаємо, зростаємо» (Одеська ОБД 

ім. В. Катаєва). 

6. Квест- гра «У пошуках добра» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 

7. Інтерактивна зустріч з редакцією запорізької дитячої газети «Клякса» «З 

«Кляксою» завжди весело!» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» ЗОР). 

8. Літературний калейдоскоп «Стежками пригод ти рушай, до книги у гості 

завітай» (ОБД Житомирської ОР). 

9. Дежа-вю-вікторина «Якщо автора я знаю, швидко книги відгадаю» (ЦМБД 

ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси). 
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10. Книжковий let's play «Зіграй книгу» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 

11.  Літературник «Цілую з першого рядка…» (КЗ «Львівська ОБД» ЛОР). 

12.  Велике книжкове дефіле «Новій книзі відкрий серце» (ЦМБД МЦБС 

м. Кропивницький). 

13.  Літературна вітальня (до 210-річчя від дня народження М.В. Гоголя) «Його 

народила українська земля» (Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна). 

14.  Фестиваль у рамках проекту Book & Art weekend «Дитина читає — Україна 

процвітає!» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 

15.  Бібліотечна екскурсія «Я відкриваю книгу — я відкриваю світ» (Одеська 

ОБД ім. В. Катаєва). 

16. Виставка-панорама «Історії про Перемогу» (КЗ «Херсонська ОБД ім. 

Дніпрової Чайки» ХОР). 

17.  Книжкова інсталяція «Книжкова вподобайка» (Калуська ЦДБ Івано-

Франківської обл.). 

18.  Квест-навігація «Знайди свого супер-героя» (Волинська ОБД 

ім. І.Я. Франка). 

19.  Пізнавально-ігровий ілюзіон «Вітер змін» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 

20.  Інтелект-шоу «Тим, хто не любить нудьгувати» (КЗ КОР «Київська обласна 

бібліотека для дітей»). 

21.  Вечір поезії з поетесою, сценаристом Іванною Долею «З добром у світ» 

(Івано-Франківська ОБД). 

22.  Бібліошопінг «Даремно часу ви не гайте! Ось цю книгу вибирайте» (Дитяча 

бібліотека м.Чорноморська Одеської обл.). 

23.  Промо-акція «Обери свої книголіки!» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» 

ЗОР). 

24.  Skipe-спілкування «10 запитань письменнику…» (Арбузинська РБД 

Арбузинської ЦБС Миколаївської обл.). 

25.  Літературна відеовікторина «Читай та грай» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

26.  Бібліотечний карнавал «Паті в бібліотечному форматі» (Шаргородська РБД 

Вінницької обл.). 

27.  Бібліодесант «Якщо ви не читаєте, ми йдемо до вас» (Драбівська РБД 

Черкаської обл.). 

28.  Літературна забава «Цікаві таємниці книжкових скарбниць» (Корсунь-

Шевченківська РБД Черкаської обл.). 

29.  Літературна подорож «Слідами героїв веселої книги» (ОКЗ «Сумська ОБД»). 

30.  Театралізоване літературно-музичне свято «У книжковій країні мрій і 

фантазій» (Білопільська ЦБД Сумської обл.). 

31.  Флешмоб «Якщо любиш — читай!» (Буринська ЦДБ КЗ Буринської міської 

ради «Буринська публічна ЦБС» Сумської обл.). 

32.  Літературний навігатор «Книги новенькі прочитай хутенько» (Конотопська 

ЦДБ Сумської обл.). 

33.  Ерудит-конкурс «Чи добре ви знаєте казки?» (Кременецька ЦБД 

Тернопільської обл.). 

34.  Година цікавих повідомлень «Навколо світу сторінками періодики» 

(Почаївська МБД Тернопільської обл.). 
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35.  Флешмоб «Я бібліоман, а ти?» (Підволочиська ЦБД Підволочиської ЦБС 

Підволочиської селищної ради Тернопільської обл.). 

36.  Інтерактивна вікторина «Казковий круїз» (Рахівська РБД Закарпатської обл.). 

37.  Воок-квест «Час читати» (Хустська РБД Закарпатської обл.). 

38.  Літературний квест «Між двох стихій» (Хмельницька ОБД 

ім. Т.Г. Шевченка). 

39.  Піжамна вечірка «Книга на ніч» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 

40.  Лабораторія читацького смаку «Бібліодр@йв для підлітків» (Полонська БД 

Полонської міської ради ОТГ). 
 

25 березня 

 

1. Музичні читання «Візок добрих казок» за книгою Івана Андрусяка 

«Зайчикова книжечка» (НБУ для дітей). 

2. Автопрезентація книжок «Портрет малої Олі» та «Перше мереживо Стефанії» 

від Юлії Лактіонової (НБУ для дітей). 

3. Бенефіс книги «Пташка Пін на прізвисько Гвін» Сергія Товстенка (НБУ для 

дітей). 

4. Філософські читання книжки «Усі запитують чому?» Єви Суссо, Анни 

Хьоґлунд. Серія читань «Від міфів до рефлексій з книжками видавництва 

«Видавництво» (НБУ для дітей). 

5. Автопрезентація «Ой, Лише, або з чим їдять вундеркіндів» від Валентини 

Захабури (НБУ для дітей). 

6. Шпигунська містерія за книгою Романа Росіцького «Королівство 

рафінованого сміху» (НБУ для дітей). 

7. Театральний капусник «Життя — театр, а ми — актори, і кожен грає свою 

роль» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» ХОР). 

8. Поетичний марафон «Запроси до серця вірш» (Полтавська ОБД ім. Панаса 

Мирного). 

9. Пізнавально-розважальне свято «Веселі пригоди у країні Читалії» (КУ 

Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»). 

10. Інтелект–шоу «Той, хто не любить нудьгувати» (Козятинська РБД Вінницької 

обл.). 

11. Дегустація книжкових новинок українських видавництв «Знай своїх — читай 

своє!» (ОБД Житомирської ОР). 

12. Читацька грат «Сім днів читання: веселкові канікули» (КЗ «Херсонська ОБД 

ім. Дніпрової Чайки» ХОР). 

13. Бібліо-глобус «Географія казок» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 

14. Ретро-виставка «Сонячна книга маминого дитинства» (ЦМБД 

ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси). 

15.  Літературна година «Потяг веселих віршів» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

16.  Акція «Читаєш сам — поклич читати друга!» (Бібліотека-філія для дітей 

№ 19 МЦБС м. Кропивницького). 

17.  Лялькова вистава «Книжечка шукає друзів» (Івано-Франківська ОБД). 

18.  Майстер-клас «Весняне вітання від Феї» (Волинська ОБД ім. І.Я. Франка). 
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19.  Поетичне свято «Сила слова у поетів дуже велика…» (КЗ КОР «Київська 

обласна бібліотека для дітей»). 

20.  Зустріч-презентація з Сашком Дерманським «Володар Макуци або пригоди 

вужа Ониська» (Кременчуцька бібліотека-філія № 3 Полтавської обл.). 

21.  Квест «Шевченко — це круто!» (Долинська РБД Кіровоградської обл.). 

22.  Творча зустріч з письменником «Від задуму до книжки» (Дитяча бібліотека 

м. Чорноморська Одеської обл.). 

23.  Поетичний серпантин «З віршами дитячими відкриваємо світ» (Єланецька 

РБД Єланецької ЦБС Миколаївської обл.). 

24.  Літературна вікторина «В гостях у літературних героїв» (Одеська ОБД 

ім. В. Катаєва). 

25.  Кайтсерфінг «Бібліо-лавина» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 

26.  Година казки «Вітер казкових мандрівок» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

27.  Літературний глобус «Улюблені письменники різних країн» (ОКЗ «Сумська 

ОБД»). 

28.  Літературний вояж «Книжкові перлини для дітей» (Кролевецька дитяча 

бібліотека Кролевецької міської ради Сумської обл.). 

29.  Читацька естафета «Прочитав сам, порадь другу» (Липоводолинська РБД 

Сумської обл.). 

30.  Урок-знайомство «Я — пані Сучасна Дитяча Проза» (Христинівська РБД 

Черкаської обл.). 

31.  Інформаційний вітрячок «Сучасні книги — сучасним дітям» (Уманська 

ЦМБД Черкаської обл.). 

32.  Книжкова виставка «Книга — чудо із чудес, хто читає — той перемагає» 

(Бережанська ЦБД Тернопільської обл.). 

33.  Загадкове асорті «Якщо мудрий — відгадай» (Бучацька ЦБД Тернопільської 

обл.). 

34.  Театралізоване дійство «Добрий день, книжковий Тиждень» (Кременецька 

ЦБД Тернопільської обл.). 

35.  Акція non-stop «Обирай українську книгу» (Великоберезнянська РБД 

Закарпатської обл.). 

36.  Літературний круїз «Долі книжок: таємниці, загадки, сенсації» (Мукачівська 

ЦМБД Закарпатської обл.). 

37.  Скайп-зустріч «Книга немає кордонів» (Хмельницька ОБД 

ім. Т.Г. Шевченка). 
 

26 березня 
 

1. Інтерактивна презентація книги Зірки Мензатюк «Дике літо в Криму» (НБУ 

для дітей). 

2. Book-фентезі «Мікробот і той, кого немає» від Олега Чаклуна (НБУ для 

дітей). 

3. Емоційні читання книги «Серце, плач» Ґленн Рінґвед, Шарлотте Парді. Серія 

читань «Від міфів до рефлексій з книжками видавництва «Видавництво» 

(НБУ для дітей). 
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4. АРТ-Book вернісаж «Фріда і дракон Артур Гай у Франції» за книгою Тетяни 

Прегл Кобе (НБУ для дітей). 

5. Інтерактивна гра-симулятор «Світ літаків і гелікоптерів» (КЗ «Херсонська 

ОБД ім. Дніпрової Чайки» ХОР). 

6. Інформаційний експрес «Хочу все знати» за книгою Білла Славіна «Як 

виготовляють звичайні речі» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 

7. Пошукова web-екскурсія «Розшукується сучасний письменник» (Одеська 

ОБД ім. В. Катаєва). 

8. Поетичний слем «Поезія — слово! Поезія — пісня! Поезія — вільна душа» 

(ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси). 

9. Лабораторія творчості «Об’ємні картини весняної днини» (ОБД 

Житомирської ОР). 

10. Instabook читача #ялюблюкниги (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» 

ХОР). 

11. Бібліотечний showroom «Для Вас — тільки найкращі книги» (Кременчуцька 

бібліотека-філія № 2 Полтавської обл.). 

12. Еко-казка «Страшне страховисько, або порятунок Лісовуні-ялинки» 

(Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 

13.  Казковий сторітелінг «У світі мрій, добра та пригод» (КУ Тернопільської ОР 

«Тернопільська ОБД»). 

14.  Святкове асорті «Бібліотека. Книжка. Я — разом вірні друзі» (Долинська 

РБД Кіровоградської обл.). 

15.  Творча лабораторія «Весняна казка — пером і пензлем» (Уманська РБД 

Черкаської обл.). 

16.  Брейн-ринг «Чи знаєш ти творчість українських письменників?» (Корсунь-

Шевченківська РБД Черкаської обл.). 

17.  День нової книги «Book-парад у бібліотеці» (Болехівська ЦМБД Івано-

Франківської обл.). 

18.  Літературний турнір «Казковий віночок» (Калинівська РБД Вінницької обл.). 

19.  Літературна розвідка «Таємниці біографії М. Гоголя» (Одеська ОБД 

ім. В. Катаєва). 

20.  Бібліотечний квест «У пошуках казок Г.Х. Андерсена» (Білгород-

Дністровська ЦРБД Одеської обл.). 

21.  Промоакція «Літературні новинки для кожної дитинки» (Березанська РБД 

Березанської ЦБС Миколаївської обл.). 

22.  Літературно-мистецька експозиція «Острів читацьких скарбів» 

Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 

23.  Відкриття фотозони «Книжкове частування» (в рамках відзначення 80-річчя 

утворення обласної бібліотеки для дітей «Юний читач») (КЗ «Запорізька ОБД 

«Юний читач» ЗОР). 

24.  Майстер-клас «Натхнення + Фантазія: виготовлення картин у техніці 

кінусайга» (ЦМБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської 

обл.). 

25.  Дискусійний клуб невіртуальних читачів «Реальні загрози віртуального 

світу» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 
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26.  Літературна візитівка «Світло яскравих казок Зірки Мензатюк» 

(Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна). 

27.  Літературна гра «Навколо світу без квитків» (Білгород-Дністровська ЦРБД 

Одеської обл.). 

28.  Казкова естафета «Мандруємо казковим світом» (Липовецька РБД 

Вінницької обл.). 

29.  Селфі-акція з улюбленою книгою «Читання теж імідж» (КУ Тернопільської 

ОР «Тернопільська ОБД»). 

30.  Дискусійний коворкінг «Літературна шухляда» (Путивльська РБД Сумської 

обл.). 

31.  Вільний мікрофон «Я читаю тому, що…» (Путивльська РБД Сумської обл.). 

32.  Let's play за книгами Касдепке Гжегожа «Знайомтесь: детектив Нишпорка» 

(ЦБД Тернопільської міської ЦБС). 

33.  Бібліотечний лабіринт «Детективні пригоди Книгознайок» (Бібліотека № 3 

для дітей Тернопільської міської ЦБС). 

34.  Бібліокафе «Кольоровий тиждень дитячого читання» (Закарпатська ОДЮБ). 

35.  Бренд-шоу «Читайте з нами!» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 
 

27 березня 
 

1. Літературний релакс від Івана Андрусяка «Третій сніг» (НБУ для дітей).  

2. Книжковий летсплей «Поганий день і веснянки» за книгою Сергія Лоскота 

(НБУ для дітей).  

3. Літературна гра-перевтілення за книгою Володимира Арєнєва «Місто тисячі 

дверей» (НБУ для дітей). 

4. АРТ-Book вернісаж «Зоряна ніч Ван Гога» за книгою Майкла Бьорда (НБУ 

для дітей).  

5. Дівчачі посиденьки з книгою «Файні товсті дівки, йо!» від Тетяни 

Стрижевської (НБУ для дітей). 

6. Шпигунський let's play «Справа для Квятковського» за книгами Юрґена 

Баншеруса (НБУ для дітей). 

7. Подорож у веб-світ «Технологія World Wide Web» (КЗ «Херсонська ОБД ім. 

Дніпрової Чайки» ХОР). 

8. Флешмоб «Ми любимо читати!» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська 

ОБД»). 

9. Мистецька година «Шевченка славимо в піснях» (КЗК «Дніпропетровська 

ОБД»). 

10. Літературний ярмарок «Книжкова райдуга» (КЗ «Херсонська ОБД ім. 

Дніпрової Чайки» ХОР). 

11. Літературне кафе «Book & кава» (Крижопільська РБД Вінницької обл.). 

12. Територія читання: «Дім без книги — день без сонця» (ЦМБД 

ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси). 

13. Лялькова вистава (за мотивами творів сучасної дитячої німецької 

письменниці Неле Мост) «Пригоди Шкарпетика та його друзів» (Полтавська 

ОБД ім. Панаса Мирного). 
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14. Літературна гуморина (до 130-річчя від дня народження Остапа Вишні) 

«Велетень сміху» (Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна). 

15.  Ярмарок майстрів «Весняний подарунок» (ОБД Житомирської ОР). 

16.  Флешмоб «Я читаю і вам раджу!» (ЦМБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської 

МЦБС Кіровоградської обл.). 

17.  Книжковий ярмарок «Дитина читає — Україна процвітає» (Томашпільська 

РБД Вінницької обл.). 

18.  Бібліопригода «Почитаємо, пограємо, відгадаємо» (Кіровоградська ОБД 

ім. Т.Г. Шевченка). 

19.  Читаємо разом з В. Нестайком «Під знаком веселої мудрості» (Одеська ОБД 

ім. В. Катаєва). 

20.  Літературний квест «Казкова плутанина» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний 

читач» ЗОР). 

21.  Літературні посиденьки «Усе минуще — тільки книга вічна» (Бібліотека для 

дітей Публічної бібліотеки ОТГ Тлумацької міської ради Івано-Франківської 

обл.). 

22.  Літературно-ігровий мікс «Крокує книжка до малят» (ЦБД Куяльницької СР 

Подільського району Одеської обл.). 

23.  Бібліофреш «Цікаві новинки в дитячу торбинку» (Первомайська РБД 

Первомайської ЦБС Миколаївської обл.). 

24.  Літературна вікторина «Книга — гарна чарівниця, відкриває таємниці» 

(Муровано-Куриловецька РБД Вінницької обл.). 

25.  Літературна гра «Дайте відповідь мені, правду я кажу чи ні» (КУ 

Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»). 

26.  Ювілейний подіум «Зіркові, талановиті, яскраві!» (Уманська ЦМБД 

Черкаської обл.). 

27.  Казкова вікторина «Мудра казка з чарівного відерця» (Ватутінська МБД 

Черкаської обл.). 

28.  Бібліозанурення «Впізнай героя» (Петрівська РБД Кіровоградської обл.). 

29.  Книжковий дайвінг «Три причини прочитати: корисно, цікаво, потрібно» 

(Городенківська РБД Івано-Франківської обл.). 

30.  Літературна світлиця «Творча зустріч з одеським письменником» (Одеська 

ОБД ім. В. Катаєва). 

31.  Книжковий калейдоскоп «Золота колекція української літератури» 

(Біляєвська ЦРБД Одеської обл.). 

32.  Казковий круїз (до 50-річчя від дня народження Л. Ніцой) «Її ім’я із золотої 

колекції сучасних письменників України» (Роменська ЦМБД Сумської обл.). 

33.  Літературний диліжанс «Дружба, відвага і доброта у казковій Долині Мумі» 

(Бережанська ЦБД Тернопільської обл.). 

34.  Конкурс ерудитів «Ми книжки читаємо і багато знаємо» (Перечинська РБД 

Закарпатської обл.). 

35.  Арт-майданс «Герої книг — на подіум» (Чемеровецька ЦБД Чемеровецької 

ОТГ Хмельницької обл.). 

36.  Літературна гра-пошук «Запитання з підказкою» (КЗ «Чернігівська ОБД» 

Чернігівської ОР). 
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37.  Книжковий let'splay «Літературно-детективне агентство детектива 

Нишпорки» (Віньковецька РБД Хмельницької обл.). 

38.  Книжкове екстрім-шоу «Книжковий виклик» (Ніжинська РЦБС 

Чернігівської обл.). 

39.  Квест-гра «Казковий квартал» (Ніжинська РЦБС Чернігівської обл.). 
 

28 березня 
 

1. Інтерактивні читання «Михлик їде на море» за книгою Оксани Кротюк і 

Тетяни Святенко (НБУ для дітей). 

2. Казковий сторітеллінг «Добрі пригоди зі «Шпалереоном» за книгою Олени 

Колінько (НБУ для дітей).  

3. Book-shop для матусь «Купці-купці, гусочко!» з книжкою Оксани Кротюк 

(НБУ для дітей). 

4. Рефлексивні читання книжки «Про це говорять лише з кроликами» Анни 

Хьоґлунд. Серія читань «Від міфів до рефлексій з книжками видавництва 

«Видавництво» (НБУ для дітей). 

5. Віртуальне бібліотурне «Дива світу книг» (КЗ «Херсонська ОБД ім. 

Дніпрової Чайки» ХОР). 

6. Літературна гра-подорож «Хочу в Лісову школу» (КЗ «Обласна бібліотека 

для дітей» Черкаської обласної ради). 

7. Літературний круїз «Чарівний світ пригод» (Вінницька ОБД ім. І.Я. Франка). 

8. Свято книги «Завітай у світ книжковий, дивовижний і казковий» 

(Чернівецька РБД Вінницької обл.). 

9. Літературна вікторина «Іменини її величності Книги!» (КУ Тернопільської 

ОР «Тернопільська ОБД»). 

10. Екологічне свято «To Protect and Preserve» (КЗ «Херсонська ОБД ім. 

Дніпрової Чайки» ХОР). 

11. Книжковий карнавал «Читай, щоб зробити світ кращим» (Христинівська РБД 

Черкаської обл.). 

12.  Голосні читання «Гарна книжечко, засяй, дітям казку почитай» (Уманська 

РБД Черкаської обл.). 

13. Театралізоване дійство «Книжок країна чарівна чекає на гостини» (Корсунь-

Шевченківська РБД Черкаської обл.). 

14.  Театральна вистава «Казкові пригоди» (Краматорська ЦМБД 

ім. О.С. Пушкіна). 

15. Інтелектуальний десант «На канікули з книгою» (КЗК «Дніпропетровська 

ОБД»). 

16. Театралізована вистава «В країні чудес і перетворень» (Болградська РБД КУ 

«Болградської РЦБС» Одеської обл.). 

17.  Вулична акція «Читаємо без зупинки» (Арбузинська РБД Арбузинської ЦБС 

Миколаївської обл.). 

18.  День фентезі «Таємниці за 7-ми печатками» (ЦМБД ім. Ю. Гагаріна 

Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.). 

19.  Книжковий лабіринт «Чарівний світ української поезії» (ЦМБД 

ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси). 
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20.  Майстер-клас з виготовлення оригінальних закладок «Подаруй супутник 

книзі» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» ЗОР). 

21.  Читацький квест «У пошуках книжкових скарбів» (Полтавська ОБД 

ім. Панаса Мирного). 

22.  Книжковий марафон «Фентезі знайоме і незнайоме» (Біляєвська ЦРБД 

Одеської обл.). 

23.  Книжковий дрескод «Розшукується модна книга: 10 топ книг для сучасної 

дитини» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 

24.  Театральне знайомство «Бранець Мельпомени» (Волинська ОБД 

ім. І.Я. Франка). 

25.  Літературна гра «У книжковім дивосвіті виростають творчі діти» 

(Тульчинська РБД Вінницької обл.). 

26.  Книжкове шоу «Книжки чит@ю, тому все знаю» (ЦМБД ім. Ю. Гагаріна 

Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.). 

27.  Акція до Дня дарування книг «Подаруй книгу бібліотеці» (КУ 

Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»). 

28.  Майстер клас «В книжечку на згадку — зробимо закладку» (Крижопільська 

РБД Вінницької обл.). 

29.  Читацький батл «Друзі бібліотеки рекомендують» (Роменська ЦМБД 

Сумської обл.). 

30.  Літературний ігроленд «Жменька слів для доброго настрою» (Бібліотека № 4 

для дітей Тернопільської міської ЦБС). 

31.  Літературний відеоальманах «Дитячі письменники, які змінили світ» 

(Закарпатська ОДЮБ). 

32.  Ерудит-шоу «Якщо читає дитина — Україна буде вільна і єдина» (Коропська 

РБД Чернігівської обл.). 

33.  Театралізована вистава (До 85-річчя від дня народження Г. Усача) «Учень 

чародія» (ЦДБ КЗ «ЦБС для дітей» м. Ізмаїл Одеської обл.). 

34.  Читацька конференція (До 125-річчя з дня народження О. Довженка) «Велич 

і трагедія генія» (Чернігівська МБД ім. О.П. Довженка). 

35.  Книжкові піжмурки «Крокує книжка до малят» (Сосницька РБД 

Чернігівської обл.). 
 

29 березня 
 

1. Казк’ютерна гра «Чарівний віночок» (НБУ для дітей). 

2. Бук-слем «Пригоди Тараса в далекому космосі» від Галини Манів (НБУ для 

дітей). 

3. Підземно-бібліотечна експедиція за книгою Андрія Бачинського «Ватага 

веселих волоцюг» (НБУ для дітей). 

4. «Моя Ба». Смачне читання з шоколадним фондю за книгою Тетяни Стус 

(НБУ для дітей). 

5. Таврія-тур до 75-річчя з дня заснування Херсонської області «Херсонщина 

нас єднає» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» ХОР). 

6. Турнір ерудитів «Знання — це скарб, а книга — ключ до нього» (КЗ 

«Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради). 
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7. Літературна гостинна з Лесею Степовичкою «І яскраві квіти, і колючі терня» 

(КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 

8. Медіа-етюд «Зелений базар» Олексія Шовкуненка» (КЗ «Херсонська ОБД ім. 

Дніпрової Чайки» ХОР). 

9. Флешмоб для батьків «#Моя_дитина_читає» (КЗ «Львіська ОБД» ЛОР). 

10. Мистецька гра «Ми герої чудові, ми герої казкові» (Вінницька ОБД 

ім. І.Я. Франка). 

11. Святковий фінал «Читання планшетної ери» ІІ етапу конкурсу на підтримку 

дитячого читання «Читацькі перегони» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової 

Чайки» ХОР). 

12. Майстер-клас «З макаронів й пластиліну ми будуємо хатину. Нові дива в 

майстерні Попелюшки» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» ЗОР). 

13. Арт-фантазія «Планета твоїх захоплень» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС 

для дітей» м. Одеси). 

14. Гра-подорож «Зустрічі на перехресті казок» (КУ Тернопільської ОР 

«Тернопільська ОБД»). 

15.  Бібліодебати «Книжники і гаджетомани» (Полтавська ОБД ім. Панаса 

Мирного). 

16.  Літературно розважальна програма «Це знають дорослі і знають це діти, 

книжкова країна найкраща у світі» (Липовецька РБД Вінницької обл.). 

17.  Ерудит конкурс «Літературні обрії дитинства» (Хмільницька РБД Вінницької 

обл.). 

18.  Книжкова галактика «Добрий день, книжковий Тиждень» (Петрівська РБД 

Кіровоградської обл.). 

19.  Казкова карусель «Мрії, втілені у казку» (Яремчанська МБД Івано-

Франківської обл.). 

20.  Non-stop акція «Обирай українську книгу» (Монастирищенська РБД 

Черкаської обл.). 

21.  Книжковий джампінг «Хочеш бути лідером — читай» (Смілянська ЦМБД 

Черкаської обл.). 

22.  Бібліоквест «Знання і таємниці на книжковій полиці» (Татарбунарська РБД 

Татарбунарської ЦБС Одеської обл.). 

23.  Арт-круїз «Книжкові святкування на острові Читання» (Дитяча бібліотека КЗ 

«Бібліотечна мережа м. Вознесенська» Миколаївської обл.). 

24.  Book-party «Світ казок та пригод Еліни Заржицької» (КЗК 

«Дніпропетровська ОБД»). 

25.  Літературний пінг-понг «Цікаві казки поруч» (Кременчуцька бібліотека-

філія № 6 Полтавської обл.). 

26.  Бібліогостини «У книжковому садку ми вітаєм дітвору» (Калинівська РБД 

Вінницької обл.). 

27.  Бібліотечний квест «Подорож по Книголенду» (Ямпільська ЦДБ Сумської 

обл.). 

28.  Бібліофреш «Сучасна книга у руках успіху» (Бережанська ЦБД 

Тернопільської обл.). 
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29.  Eрудит-турнір «Чит@ю — про все знаю» (Бібліотека № 5 для дітей 

Тернопільської міської ЦБС). 

30.  Лялькова вистава «Як книжечка у казковому лісі друзів шукала» 

(Борзнянська РБД Чернігівської обл.). 

31. Конкурс малюнку «Чарівний казковий герой» (Варвинська РБД Чернігівської 

обл.). 

32. Бібліотечний флешмоб «Книго рідна! Ти нам всім потрібна» (Ніжинська 

міська бібліотека-філія № 3 для дітей Чернігівської обл.). 

33. #Бібліоолімпіада «Хвилинка з книгою на одинці» (ЦДБ КЗ «ЦБС для дітей» 

м. Ізмаїл Одеської обл.). 
 

1 квітня 

 

1. Ігротур «На казковому полі» (КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської 

обласної ради). 

2. Smile-вечірка «Поділись усмішкою» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової 

Чайки» ХОР). 

3. Літературна вистава за мотивами казки С. Білоуса «Тарасове перо» 

(Вінницька ОБД ім. І.Я. Франка). 

4. Креатив-клас «Найкращий biblio-Читаймер» (КУ Тернопільської ОР 

«Тернопільська ОБД»). 

5. Презентація знайомство «Духовний світ дитини в книгах Ольги Рєпіної» 

(КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 

6. Акція «Бібліосушка» (КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної 

ради). 

7. Фінал VІ відкритого (міжнародного) літературного конкурсу у жанрі 

фантастики та фентезі «ФантФест» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової 

Чайки» ХОР). 

8. Таємниці на полиці «Передбачення бібліочаклунки, або що читати, щоб 

розумником стати» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» ЗОР). 

9. Літературний круїз «Вас чекають пригоди на острові читання» (ЦМБД 

ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси). 

10. Свято гумору «Хай звучить веселий сміх, щоб гарний настрій був у всіх» 

(Добровеличківська РБД Кіровоградської обл.). 

11.  Ігрове спілкування «Казковий квартал» (Івано-Франківська ЦБД Івано-

Франківської МЦБС). 

12. Літературний батл «Подорож-змагання у цікавий світ читання» (Уманська 

РБД Черкаської обл.). 

13.  Літературно-музичний круїз «На вас чекають пригоди на острові Читання» 

(Вінницька ОБД ім. І.Я. Франка). 

14.  Бібліоланцюжок «Модна віршована читанка» (Полтавська ОБД ім. Панаса 

Мирного). 

15.  Поетичне перехрестя «Відчуй поезію на колір, смак і запах» (Христинівська 

РБД Черкаської обл.). 

16.  Виставка-загадка «Книга наосліп, або відгадай і прочитай» (КЗ «Запорізька 

ОБД «Юний читач» ЗОР). 
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17.  Малюнковий єралаш «Читаємо. Фантазуємо. Казку малюємо» 

(Добровеличківська РБД Кіровоградської обл.). 

18.  Бібліотечне свято «Книга — гарна чарівниця, відкриває таємниці» 

(Гайсинська РБД Вінницької обл.). 

19.  Книжковий калейдоскоп «Світлішає на світі, коли читають діти» (КУ 

Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»). 

20.  Виставка дегустація «Смак сучасної дитячої прози молодих авторів» 

(Тиврівська РБД Вінницької обл.). 

21.  Літературна година «Сузір’я вічного й святого — дитяча книга на землі» 

(Івано-Франківська ОБД). 

22.  Ігровий пікнік «Читай, думай, грай» (Монастирищенська РБД Черкаської 

обл.). 

23.  Лялькова вистава «Як від хлопчиська книга втекла» (Шаргородська РБД 

Вінницької обл.). 

24.  Літературна парасолька на бібліотечному майданчику «Таємниці з 

книжкової скарбниці» (Бібліотека № 4 для дітей Тернопільської МЦБС). 

25.  Марафон голосних читань «За добро і проти зла в казці сила немала» 

(Бібліотека № 5 для дітей Тернопільської МЦБС). 

26.  Літературна розвага (До І00-річчя від дня народження Ю.П. Чеповецького) 

«І починається казка… шкереберть» (Бібліотека-філія № 5 Ізмаїльської 

МЦБС для дітей Одеської обл.). 

27.  Літературний story-time «Казкові повісті Кейт ДіКамілло» (Хмельницька 

МДБ № 15). 

28.  Дегустація фірмових страв «Відчуй смак книги» у бібліокафе «Книжкова 

смакота» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР). 

29.  Інтелектуально-пізнавальна гра «Калейдоскоп цікавих знань» (Ніжинська 

РЦБС Чернігівської обл.). 

30.  Книжковий аукціон «Книги — найкращі друзі» (Кам’янець-Подільська МДБ 

№ 8 Хмельницької обл.). 

31.  Бібліотечний non-stop «Читайте з нами, читайте у нас!» (Хмельницька МДБ 

№ 12).  

32.  Майстер-клас «Від книги до творчості» (КЗ «Чернігівська ОБД» 

Чернігівської ОР). 
 

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. 

3. Вибори у книжковий парламент «Я обираю КНИГУ!»: 

 оголошення результатів Книжкових виборів;  
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 слайд-шоу книг, які стали переможцями за вибором читачів НБУ для 

дітей. 

4. Театралізовані виступи найактивніших читачів книжкової передвиборчої 

кампанії. 

5. Привітання авторам книжок-переможців книжкових виборів від читачів. 

6. Привітання від авторів читачам-переможцям книжкових виборів. 

7. Казкова вікторина «Колись давно жили-були…». 

8. Конкурс на кращий ай стопер «Я читаю!». 

9. Бібліотечний квест «Шукачі книжкових скарбів». 

10.  Бліц-турнір «На хвилях книжкового моря». 

11.  Закриття виставки дитячих робіт — ілюстрацій до книжок українських 

письменників до Всеукраїнського тижня дитячого читання. 


