
Заходи спеціалізованих бібліотек для дітей до Всеукраїнського тижня дитячого читання 

17 березня м. Рівне — 2 квітня м. Київ 

Девіз Тижня – 2020: «Книга змінює нас, ми змінюємо час» 

 

 

17 березня  

Урочисте відкриття на базі 

КЗ «Рівненська обласна бібліотека для дітей» Рівненської обласної ради 

 

1. Урочисте відкриття Тижня читання театралізованим дійством «Бібліотека – вчора, сьогодні і 

завжди» у приміщенні Рівненського академічного обласного театру ляльок. 

2. Книжкові виставки сучасних видань, старих книг, книг з автографами авторів, креативних книг, 

світлин бібліотеки до 80-річчя від дня заснування. 

3. Вітальне слово від представників органів місцевого самоврядування: 

 Сергія Гемберга, заступника голови Рівненської ОДА, 

 Любові Романюк, начальника управління культури і туризму ОДА, 

 Петра Давидюка, голови Рівненського обкому профспілки працівників культури. 



4. Автограф-сесії з письменниками:  

 Оксаною Кротюк, письменницею, журналісткою, літературним редактором журналу 

«Малятко», 

 Іриною Баковецькою, письменницею, головою Рівненського обласного відділення 

Національної спілки письменників України, 

 Євгеном Шморгуном, письменником, членом Національної спілки письменників України, 

лауреатом Державної літературної премії ім. Лесі Українки, 

 Вірою Правоторовою, письменницею, членом Національної спілки письменників України, 

лауреатом літературної премії ім. Наталі Забіли, 

 Сергієм Гридіним, популярним українським письменником, номінантом премії «Дитяча книга 

року ВВС» 2012 та 2013 років. 

5. Виступи учасників хореографічних та вокальних студій, гуртків та ансамблів. 

6. Літературні конкурси, вікторини літературно-розважальні програми, літературні квести. 

7. Тренінги та консультації для організаторів дитячого читання, бесіди, спрямовані на створення 

комфортної та сприятливої атмосфери для залучення дитини до активного і свідомого читання 

 

 



18 березня 

 

1. Квест «Книга рекордів неГіннеса» (НБУ для дітей). 

2. Театралізовані вистави «Колобок на новий лад» та «Дівчинка-крихітка з квітки» (ЦМБД 

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

3. Літературне свято «Дивовижні пригоди в Лісовій школі» (Вінницька ОБД ім. І.Я. Франка). 

4. Бібліошопінг «Тренд сезону, або Всі відтінки кольорів в бібліотеці» (КЗК «Донецька ОБД»). 

5. Флешбук «Кольори ювілейних казок» (Бердичівська міська бібліотека для дітей Житомирської 

області). 

6. Театралізоване свято «Веселковий книгограй» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 

7. Літературні ігри – вікторини «Пригоди на книжковій планеті» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»). 

8. Книжковий-торт-інсталяція «Смачного читання!» (Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна). 

9. Літературне знайомство «Про Нямликів, Ботанів та інших...»: До 65-річчя від дня народження 

українського прозаїка, перекладача, журналіста Лесі Воронини (ЦБ ім. Т.Г. Шевченка для дітей 

м. Києва). 

10. Літературне чаювання «Під парасолькою Олє Лукойє» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна). 



11. Бібліотечний кінозал «Мультяшна країна», «З книжкової сторінки на екран» (Одеська ОБД 

ім. В. Катаєва). 

12. Свято книги «Стрімко світ міняється – книга залишається» (Локачинська РБД Волинської обл.). 

13. Книжкове дефіле «Завжди у моді українська книга» (Шацька РБД Волинської області). 

14. Театралізована вистава «Володар лісу» за п'єсою П. Менделєєвої «Про вовка, який хотів порядку» 

(ЦДБ КЗ «ЦБС для дітей» м. Ізмаїл). 

15. Книжковий дайвінг «Три причини прочитати: корисно, цікаво, потрібно» (Богородчанська ЦРБД 

Івано-Франківська обл.). 

16. Літературний сторісек «Країна казкова – країна книжкова» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

17. Бібліодебати «Книжники й гаджетомани – хто кого, або Що ми не знали про читання» (Полтавська 

ОБД ім. Панаса Мирного). 

18. Літературні забаганки за творами сучасної української дитячої літератури «Нямлик, Чакалка, 

володар Макуци та інші…» (бібліотека-філія №2 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва). 

19. Літературна карусель «Подорож у країну Фантазії»: до 90-річчя від дня народження українського 

прозаїка, драматурга В. Нестайка (ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для дітей). 

20. Фестиваль дитячої книги і читання «Читати – круто!» (МКЗК «ЦСБД» м. Дніпро). 



21. Театралізоване літературно-музичне свято «Тиждень книги відзначає в Україні дітвора» (КЗ 

Білопільської міської ради «Білопільська публічна бібліотека ім. О. Олеся» Сумської обл.). 

22. Бібліофреш книжкових новин «Прийшов. Побачив. Прочитав» (Ямпільська ЦБД Сумської обл.). 

23. Book-локація: Авторська прем’єра від О. Радушинської «Про Царицю Громовицю і Кропив’яного 

Короля» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка ). 

24. Літературний каламбур «Ко(с)мічні оповідки про… » (ЦМБ ЦБС для дітей м. Львова). 

25. Театралізоване літературно-мистецьке свято «Сторінками книг – в неповторну країну дитинства» 

(КЗ «ОБД» Черкаської ОР). 

26. Фінал VI обласного фестивалю виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенко: 

патріотичні лейтмотиви» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР). 

27. Літературний ярмарок «Дивовижі книжкового світу» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» 

Херсонської ОР). 

28. Вечори книжкових побачень в бібліотеці з місцевими письменниками (бібліотека-філія №6 

ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва). 

29. Бібліококтейль «Книга – шлях в цікавий світ» бібліотека-філія № 2 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 

30. Візитівка генія «Королева української поезії»: до 90-річчя від дня народження Ліни Костенко) 

Бібліотека-філіал №11 (ЦМБ ЦБС для дітей м. Львова). 



19 березня  

Урочисте відкриття у Національній бібліотеці України для дітей 

 

1.  Церемонія відкриття Всеукраїнського Тижня дитячого читання: 

• Тиждень читання крокує Україною. Вітальне слово від генерального директора НБУ для дітей 

А.І. Гордієнко; 

• Книги дарують крила. Вітальне слово почесних гостей; 

• Парад-алея бібліотечних театрів. Театралізована презентація учасників КнигоFЕSTу; 

• Авторські презентації книг «Великого списку» тижня інтерактивного читання «Граємо книгу».  

• Оголошення року квестів у бібліотеці «YearКВЕСТ». 

• Інструктаж на тиждень інтерактивних читань «Граємо книгу». 

2. Відкриття-презентація сучасних українських книг від видавництв дитячої літератури. 

3. Вільний простір для самостійного дозвілля:  

 Фотозона для учасників «Книги окриляють»; 

 «ЧитайКО-квест +5» для нових користувачів бібліотеки. Інтерактивна екскурсія 

бібліотекою. 

 Книжкові квестиnon-stop. 



4. Виступи бібліотечних театрів. 

5. Майстер-клас від Говорухи «Створи себе сам». 

6. Квест-забавка «Мистецький старт». 

7. Візуалізація дитячих мрій і бажань «Карта мрії».  

 

20 березня 

 

1. ТЕСТ драйв для батьків. Домашнє завдання за книгою Валентини Захабури «Ой, Лише, або Як 

приборкати батьків» «Прокачка» (НБУ для дітей). 

2. Дегустація новинок «Книжкова смакота» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси).  

3. Селфі-акція «Читання-теж імідж» (Гайсинська РБД Вінницької обл.). 

4. Бібліотечна бродилка «Детективне агентство «Пошук»» (КЗК «Донецька ОБД»). 

5. Інтелект шоу «Тим, хто не любить нудьгувати» (Бердичівська МБД Житомирської обл.). 

6. «Букчеллендж для активних батьків «#КропивницькийЧитаєДітям» (Кіровоградська ОБД 

ім. Т.Г. Шевченка). 

7. Літературне свято «Хай мудрість книг об’єднує дітей» (Сквирська ЦБД Київської обл.). 

8. День читацьких задоволень «Час читати найкраще» (Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна). 



9. Виставка-бенефіс українських художників-ілюстраторів «Ті, що малюють між слів» (Миколаївська 

ОБД ім. В.О. Лягіна). 

10. Літературне лото «Книга збирає друзів» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

11. День відкритих дверей «Ми тепер не тільки учні, ми тепер вже читачі» (Берестечківська МБД 

Волинської обл.).  

12. Святкова феєрія «Книжкові пригоди в Країні Сонячних Зайчиків» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 

13. Бібліонавігатор «Читати – це  сучасно! Книга – це круто!» (ЦДБ КЗ «ЦБС для дітей» м. Ізмаїл 

Одеської обл.). 

14. Літературна акція «Читай, я буду слухати» (Коломийська бібліотека № 2 для дітей 

ім. Т. Мельничука Івано-Франківської обл.). 

15. Відео парад книг-ювілярів «Гаряча десятка» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва) 

16. Бібліоланцюжок «Модна віршована читанка» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 

17. Свято книги «Бібліоекспрес з подарунків із чудес» (Бібліотека –філія №11 ЦМБД ім. Ш. Кобера і 

В. Хоменка м. Миколаєва) 

18. Престиж-зустріч «Творча зустріч із сучасною українською письменницею Марко Терен» (ОКЗ 

«Харківська ОБД»). 

19. Бібліокруїз  «Пригоди Книговичка в країні Читалії» (бібліотека-філія № 30  м. Дніпра). 



20. Читацький батл «Скарби моєї читацької родини» (Буринська ЦБД КЗ Буринської міської ради 

«Буринська публічна централізована бібліотечна система» Сумської обл.). 

21. Бук-слем «Книжкові пристрасті» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 

22. Book-панорама «Книги, що надихають подорожувати» (Бібліотека-філія № 3 ЦБС для дітей м. 

Львова). 

23. Літературна гра за книгами Дж. Ролінг «Чарівний світ фантастичних звірів» (КЗ «ОБД» Черкаської 

ОР). 

24. Читацький stand-up «Як я став читачем» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської 

ОР). 

25. Книжковий колаж «Таємниці з книжкової скарбниці» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська 

ОБД»). 

26. Творча дискусія «Інновації – основний фактор розвитку дитячої бібліотеки» (Виноградівська РБД 

Закарпатської обл.). 

27. Гра-музична плутанина «Палітра стилів і жанрів музичного мистецтва» (ОБД Житомирської ОР). 

28. Конкурс малюнків «Мої улюблені герої» (Немирівська МБД Вінницької обл.). 

29. Літературний сторісеп «Країна казкова – країна книжкова» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

30. День читацьких задоволень  «Обери книгу свого настрою» (ОБД Житомирської ОР). 



23 березня 

 

1. Віртуальна подорож музеями світу з циклу «Французькі канікули» «У пошуках слідів Моне» (НБУ 

для дітей). 

2. Книго-Кото квест «36 і 6 котів та інші пригоди від Галини Вдовиченко» (НБУ для дітей). 

3. «Поетичний мікрофон» з нагоди Всесвітнього дня поезії (НБУ для дітей). 

4. Дискусійний коворкінг «Літературознавча шухляда» (Гайсинська РБД Вінницької обл.). 

5. Книжкові іменини «Книга просить на гостину» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД). 

6. Сімейні посиденьки «В нашому домі читають усі» (Великоберезнянська РБД Закарпатської обл.). 

7. Фабрика ідей від сучасних дітей «Книги, які я візьму у майбутнє» (Чернівецька ОБД). 

8. Буктрейлер «Дивовижні пригоди в лісовій школі» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР). 

9. Регіональна акція «Березень. Читають всі!» (20 березня – день голосного читання книг В. Нестайка) 

(КЗ «Львівська ОБД» Львівської ОР). 

10. Виставка-ювеліана «Книга просить на гостини – в неї свято – іменини!» (Чернівецька ОБД). 

11. Літературна гра-пригода «Сонячні зайчики від Нестайка» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської 

ОР). 



12. Літературна вистава «Лілея» від театру «Маска» до ювілею Лесі Українки (КЗ «Львівська ОБД» 

Львівської ОР). 

13. Майстер-клас «Паперові фантазії» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси). 

14. Лялькова вистава «Парад казкових парасольок» (Міська бібліотека для дітей Іллінецької міської 

мультимедійної бібліотеки Іллінецької міської ОТГ). 

15. Літературна вікторина-юморина «Відгадай героя книжки, або Заходьте, заходьте місць немає!» 

(КЗК «Донецька ОБД»). 

16. Творча лабораторія «Весняна казка пером і пензлем» (Бердичівська МБД Житомирської обл.). 

17. День віммельбухів «Великі книги для маленьких друзів» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 

18. Літературно-ігровий круїз «Подорож у Читай-місто» (Фастівська РБД Київської обл.). 

19. Творча майстерня «Говорять літературні герої» (Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна). 

20. Зірковий Оскар «Зорепад бібліо-талантів» (Дитяча бібліотека КЗ «Бібліотечна мережа 

м. Вознесенська» Миколаївської обл.). 

21. Гра-конкурс «Найрозумніший» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

22. Книжково-історична панорама «Друкар книжок небачених»: до 510-річниці від дня народження 

засновника друкарства в Україні Івана Федорова (1510-1583рр.) (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 



23. Розважально-пізнавальне свято «Є на світі книжкова країна» (Нововолинська МБД Волинської 

обл.).  

24. Турнір книголюбчиків «На книжкових островах» (Рожищенська РБД Волинської обл.). 

25. Книгогалерея «Кращі дитячі книги, які стали фільмами» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 

26. Жива бібліотека «30 хвилин з письменником» (Недригайлівська ЦБД Сумської обл.). 

27. Літературне рандеву «Драйвуй з новою книгою» (Летичівська СБД Хмельницької обл.). 

28. Бібліо-кафе «Кольоровий тиждень дитячого читання» (Закарпатська ОДЮБ). 

29. Кінолекторій «Прочитали - переглянули» «Тореадори з Васюківки» (КУ Тернопільської ОР 

«Тернопільська ОБД»). 

30. Рандеву з книгою «Розшукується модна книга» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 

 

24 березня 

 

1. «Неймовірні пригоди Мандарини Сергіївни» Пригодницький сторітеллінг (НБУ для дітей). 

2. Година натхнення з циклу «Французькі канікули» «У стилі Моне». (НБУ для дітей).  

3. Театральні мініатюри до 65-річчя від дня народження Лесі Воронини «10 рядків» (НБУ для дітей). 

4. Турнір книголюбчиків «На книжкових островах» (Рожищенська РБД Волинської обл.). 



5. Квест «Відчуй себе детективом» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 

6. Книжковий санаторій «Поради лікаря Нервисторінкіна» (ЦБД КЗ «ЦБС для дітей» м. Ізмаїл). 

7. Бібліо-посиденьки Свято читацьких захоплень «Я+книга» (Рожнятівська РБД Івано-Франківської 

обл.). 

8. Цікава відео-година «Книжкові подорожі або Book travel» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

9. Книжковий let`s play «Великий злий вовк, який хотів стати добрим» (Полтавська ОБД 

ім. Панаса Мирного). 

10. Казковий день «Раз, два, три! У світ казки попади!» (Бібліотека-філія №7 ЦМБД ім. Ш. Кобера і 

В. Хоменка м. Миколаєва). 

11. Літературно-поетичний вернісаж «Душа належить людству і епосі»: до 90-річчя від дня 

народження Ліни Костенко (ОКЗ «Харківська ОБД»). 

12. Детективний квест за книгою О. Колінько «Шпалерон» (бібліотека-філія № 11 МКЗК «ЦСБД» 

м. Дніпра). 

13. Літературні посиденьки «На килимочку під час відпочинку ми влаштували читальну хвилинку» 

(Глухівська РБД Сумської обл.). 

14. Читацькі вибори «Суперкнига» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка). 



15. Duo-мотиватор «Стів Джобс та Ілон Маск: шлях до успіху» (бібліотека-філія № 4 ЦБС для дітей 

м. Львова). 

16. Бібліорозслідування «Шерлок Холмс і всі, всі, всі...» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР). 

17. Сімейні кіно-бестселери «Відеотека у спадок». (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» 

Херсонської ОР). 

18. Ерудит-вікторина «Хто багато читає, той багато знає» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська 

ОБД»). 

19. Книжкове екстрім-шоу «Читач приймає виклик!» (Перечинська РБД Закарпатської обл.). 

20. Бібліогостини «Острів, де панує читання» (Чернівецька ОБД). 

21. Виставка- інсталяція «Караван веселих історій» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР). 

22. Зустріч з письменницями та мисткинями Оксаною Думанською та Катериною Немирою 

«Читання, малювання і хлібовипікання» (КЗ «Львівська ОБД» Львівської ОР). 

23. Благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» 

м. Одеси).  

24. Літературна вікторина «Захоплюючий круїз із мамою і татом» (Тульчинська РБД Вінницької обл.). 

25. Акція – промоція читання «Не більше п’яти книг в одні руки» (КЗК «Донецька ОБД»). 

26. Літературне ревю «Книжковий переполох» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 



27. Урок мандрівка «Читає дитина – процвітає країна» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

28. Мультиквест за книгами Роальда Дала (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 

29. Письменницький маршрут «Майже доросла література, або Сергій Гридін та його твори» (ОКЗ 

Сумської ОР «Сумська ОБД»). 

30. Book шоу «Велика читацька пригода» (Городоцька МБД Хмельницької обл.). 

 

25 березня 

 

1. Бенефіс книги Тетяни Винник «Добрик та його пригоди» (НБУ для дітей). 

2. Подорожній альбом з циклу «Французькі канікули» «Aurevoir, Paris! або Повернення додому».  (НБУ 

для дітей). 

3. Non-Stop акція «Обирай українську книгу!» (КЗ «Бобринецька районна дитяча бібліотека» 

Кіровоградської області). 

4. Літературна розвідка «Таємниці біографії Марка Твена» (Бердичівська міська бібліотека для дітей 

Житомирської області). 

5. Селфі-акція.«Я і моя улюблена книга» (Ірпінська міська бібліотека для дітей Київської області). 



6. Театралізоване свято «Химерні пригоди Стефи і її чакалки» (за казкою І.Андрусяка «Стефа і її 

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

7. Літературний гід «Подорож країною прочитаних книжок» (Березанська РБД Миколаївської обл.). 

8. Книжково-ілюстративна виставка-роздум «Діалог з природою. Якою мовою?» (Одеська ОБД 

ім. В. Катаєва). 

9. Літературне турне «Чарівними шляхами казкової Європи» (Нововолинська МБД Волинської обл.). 

10. Квест-гра «Більше читаю – більше знаю» (Шацька РБД Волинської обл.). 

11. Бібліо-кафе «Книжкові смаколики» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 

12. ZOOлогічні жмурки «Ну ж бо, впізнай!» (ЦБД КЗ «ЦБС для дітей» м. Ізмаїл). 

13. Флеш-моб «Про що я написав би книжку» (Івано-Франківська ОБД). 

14. Екскурсія «Під вітрилами книг – до нових відкриттів » (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

15. Драйвовий портал «Кращі дитячі книги, які стали фільмами»(Полтавська ОБД ім. Панаса 

Мирного). 

16. Свято книги «Книга моя! Мудрість твоя збагачує наші серця!» (бібліотека-філія № 9 ЦМБД 

ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва). 

17. Літературний story-time «Читати – це круто» (ОКЗ «Харківська ОБД»). 



18. Гра-вікторина «Граючи перевіряємо, що ми можемо, що ми знаємо» (бібліотека-філія № 13 МКЗК 

«ЦСБД» м. Дніпра). 

19. Книжковий подіум «Книга – гарна чарівниця відкриває таємниці» (Краснопільська ЦРБД Сумської 

обл.). 

20. Бібліотечна тусівка «Веселі пригоди в країні Читання» (Деражнянська РБД Хмельницької обл.). 

21. Science-калейдоскоп «Альтернатива нудним підручникам» (Бібліотека-філія № 10 ЦМБ ЦБС для 

дітей м. Львова). 

22. Батл суперчитачів «Читаю! Знаю! Перемагаю!» (Уманська ЦМБД Черкаської обл.). 

23. Свято читацького задоволення «Читаємо і ти, і я, читає вся моя сім’я» (КЗ «Херсонська ОБД 

ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР). 

24. Книжковий Біг-Бен «Проза в англійському стилі» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»). 

25. Літературна аптека «Казкові ліки від страху й брехні Лесі Воронини» (Ужгородська МБД 

Закарпатської обл.). 

26. Відеомандрівка «Мультподорож із літературними героями» (Чернівецька ОБД). 

27. Виставка-рейтинг «BEST BOOKS з Європи» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР). 

28. Бібліоподорож творами Лесі Воронини з нагоди 65 років від дня народження (КЗ «Львівська ОБД» 

Львівської ОР). 



29. День «просунутого» читача ХХІ століття (Олександрівська РБД Кіровоградської обл.). 

30. «Прочитай – знайди відгадки на усі складні загадки» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» 

Херсонської ОР). 

 

26 березня 

 

1. Бешкетно-іронічні читання за книгою Григорія Фальковича «Комашка писала нікому» (НБУ для 

дітей). 

2. Читацький батл за книгою Саші Кочубей «Книга рекордів Говорухи» «Ненудні читання» (НБУ для 

дітей) 

3. Аукціон знань «Відгадай героїв улюблених книжок» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» 

м. Одеси). 

4. Ерудит-лото «Літературний ринг» (Міська бібліотека для дітей Іллінецької міської мультимедійної 

бібліотеки Іллінецької міської ОТГ Вінницької обл.). 

5. Літературний глобус «Пригоди славнозвісних книг» (КЗК «Донецька ОБД»). 

6. Книжкове асорті «На будь який смак» (Олевська МБД Житомирської обл.). 

7. Інтернет-вернісаж «Улюблена книга в «павутині» (КЗ «Бобринецька РБД» Кіровоградської обл.). 



8. Бібліотечна тусовка «Веселі пригоди у країні Читання» (Бібліотека-філія № 9 для дітей КЗ 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська МЦБС»). 

9. Літературно-музична композиція «Поезія – це завжди неповторність…»: до 95-річчя від дня 

народження Ліни Костенко (Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна). 

10. Вiblio-фан-парад «Нам книги відкривають всі світи» (Братська РБД Миколаївської обл.). 

11. Відео парад книг-ювілярів «Гаряча десятка» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

12. Літературний глобус «Хай Україна нас читає, бо книга нас усіх єднає» (Іваничівська МБД 

Волинської обл.). 

13. Свято книги «Кожен день в гостях у книжки» (Володимир-Волинська МЦБД Волинської обл.). 

14. Флешбук «Читачі радять» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 

15. Вечір поезії з прикарпатською письменницею Лесею Пилип’юк «Книга моя! Мудрість твоя 

збагачує наші серця» (Івано-Франківська ОДБ). 

16. Творча зустріч «Чари дитинства» у творах Одеського письменника О. Надемлинського (Одеська 

ОБД ім. В. Катаєва). 

17. Бібліотечні здибанки «Літературний бомонд» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 

18. Свято книги «Бібліоекспрес з подарунків із чудес» (бібліотека –філія №11 ЦМБД ім. Ш. Кобера і 

В. Хоменка м. Миколаєва). 



19. Літературно-конкурсна програма «Улюблені книжки читаємо» (бібліотека-філія № 14 МКЗК 

«ЦСБД» м. Дніпра). 

20. Літературний ярмарок «Багато в світі є чудес, що викликають інтерес» (Липоводолинська РБД 

Сумської обл.). 

21. Рандеву з журналом «Журнал дитячий відкривай – про все на світі почитай» (Шосткинська ЦРБД 

Сумської обл.). 

22. Квест-лабіринт «У пошуках книжкових закапелків» (Ізяславська РБД Хмельницької обл.). 

23. Trevel-диліжанс «Ті, хто змінювали карту світу» (бібліотека-філія № 21 ЦМБ ЦБС для дітей м. 

Львова). 

24. Районний конкурс «Читацький Х-фактор» (Уманська РБД Черкаської обл.). 

25. Читай-фест «У книжковім дивосвіті виростають супер діти!» (Херсонська ЦБД Херсонської міської 

ЦБС). 

26. Квест «Літературні скарби міста» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»). 

27. Літературна квест-подорож «Чарівний клубочок» (Тячівська РБД Закарпатської обл.). 

28. Конкурс малюнків «Моя улюблена книга» (Чернівецька ОБД). 

29. Літературна мапа «Що читають діти з усієї Європи?» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР). 



30. Творча презентація «Читач Максим Чмир: у жанрі фентезі» (Бібліотека-філія №13 ЦБС для дітей 

м. Львова). 

 

27 березня 

 

1. Читання із зануренням за книгою «Знайомство з мистецтвом» «Вояж з Моною Лізою» (НБУ для 

дітей). 

2. Розмовник французькою. Майстер-клас «Водяна лілія» за книгою «Ліннеа в саду художника» 

Кристина Б’єрк, Лена Андерсон з циклу «Французькі канікули» «Bonjour, Paris» (НБУ для дітей) 

3. Читацька естафета «Прочитав сам – порадь другові»( ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» 

м. Одеси).  

4. Творчий коворкінг «Нові дива у майстерні бібліомістечка» (Гайсинська РБД Вінницької обл.). 

5. Літературна лоція «Україна казкова – Україна книжкова» (КЗК «Донецька ОБД»). 

6. Дегустація відеоновинок. День казки «Лабораторія глядацького смаку» (Олевська МБД 

Житомирської обл.). 

7. Казковий сторітелінг «У світі мрій, добра та пригод» (Петрівська РБД Кіровоградської обл.). 



8. Детективне бібліорозслідування.«Шпигунські пристрасті в бібліотеці, або як стати суперагентом» 

(Баришівська РБД Київської обл.). 

9. Віртуальна мандрівка «Чарівний світ казок Еліни Заржицької»: до 60-річчя від дня народження 

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

10. Бібліотечне р@ндеву «Перший крок до книжок» (Єланецька РБД Миколаївської обл.). 

11. Вікторина «Зустріч на перехресті казок» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

12. Поетична веселка «Поезія – слово! Поезія – пісня! Поезія – вільна душа» (Волинська ОБД). 

13. Літературне лото «Ми герої чудові, ми герої казкові» (Шацька РБД Волинської обл.). 

14. Ігровий диліжанс «Від ляльки -мотанки до Барбі» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 

15. Зустріч у літературному фан-клубі «НЕтаємне товариство друзів Лесі Ворони»: до 65-річчя від дня 

народження (ЦДБ КЗ «ЦБС для дітей» м. Ізмаїл). 

16. Бенефіс читача «Читай як я, читай зі мною, читай краще мене» (Івано-Франківська ОБД). 

17. Літературне лото «Книга збирає друзів» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

18. Голосні читання «Влада читає дітям» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 

19. Пізнавально-ігрова програма «У пошуках скарбів» (бібліотека-філія № 6 ЦМБД ім. Ш. Кобера і 

В. Хоменка м. Миколаєва). 



20. Бенефіс письменника «Аліна Штефан: миті чудесних перетворень» (ЦМБД МКЗК «ЦСБД» 

м. Дніпра). 

21. Бібліошоу «Голосуй за книгу – обирай майбутнє» (Недригайлівська ЦБД Сумської обл.). 

22. Бібліотечна тусовка «Веселі пригоди в Країні читання» (Роменська ЦМБД Сумської обл.). 

23. Літературна тертулія «Читай: Як ми! З нами! Краще нас!» (Чемеровецька ЦБД Хмельницької обл.). 

24. Слем-турнір «Поетичні імпровізи» (бібліотека-філія № 26 ЦБС для дітей м. Львова). 

25. Книжковий карнавал «Стрімко світ міняється та книга залишається» (Христинівська РБД 

Черкаської обл.). 

26. Цикл заходів «Я+книга=друзі вірні!» (Великоолександрівська ЦБД Херсонської обл.). 

27. Творчі смаколики від Ольги Атаманчук «В дитячій книжці – цілий світ» (КУ Тернопільської ОР 

«Тернопільська ОБД»). 

28. Краєзнавчий круїз «Літературні скарби Хустщини» (Хустська РБД Закарпатської обл.). 

29. Театралізована постановка до Міжнародного дня театру (театр-студія «Чеширський кіт» «На крилах 

Мельпомени» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР). 

30. Літературне віче «Читання історичне – читання захопливе» (бібліотека-філія №42 ЦБС для дітей 

м. Львова) 

 



30 березня 

 

1. Книжкові квести non-stop (НБУ для дітей). 

2. Бібліомікс для дітей «Енциклопедія в кишені» (НБУ для дітей). 

3. Читацький клуб «Леочитання» (КЗ «Львівська ОБД» Львівської ОР). 

4. Медіа-огляд «Життя видатних дітей» (Тульчинська РБД Вінницької обл.). 

5. Книжкове свято відкриття «Під парусом книги – до нових відкриттів» (Маневицька РБД Волинської 

обл.). 

6. Селфі - акція «Побачення з казковими героями» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 

7. День Книжкових сюрпризів «Сонадцять пригод» (ОБД Житомирської ОР). 

8. Бібліотечний кінозал «З книжкової сторінки на екран» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

9. Літературний каламбур «Казкове перехрестя» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 

10. Книжковий бум «Пізнаємо таємниці з книжкової полиці» (Великописарівська ЦБД Сумської 

обл.).  

11. Літературний квест «Полювання за бестселером» (Роменська ЦМБД Сумської обл.). 

12. Розважально-пізнавальна шоу-програма «Книжкова веселка дитинства» (Красилівська МБД 

Хмельницької обл.). 



13. Краєзнавчий круїз «Літературні скарби Хустщини» (Хустська РБД Закарпатьської обл.). 

14. Арт-колаж «Читаємо і малюємо» (КЗ «Районна бібліотека для дітей Долинської районної ради» 

Кіровоградської обл.). 

15. Ліричний щоденник поетеси Альони Мовчан «У полоні зелених очей…» (КЗ «Херсонська ОБД 

ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР). 

16. Бібліотечне лото «Чарівний книжковий візок» (Чернівецька ОБД). 

17. Літературна зустріч з прикарпатською дитячою письменницею «Казкові читання з Віталією 

Савченко» (Калуська ЦБД Івано-Франківської обл.). 

18. Квест-лабіринт «Таємниці книжкових закапелків» (бібліотека-філія №6 ЦМБД ім. Ш. Кобера і 

В. Хоменка м. Миколаєва). 

19. Свято юних інтелектуалів «Лабіринти знань» (бібліотека-філія № 14 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 

20. Скайп-зустріч з письменницею Оксаною Дорожовець «Віртуальна реальність химерного світу 

(ЦМБ ЦБС для дітей м. Львова). 

21. Піар-акція «Завітай у царство книжкове, зустрічай товариство казкове» (КУ «МЦБС для дітей» м. 

Одеси). 

22. Літературна гра-подорож «День відкритих дверей Лісової школи» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР). 

23. Літературне знайомство «Гарний настрій з книгою» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР). 



24. Години творчого спілкування «Барвисті  книжечки» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»). 

25. Літературні гостини «Щасливий дар – творити для дітей»: до 75-річчя І. Січовика (Краматорська 

ЦМБД ім. О.С. Пушкіна). 

26. Ювілейний подіум «Зіркові, талановиті, яскраві» (Баштанська РБД (Миколаївська ОБД 

ім. В.О. Лягіна). 

27. Літературна гра-перевтілення «Книга – гарна чарівниця, відкриває таємниці» (КЗК «Донецька 

ОБД»). 

28. Презентація про читацькі смаки «Книжкові пошуки» (КЗ «Львівська ОБД» Львівської ОР). 

29. Книжкове весел-зілля «Збираючи докупи всі усмішки та сміх»: до 90-річчя від дня народження 

В.З. Нестайка) (ЦБД КЗ «ЦБС для дітей» м. Ізмаїл). 

30. Поетичні пазли «Вкраплено у рими» Бібліотека-філіал №27 (ЦМБ ЦБС для дітей м. Львова). 

 

31 березня 

 

1. Шоколадне фондю з книгою Філіпа Жильбера «Дотепні поради про гарні манери» (НБУ для 

дітей). 

2. Інтерактивна гра за книгою Єви Сольської «Їжачок і кленовий листок» (НБУ для дітей). 



3. Театралізований конкурс «Кращий читач року» (Козятинська РБД Вінницької обл.) 

4. Літературні розваги «Подорожуємо книжковим всесвітом» (Теплицька РБД Вінницької обл.). 

5. Свято-ювілей «Журналу «Малятко» – 60!» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР). 

6. Виставка-рейтинг «BEST BOOKS з Європи» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР). 

7. Еко-виставка «Краса природи в книзі» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР). 

8. Віртуальні книжкові подорожі «З книгою жити — з добром дружити» (КЗ Київської ОР «Київська 

ОБД»). 

9. Ігродром «Стежками премудрих казок» (Фастівська РБД Київської обл.). 

10. Казкова гра-подорож «В гості до Всеволода Нестайка»: до 90-річчя від дня народження 

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

11. Бібліогастролі улюблених книг «Вічна магія книги» (Снігурівська РБД Миколаївської обл.). 

12. Літературний костюмований бал «Двері тихо відчиню, казку в гості запрошу» (КЗК «Донецька 

ОБД»). 

13. Літературна забавлянка «В пошуках КНИГИ» (КЗК «Донецька ОБД»). 

14. Літературно-пізнавальна гра «Пригоди Книги в бібліотеці» (КЗК «Донецька ОБД»). 

15. Комплекс заходів «Книжковий дім – чудовий дім, завжди для всіх відкритий він» (Горностаївська 

РБД Херсонської обл.). 



16. Фінал і церемонія нагородження переможців обласного етапу конкурсу дитячого читання «Велика 

книга читацьких рекордів Херсонщини 2020» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» 

Херсонської ОР). 

17. Жвава дискусія «Яке майбутнє чекає книгу?» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»). 

18. Літературний басейн «Ловись, книжко, велика і маленька» (Компаніївська РБД Кіровоградської 

обл.). 

19. Книжкове дефіле «Завжди у моді українська книга» (Кам’янець-Подільська міська бібліотека-філія 

№ 6 для дітей Хмельницької обл.). 

20. Поетична акварель «Вчарований покликанням своїм»: до 100-річчя Д. Білоуса (Шосткинська 

ЦРБД Сумської обл.). 

21. Віртуальне знайомство «Літературні герої на GOOGLE-карті» (ОКЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»). 

22. Казково-літературні гостини «Лісова казка збирає малят» (Кролевецька дитяча бібліотека 

Кролевецької міської ради Сумської обл.). 

23. Віртуальна гра-подорож «В країні Магії та чарівництва» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 

24. Лялькова вистава «Пригоди Шкарпетика та його друзів» (за мотивами творів сучасної дитячої 

німецької письменниці Неле Мост) (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного). 

25. Хвилинка змістовного дозвілля «Читаємо, граємо, фантазуємо» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 



26. Літературно-поетична мозаїка «Я для тебе творив, український народу…»: до 85-річчя від дня 

народження В. Симоненка) (Одеська ОБД ім. В. Катаєва). 

27. Літературні перегони «Увімкни казку» (ОБД Житомирської ОР). 

28. Бренд – автор – шоу «Світ казок та пригод Еліни Заржицької» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»). 

29. Поетичний зорепад до 90-річчя від дня народження Л. Костенко «Душа століть знайшла себе у 

слові» (Бершадської ЦРБД Вінницької обл.). 

30. Book шоу «Велика читацька пригода» (Городоцька МБД Хмельницької обл.). 

 

1 квітня 

 

1. Квіткова фотосушка з циклу «Французькі канікули» «Mon Jardin» (НБУ для дітей). 

2. Творча майстерня «Кольорові пальки» (НБУ для дітей). 

3. Загальноміський конкурс «Book games, або Ігри для начитаних і «просунутих» (ІІІ етап конкурсу 

«Читацькі перегони») (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР). 

4. Театралізоване свято  «Усіх любителів читати Книжки запрошують на свято!» (бібліотека – філія 

№ 8 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва). 

5. Фото-флешмоб «Посміхнись! Ти у бібліотеці» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»). 



6. Літературне свято « Книга чудо дарує» (бібліотека-філія № 16 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра). 

7. Літературна експедиція «Мандруй, читай, світ пізнавай» (Ямпільська РБД Вінницької обл.). 

8. Книжковий батл «А ти читав цю книгу?» (Томашпільська РБД Вінницької обл.). 

9. Віртуальна мандрівка «Топ кращих бібліотек світу» (Літинської ЦРБД Вінницької обл.). 

10. Поетичні акорди «Любов’ю виткані слова» (бібліотека-філія № 4 ЦБС для дітей м. Львова). 

11. Акція оpen air «Слово поета – до кожного серця» (бібліотека-філія № 24 ЦБС для дітей м. Львова). 

12. Фентезі-компас «Таємничий світ уяви» (бібліотека-філія № 36 ЦБС для дітей м. Львова). 

13. Літературні лабіринти «Магія вигаданих світів» (бібліотека-філія № 26 ЦБС для дітей м. Львова). 

14. Літературна галерея «Пасіонарність – вогонь синів свободи» (бібліотека-філія № 3 ЦБС для дітей 

м. Львова). 

15. Знайомство з  творами сучасних письменників «Смаколики по- українськи» (КУ «МЦБС для дітей» 

м. Одеси). 

16. Літературне рандеву «Добра чарівниця Леся Воронина» (КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси). 

17. Флешмоб «Ми любимо читати» (Звенигородська РБД Черкаської обл.). 

18. Кольорові посиденьки «Сім днів читання» (Жашківська РБД Черкаської обл.). 

19. Книжкова вітальня «Чарівниця зі Швеції» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР). 



20. Книжковий фестиваль «День книжкових сюрпризів» (Центральна бібліотека для дітей КЗ 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська МЦБС» Київської обл.). 

21. Книжковий вернісаж «Творчі смаколики від ірпінських авторів» (Ірпінська МБД Київської обл.). 

22. Літературна-вітальня «Школа чаклунства запрошує в гості!»: до 65-річчя від дня народження 

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

23. Бібліогастролі «А ми до вас в ранковий час» (КЗК «Донецька ОБД»). 

24. Літературна забавлянка «В пошуках КНИГИ» (КЗК «Донецька ОБД»). 

25. Книжкові оплески  «Герої Сонячного класика»: до 90-річчя від дня народження Всеволода  

Нестайка (ЦМБД МЦБС м. Кропивницького). 

26. Літературний квест «Полювання за бестселлером» (Закарпатська ОДЮБ). 

27. Бібліокрос читання на троні «Час читати» (ЦБД № 12 Хмельницької МЦБС). 

28. Читацька селфі-акція «Я і моя улюблена книга» (Старокостянтинівська РБД Хмельницької обл.). 

29. Поетичний вернісаж «Поезія – слово! Поезія – пісня! Поезія – вільна душа!» (Путивльська РБД 

Сумської обл.). 

30. Зустрічі з сучасними  дитячими письменниками (в рамках бібліостудії  «Я+ТИ») (Полтавська ОБД 

ім. Панаса Мирного). 

 



2 квітня  

Урочисте закриття у Національній бібліотеці України для дітей 

 

1. Букслем «Книжковий ТРІУМФ» за підсумками проведення Всеукраїнського тижня дитячого 

читання «Граємо книгу». 

2. Вітальне слово від генерального директора Національної бібліотеки України для дітей 

А.І. Гордієнко. 

3. Вітальне слово почесних гостей. 

4. Відеохроніка Тижня «Граємо Книгу». 

5. Театралізовані презентації книг «Великого списку» від команд – учасників Тижня інтерактивного 

читання «Граємо Книгу». 

6. Театралізовані виступи учасників театральних студій НБУ для дітей. 

7. Літературні вікторини, квести. 

8. Автограф-сесії з дитячими письменниками. 

 

 

 


