
Заходи спеціалізованих бібліотек України для дітей до 510-річчя від дня  
народження засновника друкарства в Україні  Івана Федорова 

 І. Книжкові виставки, огляди літератури:  

Виставка – інформація «У слові – вічність» (Піщанська РБД Вінницької 
обл.); 

Книжково-ілюстративна експозиція «Книга – неоціненний скарб 
духовного пізнання» (Мурованокуриловецька РБД Вінницької обл.); 
Книжкова викладка «Першодрукар Іван Федоров (1510-1583)» 
(Турійська РБД Турійської ЦБС Волинської обл.); 
Бібліографічний огляд «Сіяч зерен духовних: життєвий подвиг 
першодрукаря Івана Федорова» (Горохівська РБД Горохівської ЦБС 
Волинської обл.); 
Книжкова виставка  «Іван Федоров — перший український друкар» 
(КЗК «Дніпропетровська ОБД»); 
Виставка-вікторина «В джерелах слова – душі криниця» (КЗК 
«Донецька ОБД»);  
Виставка - персоналія «Іван Федоров – засновник книгодрукування  в 
Україні» (Новобузька РБД КЗ «Новобузька ЦБС НРР» Миколаївської 
обл.); 
Ювілейна виставка «Першодрукар книг давньоруських» (Кременчуцька 
ЦМБД КЗК «Кременчуцька МЦБСД» Полтавської обл.); 
Книжкова виставка «Життя, віддане книзі» (РБД ЦБС Чутівського р-ну 
Полтавської обл.); 
Книжково-ілюстративна виставка «Друкар книг донині небачених» (КЗ 
«Рівненська ОБД» РОР); 
Книжкова викладка «Друкар скарбів книжкових» (Ізяславська РБД 
Хмельницької обл.); 

 



ІІ. Літературні бесіди: 
Бесіда по книзі Оксани Іваненко «Друкар книжок небачених» 
(Липовецька РБД Вінницької обл.); 
Бесіда «Іван Федоров – великий  український першодрукар» (МБД 
Іллінецької ММБ Іллінецької міської ОТГ Вінницької обл.); 
Бесіда «Іван Федоров – першодрукар України-Русі» (Якимівська ЦБД 
КЗ «Якимівська  ЦБС» ЯСР Запорізької обл.); 
Бесіда-ознайомлення «Знайомтесь! Видатні постаті: Іван Федоров» 
(ЦДБ ім. М. Горького КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.); 
Бесіда «Друкар книжок небачених» (Кременецька ЦРБД Тернопільської 
обл.); 
ІІІ. Уроки і години історії, історичні екскурси:  
Історична експедиція «Друкар книг, перед тим небачених» (НБУ для 
дітей); 
Історична година «На зорі українського першодрукарства» (Вінницька 
ОБД ім. І.Я. Франка); 
Інформаційна година «Життя, віддане книзі» (Шаргородська РБД 
Вінницької обл.); 
Історична розвідка «Друкар книжок небачених» (Вінницька МБДЮ); 
Історичний екскурс «Історія українського друкарства» (Іваничівська 
дитяча бібліотека КУ «Центр культури, дозвілля та спорту Іваничівської 
селищної ради» Волинської обл.); 
Інформаційний огляд «Народження книги: історія українського 
друкарства» (Маневицька РБД Маневицької ЦБС Волинської обл.); 
Година знайомства «Першодрукар Іван Федоров і його послідовники» 
(ЦБД КЗ «Луцька МЦБС» Волинської обл.); 
Година спілкування «Іван Федоров – засновник книгодрукування в 
Україні» (Ратнівська РБД Ратнівської ЦБС Волинської обл.); 
 



Історична  розвідка «Іван Федоров – першодрукар чи фундатор 
постійного книгодрукування в Україні?» (КЗК «Дніпропетровська 
ОБД»); 
Історична мандрівка «Мови невмируще джерело» (КЗК «Донецька 
ОБД»);  
Історичний портрет «Іван Федоров: друкар-просвітник» (КЗК 
«Закарпатська ОБДЮ» ЗОР); 
Екскурс у давнину «Мандрівка у світ книги» (КЗ «Запорізька ОБД 
«Юний читач» ЗОР); 
Бібліотечний урок «Секрети книги» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» 
ЗОР); 
Бібліотечна година «Пам’ятники книгам на мапі світу» (ДБ ЦБС 
Енергодарської МР Запорізької обл.); 
Година спілкування «Іван Федоров – засновник книгодрукування в 
Україні» (Василівська РБД КЗ «Василівська ЦБС» Василівської РР 
Запорізької обл.) 
Година інформації «Першодрукар Іван Федоров» (Приморська РБД КЗ 
«Приморська ЦБС»  ПМР Запорізької обл.); 
Бібліотечний урок з циклу «Подорожуємо у світ книги»: «Іван Федоров – 
першодрукар України» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 
Літературна година «Пам'ять століть, відтворена у слові» (Бібліотека-
філія смт Обертин Тлумацької ЦБС Івано-Франківської обл.); 
Година цікавих повідомлень «Засновник книгодрукування в Україні» 
(Івано-Франківська ОБД); 
 

 



 
Історична мандрівка «Народження книги» (Городенківська ЦБД Івано-
Франківської обл.); 
Година спілкування «Друкар книжок небачених» (КЗ КОР «Київська 
ОБД»); 
Краєзнавча година «Першодрукар Іван Федоров та його послідовники 
на Україні» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка Миколаївської обл.); 
Історична довідка «Початок книгодрукування – значна віха в розвитку 
культури українського народу» (ДБ КЗ «Бібліотечна мережа                           
м. Вознесенська» Миколаївської обл.); 
Історична довідка «Народження книги: першодрукар Іван Федоров»  
(Братська ЦРБД Братської ЦБС Миколаївської обл.); 
Година історичного календаря «Першодрукар Іван Федоров» 
(Снігурівська РБД Миколаївської обл.); 
Книжково-історична панорама «Друкар книжок небачених» (до 510 
річниці  від дня народження засновника друкарства в Україні і Росії 
Івана Федорова (1510-1583р.р.) (КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»);
  
Історична довідка «Друкар книг, перед тим небачених» (ЦМБД ім. А.П. 
Гайдара КУ «МЦБСД» м. Одеси); 
Екскурс в історію «Іван Федоров – першодрукар України» (КЗ СОР 
«Сумська ОБД»); 
Інформаційна година «Іван Федоров – першодрукар України» 
(Шумська ЦБД Тернопільської обл.); 
 
 
 



 
Історична мандрівка «Друкарство в Україні.  Іван Федоров» 
(Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 
Історичне досьє «Сіяч зерен духовних: життєвий подвиг Івана 
Федорова» (Віньковецька РБД Хмельницької обл.); 
Літературна година «Народження книги» (Бахмацька РБД 
Чернігівської обл.). 
IV. Відео, фото та слайд презентації, марафони, акції: 
Відеопрезентація «Засновник книгодрукування в Україні» (Теплицька 
РБД Вінницької обл.); 
Мультимедійна презентація «Першодрукар Іван Федоров і виникнення 
друкарства в  Україні» (Волинська ОБД); 
Мультимедійна презентація «Першодрукар Іван Федоров. Перше 
видання книг» (Ковельська РБД Ковельської ЦБС Волинської обл.); 
Відеоподорож  по залах Музею книги і друкарства України (КЗК 
«Дніпропетровська ОБД»); 
Відеоподорож «Народження книги» (Приморська РБД КЗ «Приморська 
ЦБС» ПМР Запорізької обл.); 
Мультимедійна презентація, присвячена І. Федорову «Життя, віддане 
книзі» (Петрівська РБД Кіровоградської обл.); 
Перегляди фільму «Першодрукар – Іван Федоров» (Компаніївська РБД 
Кіровоградської обл.); 
Відеомандрівка «Витоки українського книгодрукування» (КЗ «МБД»            
м. Южноукраїнська Миколаївської обл.); 
Відеоперегляд «Сіяч зерен духовних: життєвий подвиг першодрукаря» 
(Карлівська РБД Полтавської обл.); 



Відеопрезентація «Український Гуттенберг – Іван Федоров» (Гадяцька 
РБД Полтавської обл.); 
Відеоекскурс  «Перші писемні пам’ятки України» (Кам’янець-
Подільська РБД Хмельницької обл.); 
Літературний марафон «Велична постать Першодрукаря» (Борзнянська 
РБД Чернігівської обл.). 
V. Інше: 
Вечір – персоналія «Науки печатної перший плугар» (Бібліотека-філія 
№ 13 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра); 
Літературний моціон «Джерелами  слов’янської писемності» (КЗК 
«Донецька ОБД»);  
Бібліоурок «Український «Гуттенберг» Іван Федоров» (КЗК «Донецька 
ОБД»);  
Бібліопортрет «Перший друкар України» (КЗК «Донецька ОБД»); 
Караван історій «Майстер Федоров Іван і друкований «Буквар» (КЗК 
«Донецька ОБД»);                                                      
Коментоване читання  уривків «Іван Федоров: сторінками легенд і 
оповідань» з повісті О. Іваненко «Друкар книжок небачених» (КЗК 
«Донецька ОБД»);  
Духовна виставка-спілкування «З Богом у серці» (Бібліотека-філія № 2 
для дітей Новоград-Волинської МБД Житомирської обл.); 
Усний журнал  «Сіяч зерен духовних: життєвий подвиг першодрукаря 
Івана Федорова» (Бердичівська МБД Житомирської обл.); 
 



Манускрипт пам’яті «Український «Гуттенберг» – Іван Федоров» (МБД 
ЦБС м. Мукачева Закарпатської обл.); 
Навчально-пізнавальна презентація «Історія книгодрукування» 
(Воловецька РБД Закарпатської обл.); 
Інформіна «Іван Федоров: маловідомі факти» (МБД Ужгородської МЦБС 
Закарпатської обл.); 
Книжковий фуршет «І знову у мандри запрошують книги» (КЗ 
«Запорізька ОБД «Юний читач» ЗОР); 
Година цікавих повідомлень «Друкар книг, перед тим небачених» 
(Бібліотека-філія № 10 Бердянської МЦБС БМР Запорізької обл.); 
Медіа-розвідка «Український Гуттенберг – Іван Федоров» (ЦМБД ім. Ю. 
Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.); 
Допис на блозі «Бібліо-Граф» «Мистецька спадщина Івана Федоровича» 
(КЗ ЛОР «Львівська ОБД»); 
Екскурс книжкою Оксани Іваненко «Друкар книжок небачених» (КЗ 
ЛОР «Львівська ОБД»); 
Еспрес-огляд «Іван Федорович на Україні» (КЗ ЛОР «Львівська ОБД»); 
Історичне знайомство «Друкарська спадщина Федоровича (Івана 
Федорова)» (Бібліотека-філія № 5  ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка 
Миколаївської обл.); 
Історичний хронограф «Першодрукар Іван Федоров і виникнення 
друкарства на Україні» (Бібліотека-філія № 6  ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. 
Хоменка Миколаївської обл.); 
Літературне знайомство «Велика і багатогранна спадщина Івана 
Федорова» (Бібліотека-філія № 7  ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка 
Миколаївської обл.); 
 



Наукова розвідка  «Іван Федоров – першодрукар України» (Березанська 
РБД Березанської ЦБС Миколаївської обл.);  
Година визнань та відкриттів «Винахідники книжкового друку» (ЦМБД 
ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБСД» м. Одеси); 
Інформ-досьє «Друкар книжок небачених» (Миргородська РБД 
Полтавської обл.); 
Бібліотечна розвідка «Іван Федоров – перший друкар України» (ОКЗ 
«Харківська ОБД»); 
Віртуальна розповідь «Перша друкована книга України» (ОКЗ 
«Харківська ОБД»); 
Бібліотечно-бібліографічна година «Історія української книги 
(Богодухівська РБД КЗ БРР «Богодухівська ЦБС» Харківської обл.); 
Бібліотечна розповідь «Народження першої української книжки» 
(Дворічанська РБД Дворічанської РЦБС Харківської обл.); 
Інтелектуальне асорті «Пригоди книжки» (КЗ «Херсонська ОБД ім. 
Дніпрової Чайки» ХОР);  
Гра-квест «Підкорювачі бібліотечного форту» (КЗ «Херсонська ОБД ім. 
Дніпрової Чайки» ХОР);  
Віртуальний book-квест «Книга незвичайна – книга віртуальна» (КЗ 
«Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» ХОР);   
Нетаємні файли таємного товариства «Іменем Кирила і Мефодія» (КЗ 
«Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» ХОР);  
Віртуальний літопис «Народження книги» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. 
Шевченка); 
 



Літературні акценти  «Від зерен духовності до зерен освіченості» 
(Чемеровецька ЦБД Хмельницької обл.); 
Інформаційна довідка «Іван Федоров: маловідомі факти» (Бібліотека-
філія для дітей № 10 ім. Д. Брилінського  Хмельницької  МЦБС); 
Краєзнавча подорож «Просвітник і новатор, митець і підприємець» 
(Городоцька МБД Хмельницької обл.); 
Онлайн-подорож «Єдиний примірник «Абетки» Івана Федорова» 
(Білогірська РБД Хмельницької обл.); 
Інформаційний виклад «Першодрукар Іван Федоров» (КЗ «ОБД» 
Черкаської ОР);   
Літературне знайомство «Друкар книжок небачених» (КУ «Чернівецька 
ОБД»). 
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