
ЗАХОДИ  
спеціалізованих бібліотек 

України для дітей  
до Всеукраїнського тижня  

дитячого читання 
23 березня м. Чернігів —  

02 квітня м. Київ
Девіз Тижня-2021:  

«Книжки читай — успіху досягай»



23 березня
1. Урочисте відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання на базі КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР;
2. Автограф-сесія з письменниками Чернігівщини: Надією Галковською, Оленою Конечною, Маргаритою Бордонос;
3. Книжкова виставка «Щире слово наших земляків» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);
4. «КНИГА єднає КРАЇНУ». Телеміст із нагоди відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання на Zoom-платформі за 

участю ОБД, читачів, авторів (НБУ для дітей);
5. Всеукраїнська акція «Онлайн-читання дитячих письменників «З книгою у майбутнє» (НБУ для дітей);
6. Літературно-пошуковий клуб «Нові книги — нові відкриття» (НБУ для дітей);
7. Літературна вікторина «Книги я люблю читати та героїв пізнавати» (Вінницька ОБД ім. І. Я. Франка);
8. Онлайн-знайомство «Нові літературні імена» (Вінницька ОБД ім. І. Я. Франка);
9. Лялькова відеоказка «Колись давно жили були» (Гайсинська РБД Вінницької обл.);

10. Літературна гостина «Оксана Іваненко: казки, написані серцем» (до 115-річчя від дня народження письменниці) 
(Тростянецька бібліотека-філія для дітей Тростянецької ЦРБ Вінницької обл.);

11. Конкурс читців «Абеткові усмішки для малят» (до 80-річчя від дня народження Г. Чубач) (МБД Іллінецької міської 
мультимедійної бібліотеки Іллінецької міської ОТГ Вінницької обл.);

12. Літературна забавлянка «Розмалюю я героя» (Піщанська РБД Вінницької обл.);
13. Поетичний марафон «Поезія — слово! Поезія — пісня! Поезія — вільна душа!» (Волинська ОБД);
14. Свято книги «Книжок країна чарівна чекає на гостини» (Володимир-Волинська МБД Волинської обл.);
15. Посвята в читачі «Чарівний світ книги» (Локачинська РБД Волинської обл.);
16. Бібліотечний non-stop «Презентація книжкових новинок від Українського інституту книги» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
17. Читацький марафон «Хай Україна вся читає, бо книга усіх нас єднає» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
18. Book-travel «Книжок країна чарівна, у гості вас чекає» (Нікопольська ЦМБД КЗ «Нікопольська МЦБС» Дніпропетровської обл.);
19. Офлайн-відкриття «Бібліоland — країна фантазій, читання, творчості» (КЗ «Софіївська дитяча бібліотека» Софіївської 

селищної ради Дніпропетровської обл.);
20. Вook-парад «Вас вітає Книголенд» (КЗК «Донецька ОБД»);
21. Онлайн-читальня «Клаповушко і К°: зустріч із Вадимом Бойком» (КЗК «Донецька ОБД»);
22. Смачні читання «Перші мандри з книжкою: від 1 до 3 років» (РБД КЗ «Волноваська РЦБС» Донецької обл.);
23. ПРОдвигун «Солодка казка дитинства» (ЦМБД Костянтинівської ОТГ Донецької обл.);
24. Свято відкриття «Де ти, фантазіє, там радощі й весна» (ОБД Житомирської ОР);
25. Щорічний Конкурс юних аматорів художнього читання «Любов до книги нас єднає» (Андрушівська РБД Житомирської обл.);



26. Театралізоване свято «Країна Читалія запрошує» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);
27. День відкритих дверей «Запрошує весна у світ книжковий» (Рахівська РБД Закарпатської ОР);
28. Онлайн круглий стіл «Бібліотекар, автор, читач: спілкування, взаєморозуміння, співпраця» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний 

читач» Запорізької ОР);
29. Флешбук у соцмережах «Прочитай і запали іншого» (Бібліотека-філія № 9 Бердянської МЦБС Запорізької обл.);
30. Селфі-акція з улюбленою книгою «Читання — теж імідж» (Івано-Франківська ОБД);
31. Книжкова виставка «На горизонті — новинки» (ЦБД КУ Ізмаїльської міської ради «ЦБСД»);
32. Гра-подорож «Пригоди казкової валізи» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);
33. Комплекс заходів «Країна з ароматом книги» (Богуславська бібліотека для дітей Київської обл.);
34. Пізнавальна мандрівка «Книжкова веселка дитинства» (Узинська бібліотека для дітей Київської обл.);
35. Свято «Веселий книгограй» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);
36. Промоція-виставка «Книги, які читають ваші кумири» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);
37. Книжковий кастинг «Еmoji рекомендують» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);
38. Бібліотечна тусовка «Карнавал на книжковій галявині» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);
39. Book-шоу «Книжковий БУМ» (КЗ «ЦПБ» Компаніївської селищної ради Кіровоградської обл.);
40. Дегустація літературних новинок «Дитяча бібліотека пропонує…» (Новгородківська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);
41. День відкритих дверей «Читати, щоб бути у тренді!» (Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей Кіровоградської обл.);
42. КнигоFEST «Книги там, де діти» (ЦМБД ЦБС м. Кропивницького);
43. Казково-розважальне свято «Пригоди у місті чарівних книг» (Олександрівська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);
44. Літературний вояж «Книга розкривається — мандрівка починається» (МБД КЗ «Благовіщенська МПБ» Кіровоградської обл.);
45. Гра-конкурс «Кращий читач» (Світловодська міська бібліотека-філія № 8 для дітей Кіровоградської обл.);
46. Літературний хіт-парад «Острів дитячих казкових скарбів» (Новомиргородська МБД Кіровоградської обл.);
47. Літературний ярмарок «Її величність — українська книга» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради 

Кіровоградської обл.);
48. Презентація книжкової виставки «Дорогоцінні автографи» (ЦМБД ЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);
49. Онлайн-флешмоб «Читаю вдома. Читаю щодня» (Бібліотека-філія для дітей № 21 ЦБС м. Кропивницького);
50. Онлайн-конкурс фотографій оригінальних сюжетів читання книг «В об’єктиві: я і книга» (КЗ «Центральна публічна 

бібліотека» Компаніївської селищної ради Кіровоградської обл.);
51. Розважально-ігрова програма «Запрошує весна у світ книжковий» (Світловодська МБД Кіровоградської обл.);



52. Розважально-пізнавальне свято «Книжковий дім — відкритий всім» (Побузька МБД Кіровоградської обл.);
53. Свято «Бібліоекспрес із подарунків і чудес» (КЗ «Долинська Центральна публічна бібліотека Долинської міської ради» 

Кіровоградської обл.);
54. Свято «Кожна книга — це країна» (КУ «Петрівська бібліотека для дітей» Петрівської селищної ради Кіровоградської обл.);
55. Flach-book «Про книгу знаємо багато, тож позмагаємось завзято» (Бібліотека-філія № 3 для дітей Олександрійської МЦБС 

Кіровоградської обл.);
56. Медіаурок «Літературний QR-код розширює горизонт» (Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна);
57. Віртуальний вернісаж «Без малюнків і книжка не книжка». До ювілеїв українських ілюстраторів К. Штанко, К. Лавра, А. 

Джанікяна (Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна);
58. Літературна мандрівка «Чарівний світ Лесі Воронини» (Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна);
59. Літературно-ігрова заплутанка «Розмовляй з нею частіше, станеш втричі розумнішим» (Бібліотека-філія № 15 КЗК «МДБ» 

Криворізької міської ради);
60. Бібліоквест «Книжкові перегони» (Бібліотека-філія № 14 КЗК «МДБ» Криворізької міської ради);
61. Презентація для батьків, бібліотекарів, організаторів дитячого читання «Психологія дитячого читання» (КЗ Львівської ОР 

«Львівська ОБД»);
62. Енциклопедична хвилинка «Василь Стефаник — джерело духовних цінностей» (МБД м. Червоноград Львівської обл.);
63. Свято читання «Таємне товариство книгоманів» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна);
64. Виставка «Вернісаж книжкових новинок» (Новоодеська публічна бібліотека Миколаївської обл.);
65. Літературне свято «Книжковий бум» (Бібліотека-філія № 2 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпро);
66. Літературна відеоподорож «Мандрівка книжковим містом» (Бібліотека-філія № 6 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпро);
67. Книжковий вернісаж «Сторінками захоплюючих книг» (Бібліотека-філія № 26 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпро);
68. Свято «Про царицю Книгу і мудре дзеркало» (Бібліотека-філія № 14 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпро);
69. Бесіда-роздум «Книга — маленьке віконце, а через нього увесь світ видно» (Бібліотека-філія № 19 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпро);
70. Літературна година «Книга для людини — як сонце у житті» (Бібліотека-філія № 28 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпро);
71. Літературий сторісек «Я з книгою відкриваю світ» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва);
72. Книжковий трамвайчик «Казкова країна, чарівна країна запрошує в подорож вас» (Вилківська МБД Одеської обл.);
73. Медіарозвага: «Дивись! Читай!» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);
74. Круглий стіл «Твої сучасні девайси вдома: плюс чи мінус?» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);
75. Година поетичного настрою «Крізь біль розлук у радість стріч» (Лубенська МБД ім. О. Донченка Полтавської обл.);
76. Літературне закулісся «Веселі підказки, щоб потрапити до казки» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);



77. День нової книги «Фішки сучасної книжки» (ЦБД Конотопської МЦБС Полтавської обл.);
78. Конкурс читців «Мій улюблений вірш» (КЗ «Недригайлівська публічна бібліотека» Сумської обл.);
79. Творча зустріч «Слова від серця» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»);
80. Літературна вікторина «Казки великого чарівника» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»);
81. Бібліопригода «Почитаємо, пограємо, відгадаємо» (ОКЗ «Харківська ОБД»);
82. Зліт книголюбів «Книга збирає нас» (Каланчацька бібліотека для дітей Херсонської обл.);
83. Творча імпреза «Ква(ко)ролі світів» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка);
84. День нової книги «Літературні обновки — хіти сезону» (Бібліотека для дітей Летичівської ТГ Хмельницької обл.);
85. Виставка-панорама «Місто Книголюбів» (Бібліотека-філія № 6 Кам’янець-Подільської МЦБС Хмельницької обл.);
86. Книжкове дефіле «Ми читаємо завзято, а читати нам — це свято» (Бібліотека-філія № 8 Кам’янець-Подільської МЦБС 

Хмельницької обл.);
87. Літературний коктейль «Я+Книга=Друзі» (Бібліотека-філія № 10 Хмельницької МЦБС);
88. Онлайн-вікторина «Магія книги» (Бібліотека-філія № 12 Хмельницької МЦБС);
89. Книжкове рандеву «Дружба з книгою — це свято!» (Бібліотека-філія № 14 Хмельницької МЦБС);
90. Book-дискавері «Знаменитій лісовій школі — 40» (Бібліотека-філія № 15 Хмельницької МЦБС);
91. День сімейного читання «Дружить з книгою родина» (Бібліотека для дітей Шепетівської ТГ Хмельницької обл.);
92. Літературна подорож «Будеш книги ці читати, все на світі будеш знати» (Бібліотека для дітей Нетішинської ТГ 

Хмельницької обл.);
93. Book-квест «У пошуках книжкових скарбів» (Бібліотека для дітей Полонської ТГ Хмельницької обл.);
94. Book-вахта «Бібліотека — спокуса книгою та настроєм» (ЦБД Чемеровецької ТГ Хмельницької обл.);
95. BOOK-рюкзачок «Літературні смаколики» (Бібліотека-філія № 17 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);
96. Відкриття тижня дитячого читання: «Книга розкривається — мандрівка починається» (Бібліотека-філія № 11 ЦМБД ім. Ш. 

Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);
97. Відкриття тижня дитячого читання «7 днів щастя для Книгоманів» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);
98. Задзеркальне святкування «Чаювання з Алісою» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);
99. Посвята в читачі «Навчання — сонце, книга — віконце» (КУ «ЦМБС для дітей м .Одеси»);

100. Театралізоване літературно-мистецьке свято відкриття Тижня дитячого читання «Сторінками книг — в неповторну країну 
дитинства» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР);

101. Бібліофлеш «Літературні дегустації книжкових новинок» (Смілянська ЦМБД Черкаської обл.);



102. Виставка-знайомство «Дивовижний світ казковий» (КУ «Чернівецька ОБД»);
103. Казкотерапевтичні посиденьки «Казковий світ улюблених героїв» (Ніжинська міська бібліотека-філія № 4 для дітей 

Чернігівської обл.);
24 березня

1. Всеукраїнська піаракція «КОЛО читання» (24.03-01.04; НБУ для дітей, ОБД);
2. Мовна онлайн-круговерть «Поради пана Балакуна» (НБУ для дітей);
3. Віртуальна подорож «Дивовижні факти про книгу» (Теплицька бібліотека для дітей Вінницької обл.);
4. Свято книги «Книги добрі і цікаві, книги мудрі і яскраві» (Чернівецька бібліотека для дітей Вінницької обл.);
5. Бібліоквілт «Моя book-симпатія» (Вінницька МЦБС);
6. Конкурс малюнків «Книга в моєму житті» (Тростянецька бібліотека для дітей Вінницької обл.);
7. Літературний мікс «Дзвінка струна Лесиного слова» (до 150-річчя від дня народження Лесі Українки) (МБД Іллінецької 

міської мультимедійної бібліотеки Іллінецької міської ОТГ Вінницької обл.);
8. Віртуальна казкова карусель «Казку швидко ти впізнай, всіх героїв відгадай» (Ямпільська бібліотека для дітей Вінницької обл.);
9. Мистецьке знайомство «Театр і книга — вічний діалог» (Волинська ОБД);

10. Літературний хіт-парад за книгами української письменниці Орести Осійчук «Нові книги, нові друзі». (Ковельська ЦБД 
Волинської обл.);

11. Онлайн-зустрічі з письменниками Дніпропетровщини «#пролітературу_наживо» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
12. Скрайбінг «Знайомий незнайомець» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
13. Літературний глобус «Сучасні письменники — дітям» (Бібліотека-філія № 4 для дітей КЗ «Нікопольська МЦБС» 

Дніпропетровської обл.);
14. Виставка-ярмарок «Книжкове свято для гурманів» (КЗК «Донецька ОБД»);
15. Літературний вояж «Книги читай — світ відкривай» (КЗК «Донецька ОБД»);
16. Посвята в читачі «Подорож до казкової феї» (Бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка Лиманської ОТГ Донецької обл.);
17. Бенефіс талановитого читача «Його величність — Читач!» (Бібліотека-філія № 3 ім. Г.К. Андерсена КУ «ЦБС для дітей» 

Донецької обл.);
18. Бібліографічний урок з елементами квест-гри «Казковий квартал» (РБД КЗ «Волноваська РЦБС» Донецької обл.)
19. Вулична акція «Вірус читання» (ЦМБД Костянтинівської ОТГ Донецької обл.);
20. Турнір книгоманів «Знання дарують нам книжки» (Брусилівська РБД Донецької обл.);
21. Бібліофлеш «Прийшов. Побачив. Прочитав» (Черняхівська бібліотека для дітей Житомирської обл.);



22. Літературне свято «Поетичне намисто Марійки Підгірянки» (до 140-річчя від дня народження) (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» 
Закарпатської ОР);

23. Бібліобар «Літературні смаколики від Українського інституту книги» (Рахівська ОБД Закарпатської ОР);
24. Читання вголос творів сучасних українських письменників «Запрошують казкові герої» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний 

читач» Запорізької ОР);
25. Акція-опитування «Які книжки в дитинстві ти читав?» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);
26. Розважально-ігрова програма «Ерудит біля книжкової полиці» (Івано-Франківська ОБД);
27. Книжкова виставка «Нова книжкова хвиля» (Бібліотека-філія № 4 КУ Ізмаїльської міської ради «ЦБСД»);
28. Казковий медіаквітник «Чарівний садочок Гномів» (Бібліотека-філія № 3 КУ Ізмаїльської міської ради «ЦБСД»);
29. Літературна вікторина «Пригоди на книжковій планеті» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);
30. Онлайн-вистава «Пригоди української книжки» (Бориспільська бібліотека для дітей Київської обл.);
31. Розважально-пізнавальне свято «Книжковий дім відкритий всім» (Фастівська РБД Київської обл.);
32. День вімельбухів «Великі книги для маленьких друзів» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);
33. Бібліобалаганчик «Весела країна фантазерів і мрійників» (Олександрівська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);
34. Бібліошопінг «Даремно часу ви не гайте. Оці ось книги прочитайте» (Гайворонська бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ 

«Гайворонська міська публічна бібліотека» Кіровоградської обл.);
35. Вебсерфінг «Книга незвичайна — книга віртуальна» (Бібліотека-філія № 12 для дітей ЦБС м. Кропивницького);
36. День нової книги «Книга з друку — читачеві в руку» (КУ «Петрівська бібліотека для дітей» Петрівської селищної ради 

Кіровоградської обл.);
37. Екскурсія «Інформаційні лабіринти сучасної бібліотеки» (Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей Кіровоградської обл.);
38. Презентації книжкових новинок «Новеньку книгу погортай — у світ цікавий завітай», «Літературний гайд», «Новинки від 

фіксиків» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);
39. Казкова екскурсія «Дивовижний світ драконів» (Устинівська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);
40. Конкурс творчих робіт «Читаємо активно, творимо креативно» (Помічнянська МБД Кіровоградської обл.);
41. Онлайн-читання «Ми з планети Казок» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);
42. Творча гра «Подорож у країну Книг» (Бібліотека-філія № 13 для дітей ЦБС м. Кропивницького);
43. Літературна гра «Подорож із Робінзоном Крузо» (Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна);
44. Літературне знайомство «Малий Вовчик — лісовий супермен!». (до 80-річчя від дня народження дитячого письменника 

Іана Вайброу) (Краматорська МЦБД ім. О.С. Пушкіна);
45. Літературне лото «Книжку читайте і весело грайте» (Бібліотека-філія № 2 КЗК «МДБ» Криворізької міської ради);



46. Презентація екокниги «Екоісторії для моїх маленьких друзів». Зустріч з автором Богданом Красавцевим у рамках проєкту 
ЕкоЛеотека (КЗ Львівської ОР «Львівська ОБД»);

47. Мультимедійна презентація «Подорож до країни казкової» (Бібліотека-філія № 5 для дітей м. Борислава Львівської обл.);
48. Квест «Таємниці під книжковими обкладинками» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна);
49. Бюро книжкових новинок «Книжкові новинки для кожної дитинки» (Первомайська міська бібліотека-філія № 2 для дітей 

Миколаївської обл.);
50. Інтелект-гра «Книжкові загадки — дитячі відгадки» (Бібліотека-філія № 16 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпро);
51. Конкурс змагання ерудитів «Книга запитує — книга відповідає» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва);
52. Бібліотечний пікнік «З книгою відкриваємо світ» (Кодимська РБД Одеської обл.);
53. Презентація «Книжка з автографами» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);
54. Віртуальна гра «Велика магія книжок» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);
55. Літературна феєрія «Веселе святкування в Країні Читання» (Лубенська МБД ім. О. Донченка Полтавської обл.);
56. Книжкова виставка «Лауреати Шевченківської премії». З нагоди 60-річчя заснування премії імені Т.Г. Шевченка (КЗ 

«Рівненська ОБД» Рівненської ОР);
57. Віртуальне знайомство «Літературні герої на GOOGLE-карті» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);
58. Читай-знайомство «Нові імена в українській літературі» (ЦБД Конотопської МЦБС Полтавської обл.);
59. Комікс-перегляд «Хай день розпочнеться з усмішки» (КЗ «Недригайлівська публічна бібліотека» Сумської обл.);
60. Селфі-акція «Книга в об’єктиві» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»);
61. Кінолекторій «Прочитали — переглянули» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»);
62. Літературний story-time «Казкові повісті Кейт ДіКаміло» (ОКЗ «Харківська ОБД»);
63. Зустріч із письменницею Тетяною Яковлевою-Голотревчук (Бібліотека для дітей Красилівської ТГ Хмельницької обл.);
64. Літературне асорті «Гаряча десятка» (Бібліотека-філія № 6 Кам’янець-Подільської МЦБС Хмельницької обл.);
65. Літературний диліжанс «Кольори ювілейних казок» (Бібліотека-філія № 8 Кам’янець-Подільської МЦБС Хмельницької обл.);
66. Книжковий показ «Подорож книжковими морями» (Бібліотека для дітей Старокостянтинівської ТГ Хмельницької обл.); 
67. Виставка-рекомендація «Завітай у царство книжкове, зустрічай товариство казкове» (Бібліотека-філія № 12 Хмельницької МЦБС);
68. Бібліомандрівка «Подорожуємо книжковим світом» (Бібліотека-філія № 14 Хмельницької МЦБС);
69. Віртуальна виставка «Святкує книга ювілей!» (до 65-річчя створення повісті Джанні Родарі «Пригоди Цибуліно») 

(Бібліотека для дітей Шепетівської ТГ Хмельницької обл.);
70. Літературні частування «Книжкова смакота» (Бібліотека для дітей Новоушицької ТГ Хмельницької обл.);



71. Літературний лабіринт «Знайомих книг улюблені герої» (Бібліотека для дітей Полонської ТГ Хмельницької обл.);
72. Віртуальна подорож «Літературні хіти 2021» (Бібліотека для дітей Полонської ТГ Хмельницької обл.);
73. Вікенд у бібліотеці «Читаємо. Спілкуємось. Відпочиваємо» (Бібліотека для дітей Волочиської ТГ Хмельницької обл.);
74. Літературний глобус «Сучасні письменники світу» (КУ «ЦМБС для дітей м. Одеси»);
75. Квест «Таємничий світ Нарнії» за мотивами книг К.С. Льюїса (КЗ «ОБД» Черкаської ОР);
76. Non-stop-акція «Обирай українську книгу!» (Уманська ЦМБД Черкаської обл.);
77. Парковий вікенд «Якщо ви не читаєте, то ми йдемо до вас» (КУ «Чернівецька ОБД»);
78. Літературна мапа «Що читають діти Європи» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);
79. Книжкова вітальня «Знайомтесь, детектив Нишпорка! Ґжеґож Касдепке» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);
80. Бліцопитування «Яку роль відіграє читання у Вашому житті?» (Талалаївська РБД Чернігівської обл.);

25 березня
1. «Таємниця Піу». Знайомство з творчістю Маріанни Дюбюк, авторкою книги «Я не твоя мама» (НБУ для дітей):

• Інтерактивне читання книги Маріанни Дюбюк «Я не твоя мама» і фотозона «Піу і Білка»;
• Майстер-клас «Формула затишної оселі від Піу»;
• Майстер-клас «У пошуках Піу»;
• 5 питань від читачів про книжку «Я не твоя мама». Книжковий експерт рекомендує (почесний гість випуску — Мар’яна Савка);
• Буктрейлер за книгою Маріанни Дюбюк «Я не твоя мама»;

2. Бібліоквест «Пошук бібліотечних скарбів» (Вінницька ОБД ім. І.Я. Франка);
3. Мультимедійна година «Україна моя від А до Я» (Барська МБД Вінницької обл.);
4. Літературний кінозал «Дивовижне життя Івана Сили» (до 50-річчя від дня народження О. Гавроша) (Вінницька МЦБС);
5. Літературний портрет «Марійка Підгірянка — поетеса з Карпатських гір» (до 140-річчя від дня народження) (Волинська ОБД);
6. Читацькі розваги «Читай! Формат не має значення» (Ратнівська РБД Волинської обл.);
7. Буктьюб «Казкові герої читають свої казки» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
8. Читацьке фанпаті «Впусти книгу в серце» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
9. Бібліотечний квест «В пошуках книжкових скарбів» (КЗК «МБД м. Зеленодольськ» Дніпропетровської обл.);

10. Бібліошоу «Дитячі книжки — ліхтарі на шляхах життя» (КЗК «Донецька ОБД»);
11. День інформації «Книгу природи читаємо серцем» (КЗК «Донецька ОБД»);



12. Гра-квест «Почитаємо, пограємо — фіолетові книжки знайдемо» (Бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка Лиманської ОТГ 
Донецької обл.);

13. Театралізоване свято «Чарівний світ книжковий» (Бібліотека-філія № 2 ім. І.Я. Франка КУ «ЦМПБ Маріупольської МР з 
філіями» Донецької обл.);

14. Байкова феєрія «Жменя сміху дітям на потіху» (РБД КЗ «Волноваська РЦБС» Донецької обл.);
15. Книжковий онлайн-мікс «Цікавинки для дошкільнят» (КЗ «Нікольська публічна бібліотека» Донецької обл.);
16. Книжкове асорті «Книга — гарна чарівниця відкриває таємниці» (Коростишівська РБД Житомирської обл.);
17. Відеопрезентація «Книжок країна чарівна чекає на гостини» (Хорошівська бібліотека для дітей Житомирської обл.);
18. Бібліокафе «Кольоровий тиждень дитячого читання» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);
19. Літературний сніданок «Книги для хорошого настрою» (Рахівська РБД Закарпатської ОР);
20. Літературний квест «Розшукується модна книга» (Бібліотека для дітей Новомиколаївської ОТГ Запорізької обл.);
21. Ілюмінатор літературних героїв «Читачу, поспішай, книгу прочитай, щоб зібрати мудрий урожай» (Івано-Франківська ОБД);
22. Літературний спічбабл «Впізнай мене, якщо зможеш!» (Бібліотека-філія № 2 КУ Ізмаїльської міської ради «ЦБСД»);
23. Літературні відкриття «Світ чудес — дитяча книга» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);
24. Виставка творчих робіт «Книги читаємо — творчість проявляємо» (Ірпінська МБД Київської обл.);
25. Майстер-клас із виготовлення закладок «В книжку на згадку — зробимо закладку» (Фастівська РБД Київської обл.);
26. PR-акція «Рекомендую книгу» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);
27. Бібліогралочка «В кожній книзі свій секрет» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);
28. Бібліофольк-party «Герої літературних творів на шаховій дошці» (Бібліотека-філія № 3 для дітей Олександрійської МЦБС 

Кіровоградської обл.);
29. Бібліофлеш «Читацька шафа трендових книг» (КЗ «ЦПБ» Компаніївської селищної ради Кіровоградської обл.);
30. Відеоуїкенд «Казковий єралаш» (Гайворонська бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ «Гайворонська МПБ» Кіровоградської обл.);
31. Флешбек «Літературні обрії» (Світловодська МБД Кіровоградської обл.);
32. Голосне читання казки Лесі Українки «Біда навчить» (Світловодська міська бібліотека-філія № 8 для дітей Кіровоградської обл.);
33. Книжкове дефіле «Завжди в моді українська книга» (Новоархангельська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);
34. Коло спілкування «Як я зустрів улюблену книгу» (КЗ «Дитяча бібліотека» Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської обл.);
35. Краєзнавчий квест «Мій край — частина України» (Новомиргородська МБД Кіровоградської обл.);
36. Літературний pit-stop «Читацька шафа трендових книг» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);
37. Поетичний зорепад «Уклін безсмертній славній жінці, величній Лесі Українці» (Новгородківська бібліотека для дітей 

Кіровоградської обл.);



38. Презентація сучасних літературних новинок «Мрія книгомана!» (Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей 
Кіровоградської обл.);

39. Селфі-акція з улюбленою книгою «Читання — теж імідж!» (КУ «Петрівська бібліотека» Петрівської селищної ради 
Кіровоградської обл.);

40. Краєзнавчі читання «Літературні перлинки ріднокраю» (Бібліотека-філія № 20 КЗК «МДБ» Криворізької міської ради);
41. Цикл заходів «Від сьогодні я читач» (КЗ Львівської ОР «Львівська ОБД»);
42. Літературний пікнік «Додай читання у своє життя» (МБД м. Дрогобича Львівської обл.);
43. Віртуальна експедиція «Мандрівка з книгою» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна);
44. Літературна естафета «Книжкова магія» (Бібліотека для дітей Березнегуватської селищної ради Миколаївської обл.);
45. Літературні перегони «Читання дарує крила» (Бібліотека-філія № 16 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
46. Акція. Захист читацького формуляра «Приведи друга до бібліотеки» (Овідіопольська РБД Одеської обл.);
47. Книгогалерея «Дитячі книги, які стали фільмами» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);
48. Книжковий спіддейтінг «Книга, яка мене вразила» (Лубенська МБД ім. О. Донченка Полтавської обл.);
49. Літературний вечір-портрет «Знов весна і знов надії…» (до 150-річчя від дня народження Лесі Українки) (КЗ «Рівненська 

ОБД» Рівненської ОР);
50. Літературний портрет «Ти себе Українкою звала» (до 150-річчя від дня народження Лесі Українки) (Володимирецька РБД 

Рівненської обл.);
51. Літературні гостини «Безкінечні казочки Марійки Підгірянки» (до 140-річчя від дня народження дитячої письменниці) (КЗ 

«Рівненська ОБД» Рівненської ОР);
52. Літературна відеопрезентація «Поети Сумщини — дітям» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);
53. Літературна візитка «А. Кокотюха — майстер детективу» (ЦБД Конотопської МЦБС Сумської обл.);
54. Святковий бібліоефір «Книго моя! Мудрість твоя збагачує наші серця» (Путивльська РБД Сумської обл.);
55. Презентація інформаційного бюлетеня «Пригодам Тома Сойєра» — 145 років» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»);
56. Інтерактивна зустріч «Видавництво «Ранок»+Книга+Діти» (ОКЗ «Харківська ОБД»);
57. Літературний гороскоп «Нам книга відкриває світи!» (Бібліотека-філія № 8 Кам’янець-Подільської МЦБС Хмельницької обл.);
58. Літературна візитка «У Марійки Підгірянки — мов із золота співанки» (до 140-річчя від дня народження) (Бібліотека для 

дітей Шепетівської ТГ Хмельницької обл.);
59. Книжковий дайвінг «Три причини прочитати: корисно, цікаво, потрібно» (Бібліотека для дітей Новоушицької ТГ 

Хмельницької обл.);
60. Онлайн бібліошопінг «Прочитайте залюбки наші новенькі книжки» (Бібліотека для дітей Полонської ТГ Хмельницької обл.);



61. Букслем «Книжкові пристрасті» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка);
62. Пізнавально-ігрова програма «Нині свято читання, всім на здивування!» (Бібліотека-філія № 8 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. 

Хоменка м. Миколаєва);
63. Турнір кмітливих та допитливих «Хто книжки читає, той усе на світі знає» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР);
64. Літературний круїз «Нам книга відкриває всі світи» (Уманська ЦМБД Черкаської обл.);
65. Інформаційне сафарі «Від книги до сайту: що цінніше» (КУ «Чернівецька ОБД»);
66. Бібліотечний синоптик «За будь-якої погоди — читай!» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);
67. Казкові історії від Бабусі Ягусі (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);
68. Голосні читання, присвячені 140-річчю поетеси Марії Підгірянки «Талант, відданий дітям» (Остерська бібліотека для дітей 

Чернігівської обл.);
26 березня

1. Творча зустріч із Ольгою та Анатолієм Лапушеними, засновниками та головними редакторами журналів «Малюк Котя» та 
«На крильцях Ангела», авторами книги «Чарівна країна марок» (НБУ для дітей):
• Літературний клясер «У дивовижному світі марок»;
• Дебют книги О. Лапушеної «Чарівний світ марок»;
• Майстер-клас «Марка власноруч»;
• Журлабіринт із Малюком Котею;
• Відеоказка від Коті;
• Зйомка онлайн-вистави «Народження Малюка Коті»;
• Ребусоманія для маленьких розумників;

2. Літературні посиденьки «В гостях у Марійки Підгірянки» (до 140-річчя від дня народження) (КЗ «Дитяча бібліотека 
Хмільницької міської ради» Вінницької обл.);

3. Літературний онлайн-вернісаж «У Марійки Підгірянки — мов із золота серпанки» (до 140-річчя від дня народження) 
(Вінницька МЦБС);

4. Свято нагородження переможців обласного літературного конкурсу «Казку складаю сам» (Волинська ОБД);
5. Калейдоскоп мудрацій «Коти і кішки з улюбленої книжки» (Рожищенська РБД Волинської обл.);
6. Літературний диліжанс «Радість читання» (Маневицька РБД Волинської обл.);
7. Книжкова виставка-раритет «Книга з автографом» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
8. Літературна вечірка з клубом «VivArt» «Почуття, емоції, прагнення, мрії поетичними рядками та прозою» (КЗК 

«Дніпропетровська ОБД»);



9. Виставка-дегустація «Велика читацька пригода з Олександром Гаврошем» (до 50-річчя від дня народження) (ЦБД КЗ 
«Павлоградська МЦБС» Дніпропетровської обл.);

10. Вооk-ланч «Меню для книгоїда» (КЗК «Донецька ОБД»);
11. Читацька акція «Бестселер року-2021. Весняний хіт» (КЗК «Донецька ОБД»);
12. Коучсток «Мультизакладки-міньйони» (Бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка Лиманської ОТГ Донецької обл.);
13. Театралізована гра «Нам з книгами весело жити» (Бібліотека-філія № 4 ім. Т.Г. Шевченка КУ «ЦМПБ Маріупольської МР з 

філіями» Донецької обл.);
14. Артгодина «Дива та й годі …» (РБД КЗ «Волноваська РЦБС» Донецької обл.);
15. Релакс-day «З книгою наодинці» (ОБД Житомирської ОР);
16. Читацька селфі-акція «Посміхніться, ви у бібліотеці!» (Лугинська бібліотека для дітей Житомирської обл.);
17. Книжкові іменини «Завітай у світ книжковий, дивовижний і казковий» (Ружинська селищна бібліотека для дітей 

Житомирської обл.);
18. Детектив-гра «Детективи з Бейкер-Стріт» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);
19. Літературно-музична зустріч «Від мультфільму до книги і навпаки» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);
20. Поетичний онлайн-марафон «Поезія — музика серця» (Бібліотека для дітей Якимівської ОТГ Запорізької обл.);
21. Літературний час із письменницею Олесею Овчар «Дарують мудрість дітям книги» (Івано-Франківська ОБД);
22. Вook-art-релакс «Читай-малюй» (ЦБД КУ Ізмаїльської міської ради «ЦБСД»);
23. Книжкова виставка-інсталяція «Герої казок: у книзі і порцеляні» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);
24. Свято книги «До нас у гості завітай, книгу зі святом привітай» (Таращанська бібліотека для дітей Київської обл.);
25. Свято «Книга — дитинства яскравого мить» (Яготинська бібліотека для дітей Київської обл.);
26. Виставка літератури «Скуштуй новеньку книжечку» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);
27. Бенефіс читача «Читай — як я, читай — краще мене» (КЗ «ЦПБ» Компаніївської селищної ради Кіровоградської обл.);
28. Бібліокафе «Книжкова смакота» (МБД КЗ «Благовіщенська МПБ» Кіровоградської обл.);
29. Журнальний коктейль «Відкрий! Це — твій журнал!» (КЗ «Долинська ЦПБ Долинської міської ради» Кіровоградської обл.);
30. Книжковий вернісаж «Сторінками захоплюючих книг» (Бібліотека-філія № 13 для дітей ЦБС м. Кропивницького 

Кіровоградської обл.);
31. Онлайн-зустріч «Леся Воронина і товариство читачів» (Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей Кіровоградської обл.);
32. Online-подорож «Портал у світ дитячих книг» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);
33. Ювілейний хронометр «Казкарка рідної землі» (до 110-річчя від дня народження О. Іваненко) (Бібліотека-філія № 21 для 

дітей ЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);



34. Літературна вітальня «Знайомтесь, це Том Сойєр» (Краматорська МЦБД ім. О.С. Пушкіна);
35. Відеокруїз «Книги, що стали фільмами» (Бібліотека-філія № 11 КЗК «МДБ» Криворізької міської ради);
36. Марафон читання «2020 секунд читання. Читайте заради життя» (Бібліотека для дітей м. Броди Львівської обл.);
37. Театралізоване дійство «Веселі святкування в країні Читання» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна);
38. Віртуальна мандрівка «Культурні маршрути Європи» (Братська бібліотека-філія для дітей Миколаївської обл.);
39. Літературний ранок «Подружись із книгою, якщо прагнеш знайти друга» (Бібліотека-філія № 7 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
40. Літературний турнір «Книголюбчики та казкознавчики» (Бібліотека-філія № 28 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
41. Літературна година «Книга — храм мудрості» (Бібліотека-філія № 19 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
42. Відеопарад книг-ювілярів «Гаряча десятка» (Одеська ОБД ім. В. Катаєва);
43. Експрес-репортаж «Делікатеси від сучасних українських письменників та видавництв» (Роздільнянська МБД Одеської обл.);
44. Посвята в читачі першокласників «Книжкова країна» (Диканська бібліотека для дітей Полтавської обл.);
45. Літературний онлайн-урок «Читацька скарбничка Марії Підгірянки» (Лубенська МБД ім. О. Донченка Полтавської обл.);
46. Година духовності «Острозька Біблія — королева української книги» (до 540-річчя з часу видання І. Федоровим Біблії у м. 

Острозі) (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);
47. Book-фентезі «Чарівний світ казок братів Грімм» (до 235-річчя від дня народження В. Грімма) (КЗ «Рівненська ОБД» 

Рівненської ОР);
48. Зустріч із письменником «Літературний автограф» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);
49. Віртуальне знайомство «Літературні герої на GOOGLE-карті» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);
50. Літературно-музичне свято «Це знають дорослі, і знають це діти: книжкова країна найкраща у світі» (Путивльська РБД 

Сумської обл.);
51. Артгодина «Історія книжкової закладки» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»);
52. Відеобібліограф «Післясмак від прочитаного» (Бібліотека № 5 для дітей Тернопільської МЦБС);
53. Казкова карусель «Дивовижний світ Дідуся-Лісовичка» (до 110-річчя від дня народження письменниці Казимири 

Полякової) (ОКЗ «Харківська ОБД»);
54. Книжкова тусовка «Книга збирає друзів» (Бібліотека для дітей Волочиської ТГ Хмельницької обл.);
55. Бібліотечна акція «Читаю українською. А ти?» (Бібліотека для дітей Ізяславської ТГ Хмельницької обл.);
56. Читацькі розваги «Книгограй» (Бібліотека для дітей Старокостянтинівської ТГ Хмельницької обл.);
57. Читацька селфі-акція «Посміхніться! Ви у бібліотеці» (Бібліотека для дітей Старокостянтинівської ТГ Хмельницької обл.);
58. Бібліошопінг «Даремно часу ви не гайте. Ось ці книги вибирайте!» (Бібліотека для дітей Старосинявської ТГ Хмельницької обл.);



59. Онлайн-презентація «Зорепад книжкових ювілеїв» (Бібліотека для дітей Полонської ТГ Хмельницької обл.);
60. Святковий бібліоефір «Світ дитини через книгу» (Бібліотека для дітей Старосинявської ТГ Хмельницької обл.);
61. Літературний батл «Читати — це круто» (Бібліотека для дітей Ямпільської ТГ Хмельницької обл);
62. Онлайн-гра «Персонажі кольорових книг» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР);
63. Імідж-читання «Дарують мудрість дітям книги» (КЗ «Чернівецька ОБД»);
64. Фентезі-подорож «Книжкові дива» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);
65. Бібліопригода «Почитаємо, пограємо, казки відгадаємо» (Бібліотека для дітей Куликівської селищної ради Чернігівської обл.);

29 березня
1. Онлайн-зустріч «Невигадані історії з Ж. Хомою» (НБУ для дітей);
2. Родинний проєкт «Корабель читання для сімейного єднання» (НБУ для дітей);
3. Бібліоподорож «Книжкове королівство» (Шаргородська МБД Вінницької обл.);
4. Презентація книг Іввети Химиці «В душі зароджувалися слова віршів…» (Нововолинська МБД Волинської обл.);
5. Ювілейний вернісаж «Іменини в книжковій родині» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
6. Літературний бранч з Еліною Заржицькою «Мої книги завжди позитивні» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
7. Літературний квіз «Таємниці книжкових лабіринтів» (Бібліотека для дітей КЗК «Жовтоводська ЦБС» Дніпропетровської обл.);
8. Зіркова година «Книжковий дім відкритий всім» (Селидівська ЦМБД Донецької обл.);
9. Бібліокафе-онлайн «Дегустація літературних новинок» (РБД КЗ «Волноваська РЦБС» Донецької обл.);

10. Бібліофлеш «Книжковий букет ювілярів» (Олевська МБД Житомирської обл.);
11. Віртуальна подорож «Бібліотеки світу» (Романівська РБД Житомирської обл.);
12. Каучсерфінг «Книжковий гід Європою» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);
13. Літературний автостоп «У казковому світі Андерсена, братів Грімм, Немцової та інших» (Рахівська РБД Закарпатської обл.);
14. Онлайн-марафон «Літературний вернісаж» (Бібліотека для дітей Веселівської ОТГ Запорізької обл.);
15. Вечір-зустріч за участю української дитячої письменниці Вікторії Забави «Тепла історія в бібліотеці» (Бібліотека для дітей 

Гуляйпільської ОТГ Запорізької обл.); 
16. Свято «З книгою жити — з добром дружити» (Івано-Франківська ОБД);
17. Відеовікторина «Фільми, які можна прочитати» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);
18. Ярмарок читацьких думок «Книги, які я візьму у майбутнє» (Таращанська бібліотека для дітей Київської обл.);
19. Бібліокомора «Щоб розумним, мудрим стати, треба книжечки читати» (Яготинська бібліотека для дітей Київської обл.);



20. День інтерактивної книги «Аліса в Країні Чудес» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);
21. Бібліознайомство «Сучасні книги сучасних авторів» (КУ «Петрівська бібліотека для дітей» Петрівської селищної ради 

Кіровоградської обл.);
22. Book-локація «Авторська прем’єра від письменниці-землячки Л. Лаврик» (Світловодська міська бібліотека-філія № 8 для 

дітей Кіровоградської обл.);
23. Гра-подорож «У поетичному світі Марійки Підгірянки» (до 140-річчя від дня народження письменниці) (Дитяча бібліотека-

філія Новоукраїнської ЦБ Кіровоградської обл.);
24. День літературного бренду «Кращі письменники року» (КЗ «Долинська ЦПБ Долинської міської ради» Кіровоградської обл.);
25. Євроквартал «Європа на твоїй долоні» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);
26. Піжамна вечірка «Улюблена книга на ніч» (Світловодська МБД Кіровоградської обл.);
27. Театральна вистава «Лесині казки» (КЗ Львівської ОР «Львівська ОБД»);
28. Творча зустріч «Казковий дивокрай Тетяни Свірської» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна);
29. Екодень «У світ природи через книгу» (Доманівська БД Миколаївської обл.);
30. Конкурс малюнків «Мій улюблений казковий герой» (Ширяївська РБД Одеської обл.);
31. Бібліоперформанс «Микола Гоголь: дивне й таємниче життя» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);
32. Краєзнавчий етюд «Гоголівські вечори» (до 190-річчя книги М.В. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» (Диканська 

бібліотека для дітей Полтавської обл.);
33. День голосного читання «Вічне Лесине слово» (Шишацька РБД Полтавської обл.);
34. Літературне знайомство «Найкраще — дітям» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненськоїм ОР);
35. Літературне закулісся «Веселі підказки, щоб потрапити до казки» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);
36. Читацький квест «У пошуках книжкових скарбів» (КЗ «Краснопільська публічна бібліотека» Сумської обл.);
37. Літературний вітраж «Твори Володимира Рутківського — перлина української літератури» (Путивльська РБД Сумської обл.);
38. Слайд-бесіда «Книга в образотворчому мистецтві» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»);
39. Казкова мандрівка «У чарівному світі українських казок» (Бучацька ЦБД Тернопільської ОБД);
40. Ретровиставка «Сонячна книга маминого дитинства» (Бібліотека № 4 для дітей Тернопільської МЦБС);
41. Артпортрет «Найколоритніший сучасний книжковий графік» (до 60-річчя від дня народження художника-ілюстратора 

Кості Лавра) (ОКЗ «Харківська ОБД»);
42. Посвята в читачі «Хай Україна вся читає, бо книга нас усіх єднає» (Кегичівська РБД Кегичівської ЦБС Харківської обл.);
43. Спортивні змагання XBOX ONE+Kinect «Від читача до чемпіона світу» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» 

Херсонської ОР);



44. VR-квест «Твоя віртуальна бібліотека» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обл.);
45. Літературний онлайн-квіз «Книжкові пригоди» (Новокаховська МБД Херсонської обл.);
46. Book-прем’єра «Книжковий дивосвіт» (Бібліотека для дітей Деражнянської ТГ Хмельницької обл.);
47. Бібліотечна інформина «Цікавинки книжкового світу» (Бібліотека для дітей Городоцької ТГ Хмельницької обл.);
48. Бібліофлеш «Книжкові новини — для кожної дитини» (Бібліотека для дітей Шепетівської ТГ Хмельницької обл.);
49. Літературна гра-знайомство «У гостину до Марійки» (до 140-річчя письменниці М. Підгірянки) (Бібліотека-філія № 8 

ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);
50. Бібліографічна головоломка «Маленькі секрети великих словників» (КУ «ЦМБС для дітей м. Одеси»);
51. Пізнавально-розважальна гра «Пізнайкова скарбничка» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР);
52. Книжкова виставка-інсталяція «Сміттєвий монстр» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

30 березня
1. Бібліотечний літінструктаж «ВАУ! Весела агенція уфологів за книгою Наталії Бонь «НЛО за селом» (НБУ для дітей):

• Нетривіальне інтерв’ю з Наталією Бонь від Марійки Книгогризенко;
• Майстер-клас «Міжпланетний девайс»;
• «Що це було? Мабуть… Літературний всюдиліт»;
• Космофантазії «Інопланетяни, прибульці та інші гуманоїди»;
• Бібліотрансформер «МТС (Міжгалактична тренувальна станція)»;

2. Лабораторія книжкового смаку «Книги з ароматом кави» (Цуманська бібліотека для дітей Волинської обл.);
3. Бібліоперформанс «Казкові мандри справжніх дам» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
4. Літературний відеодайджест «Книги — мовою екрана» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
5. Святковий променад «Під вітрилами книг — до нових відкриттів» (ЦБД КЗ «Новомосковська МЦБС» Дніпропетровської обл.);
6. Віртуальна виставка «Людина та книга» (Бібліотека-філія № 4 КЗ «ЦСПБ м. Слов’янська» Донецької обл.);
7. Літературний квест «В казковій країні» (Бібліотека-філія с. Ганнівка Добропільської МЦБС Донецької обл.);
8. Бібліошоу «Ми читаємо завзято, а читання нам — це свято!» (Попільнянська ЦБД Житомирської обл.);
9. Віртуальна екскурсія «У мандри — з найдивовижнішими книгами світу» (Новоград-Волинська ЦБД Житомирської обл.);

10. Бібліоквест «Шукай скарби в ВООКляндії» (Ужгородська МБД Закарпатської обл.);
11. Літературна галерея «Марійка Підгірянка — для дітей» (до 140-річчя від дня народження письменниці) (Мукачівська МБД 

Закарпатської обл.);



12. Бібліознайомство «Book-online» (ЦБД Мелітопольської МЦБС Запорізької обл.);
13. Бібліоподіум «Іграшковий день у бібліотеці» (Бібліотека для дітей Новомиколаївської ОТГ Запорізької обл.);
14. Письменники-ювіляри «Творили й творимо для вас» (Івано-Франківська ОБД);
15. Бібліотечна відеобесіда «На островах довідкових видань» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);
16. Фотомарафон «Я і мій друг — книга» (Таращанська бібліотека для дітей Київської обл.);
17. Гра-квест «Підкорювачі бібліотечного фонду» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);
18. Бібліоподорож «Казка вчить, як на світі жить» (Помічнянська МБД Кіровоградської обл.);
19. Virtual Tour «Найкращі книжкові палаци» (ЦМБД ЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);
20. День книг-ювілярів «Зорепад книжкових ювілеїв» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради Кіровоградської обл.);
21. Казкотерапія «Казки затишного лісу» (МБД КЗ «Благовіщенська МПБ» Кіровоградської обл.);
22. Квест «Пригоди з Читайменом» (Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей Кіровоградської обл.);
23. Бібліомікс «У бібліотеці побувай і пізнай свій рідний край» (Бібліотека-філія № 8 КЗК «МДБ» Криворізької міської ради);
24. Книжкова виставка «Надзвичайні щоденники звичайних хлопців і дівчат» (КЗ Львівської ОР «Львівська ОБД»);
25. Літературно-музичне свято «Запрошує весна у світ книжковий» (Веселинівська дитяча бібліотека-філія КЗ «Публічна 

бібліотека» Веселинівської селищної ради Миколаївської обл.);
26. Літературний футбол «Спортивні змагання для дружнього читання» (КЗ «Публічна бібліотека Казанківської селищної 

ради» Миколаївської обл.);
27. Літературні онлайн-мандри «Книжкова Планета Мрій» (Бібліотека-філія № 17 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
28. Відеомандрівка «Чарівні світи української книги» (Бібліотека-філія № 26 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
29. Поетичний вернісаж «Палітра слів у душі поета» (Арцизька РБД Одеської обл.);
30. Бібліомікс «Під парусами дитячих книг» (Карлівська бібліотека для дітей Полтавської обл.);
31. Вook-парад «Мандри у книжковий дивосвіт» (Великобагачанська РБД Полтавської обл.);
32. Казкова ігротека «Мультфільм за книгою» (до 120-річчя від дня народження Уолта Діснея) (КЗ «Рівненська ОБД» 

Рівненської ОР);
33. Бібліотечний вікенд «Моя сім’я — книжка і я» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);
34. Карнавал книжкових друзів «У книжковій країні мрій» (Бібліотека-філія для дітей КЗ МР «Білопільська публічна бібліотека 

ім. О. Олеся» Сумської обл.);
35. День нової книги «Book-парад у бібліотеці» (КЗ «Краснопільська публічна бібліотека» Сумської обл.);
36. Літературний калейдоскоп «Україна пише дітям» (КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);



37. Літературна гра «З якої книги випала сторінка?» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»);
38. Акція «Подаруй бібліотеці сучасну українську книгу» (Кременецька ЦБД Тернопільської обл.);
39. Book-шоу «Книжковий Бум» (Бібліотека № 3 для дітей Тернопільської МЦБС);
40. Літературні пазли «Поверни героя книги» (Балаклійська РБД РКЗ «Балаклійська ЦБС» Харківської обл.);
41. Літературний експрес «Читати, щоб бути в тренді!» (КЗ «Красноградська бібліотека для дітей» Харківської обл.);
42. Відкрита репетиція «Артпасьянс: поет Давид Бурлюк» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР);
43. Сімейна PARKовка «У нашій родині — книга господиня» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР);
44. Аудіоконкурс творчого пера на кращий власний вірш (Білозерська бібліотека для дітей Херсонської обл.);
45. Літературне турне «Казки на всі часи!» (Новокаховська МБД Херсонської обл.);
46. Літературний фітбек «Кращі книги нашого дитинства» (Бібліотека для дітей Деражнянської ТГ Хмельницької обл.);
47. Книжковий фуршет «Королівство книжкових скарбів» (Бібліотека для дітей Красилівської ТГ Хмельницької обл.);
48. Вулична акція «Почитай мені! Читай зі мною! Давай читати разом!» (Бібліотека для дітей Новоушицької ТГ Хмельницької обл.);
49. Літературний портрет «Талант, відданий дітям» (до 140-річчя від дня народження Марійки Підгірянки) (Бібліотека-філія № 6 

Кам’янець-Подільської МЦБС Хмельницької обл.);
50. Школа грамотного читача «З книгою в +» (ЦБД Чемеровецької ТГ Хмельницької обл.);
51. Історично-літературне досьє «Це зробила вона. Жіночі долі на тлі української історії» (КУ «ЦМБС для дітей м. Одеси»);
52. Літературна гра «Усі дороги ведуть до Казки» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР);
53. Мультимедійний час «Дивимось. Читаємо. Відпочиваємо» (КУ «Чернівецька ОБД»);
54. Букслем «Книжкові пристрасті» (Бобровицька бібліотека для дітей Чернігівської обл.);
55. Конкурс малюнків «Казка на кінчику пензля» (Варвинська РБД Чернігівської обл.);
56. Читацький онлайн-букслем «Я читаю — ти читаєш» (Семенівська РБД Чернігівської обл.);

31 березня
1. Знайомство із Іреною Панаріною, авторкою книги «ПтахАбетка» (НБУ для дітей):

• Літературний ґепенінг «Пташина зграя»;
• Інтелектуально-мистецька забава «Мудра сова»;
• Творча майстерня «Робимо пташок з ниток»;
• Музичні слуханки «Має мову птах і звір, як не віриш — перевір!»;

2. Свято «Країна чудова — країна книжкова» (Бібліотека-філія № 3 м. Гірник Донецької обл.);



3. Хіт-парад казкових героїв «Із книжок до мультика» (ЦБД КЗ «ЦСПБ м. Слов’янська» Донецької обл.);
4. Гумор-квест «Світ вцілів — бо сміявся» (МБД Бахмутської ОТГ Донецької обл.);
5. Літературні перегони «Казкові ХІТИ» (ОБД Житомирської ОР);
6. Онлайн-зустріч із дитячим письменником, директором видавництва «Вісім лапок» О. Зімбою (Бердичівська бібліотека 

філія № 7 для дітей Житомирської обл.);
7. Літературне побачення з дитячою поетесою Лесею Дмитренко «Так просто дарувати дітям щастя!» (Малинська МБД 

Житомирської обл.);
8. Літературний глобус «Разом із книгою відкриваємо світи» (Ужгородська МБД Закарпатської обл.);
9. Імідж-читання «Ключі до дитячих сердець» (Мукачівська МБД Закарпатської обл.);

10. Віртуальна подорож «Дивовижні факти про книгу» (Бібліотека для дітей Більмацької ОТГ Запорізької обл.);
11. Літературна подорож «З книгою жити — з добром дружити» БД Михайлівської ОТГ Запорізької обл.);
12. Майстер-клас «Врятуйте стареньку книгу» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);
13. День книжок-ювілярів «Сторінками книжкових ювілеїв» (Івано-Франківська ОБД);
14. Літературна мандрівка «Книга скликає друзів» (Баришівська бібліотека для дітей Київської обл.);
15. Літературно-музичне свято «Книги добрі і цікаві, книги мудрі і яскраві» (Тетіївська бібліотека для дітей Київської обл.);
16. Фотозона «Спіймали за читанням» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);
17. Акція «Book-симпатія» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради Кіровоградської обл.);
18. Виставка-відкриття «Книги нової епохи сучасних дитячих українських письменників» (Дитяча філія Новоукраїнської ЦБ 

Кіровоградської обл.);
19. Дегустація книжкових новинок «Тиждень Казкових сюрпризів» (КУ «Петрівська бібліотека для дітей» Петрівської селищної 

ради Кіровоградської обл.);
20. Літературна ігротека «Фольклорний кошик» (Помічнянська МБД Кіровоградської обл.);
21. Ляльковий book-парад «Мандри у ляльковий дивосвіт» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);
22. Читацькі вибори «Супер книжка» (Світловодська МБД Кіровоградської обл.);
23. Книжкове свято від Art Lion (КЗ Львівської ОР «Львівська ОБД»);
24. Свято книги «Книжковим іменинам час, чекаємо читайликів у нас» (Єланецька бібліотека для дітей Миколаївської обл.);
25. Бібліотечна валіза «З книгою в країну пригод і фантастики» (Публічна бібліотека Снігурівської МР Миколаївської обл.);
26. Книжкове ток-шоу «Голосуй за книгу — обирай майбутнє!» (МБД КУ «Публічна бібліотека Ананьївської міської ради» 

Одеської обл.);
27. Пізнавальна розвідка «Великі книголюби» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);



28. Мультимедійна година «Казкові герої в мультиках» (Карлівська бібліотека для дітей Полтавської обл.);
29. Віртуальна бібліоподорож «Дарують мудрість дітям книги» (Великобагачанська РБД Полтавської обл.);
30. Свято книги «Книжкова чарівниця відкриває таємниці» (Дубенська МБД Рівненської обл.);
31. Bebi-шоу «Країна книжкова, країна казкова» (Бібліотека-філія для дітей КЗ МР «Білопільська ПБ ім. О. Олеся» Сумської обл.);
32. Флешмоб «Якщо любиш — читай!» (КЗ «Краснопільська публічна бібліотека» Сумської обл.);
33. Конкурс на кращу рекламу книги «Розкажу з любов’ю я про книгу» (КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);
34. Бібліомікс «Нас єднає книга» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»);
35. Казкова мандрівка «Країна книжкова, країна казкова» (Кременецька МБД Тернопільської обл.);
36. Web-експедиція «Розшукується модна книга» (ЦБД Тернопільської МЦБС);
37. Майстер-клас «Якщо книги — це кораблі думок, то закладки —– це компас» (ЦБД Барвінківської ЦБС Харківської обл.);
38. Бібліозустріч «Я+книга=бібліотека» (ЦМБД Чугуївської ЦБС Харківської обл.);
39. Краєзнавча гра «Лицарі Таврійського краю» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР);
40. Читацький stand-up «У прямому ефірі — читачі» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР);
41. Оnline-драйв читання на Чемеровеччині «Книга, що дихає сучасністю» (ЦБД Чемеровецької ТГ Хмельницької обл.);
42. Бібліомарафон «Під вітрилом книги — до нових відкриттів» (КУ «ЦМБС для дітей м. Одеси»);
43. Пізнавально-розважальна гра «Підняти вітрила!» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР);
44. Театралізовані читання «Червона шапочка» (КУ «Чернівецька ОБД»);
45. Вечір-зустріч із письменницею рідного краю Ліаною Лещенко, та презентація нової книги «Допомога» (Бахмацька МБД 

Одеської обл.);
46. Посвята в читачі «Мандрівка в океані книг» (Ріпкинська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);
47. Селфі-акція: «Моя улюблена книга» (Срібнянська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

01 квітня
1. Онлайн-вистава за казкою О. Лапушеної «Історія народження Малюка Коті» (НБУ для дітей);
2. Віртуальна книжкова виставка «Особисто від автора» (НБУ для дітей);
3. Поетичні пазли «У Марійки Підгірянки, мов із золота співанки» (до 140-річчя від дня народження поетеси) (Районна 

бібліотека-філія для дітей м. Ківерці Волинської обл.);
4. Вечір книги «Загадкова казка Коллоді» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
5. Літературне свято «Бібліотечний драйв» (Томаківська бібліотека для дітей КЗ «Томаківська ЦБС» Томаківської селищної 

ради Дніпропетровської обл.);



6. Онлайн-бюро літературних новинок «Познайомся! Ми новенькі!» (Вугледарська МБД Донецької обл.);
7. Квест-гра «Слідами казкових героїв Андерсена» (Бібліотека-філія № 6 ім. В.В. Маяковського КУ «ЦМПБ Маріупольської 

МР з філіями» Донецької обл.);
8. День книжкових сюрпризів «Стонадцять пригод» (ОБД Житомирської ОР);
9. Літературний пінг-понг «Знайди пару книжковому герою» (Коростенська міська бібліотека-філія для дітей № 1 

Житомирської обл.);
10. Гумористично-книжковий бранч «Веселощі, гумор і сміх — ці книги для всіх» (Ужгородська МБД Закарпатської обл.);
11. «Кадр книжковий» — зустріч з автором книги «Украдені» Валентиною Попелюшкою (Мукачівська МБД Закарпатської обл.);
12. Літературний перформанс «Поетичний зорепад України» (Бібліотека для дітей Гуляйпільської ОТГ Запорізької обл.);
13. Свято-вітання «Посвята в читачі» (Бібліотека для дітей Оріхівської ОТГ Запорізької обл.);
14. День забутих книг «Ці книги читали твої батьки» (Івано-Франківська ОБД);
15. Виставка-інсталяція «Голосуй за книгу — обирай майбутнє!» (Білоцерківська МБД Київської обл.);
16. Зустріч у бібліокафе «Дегустація літературних новинок» (Узинська бібліотека для дітей Київської обл.);
17. Бібліотечний флешмоб «Час читати» (Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей Кіровоградської обл.);
18. Бібліошопінг «Прочитай! Не пожалкуєш!» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради Кіровоградської обл.);
19. Година розваг «Читання для реготання» (Устинівська бібліотека для дітей Кіровоградскої обл.);
20. Гуморина до Дня сміху «Сміємось разом із книгою» (Філія для дітей КЗ «Долинська ЦПБ Долинської МР» Кіровоградської обл.);
21. Журнальна подорож «Креативність, жарти, сміх — ці журнали для усіх» (Устинівська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);
22. Літературна агенція Сергія Гридіна «Книги, що підкажуть, порадять, підтримають» (до 50-річчя від дня народження 

письменника) (Новгородківська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);
23. Літературне караоке «Веселі хтосики» (Олександрівська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);
24. Презентація казки письменниці-землячки Л. Олександрук «Таємниця вишитого рушника» (Гайворонська бібліотека-філія 

№ 1 для дітей КЗ «Гайворонська МПБ» Кіровоградської обл.);
25. Фотоакція «Книга в об’єктиві» (МБД КЗ «Благовіщенська МПБ» Кіровоградської обл.);
26. Бюро нових книг «До нас у гості завітай — нову книжку почитай!» (Березанська бібліотека для дітей Миколаївської обл.);
27. Поетична пастораль «Поетичними рядками по рідному краю» (Первомайська бібліотека для дітей Миколаївської обл.);
28. Парад улюблених журналів «Цікаво все на світі» (Захарівська РБД Одеської обл.);
29. Казкотерапія «Казки затишного лісу» (Карлівська бібліотека для дітей Полтавської обл.);
30. Відеоогляд дитячої детективної серії «Слідами Агати Містері» (Бібліотека-філія для дітей № 9 Полтавської МЦБС);
31. Літературно-музична година «Кожен вірш — це сповідь поета» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);



32. Літературна вікторина «На крилах книг» (Сарненська РБД Рівненської обл.);
33. Літературний калейдоскоп «Яскравий водограй художнього слова» (Великописарівська ЦБД Полтавської обл.);
34. Малюнковий єралаш «Читаємо. Фантазуємо. Казку малюємо» (КЗ «Краснопільська публічна бібліотека» Сумської обл.);
35. Літературний альманах «Для вас, дітлахи, новенькі книжечки» (КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);
36. День нової дитячої книги «Хіт-парад кращих дитячих книг» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»);
37. Літературний круїз «На вас чекають пригоди на острові читання» (Монастириська ЦБД Тернопільської обл.);
38. Загадковий дайджест «Як не знаєш — розпитаєш, коли мудрий — відгадаєш» (Скалатська ЦБД Тернопільської обл.);
39. Панно улюблених книг «В книжковому полоні» (Богодухівська дитяча бібліотека-філія КЗ «Публічна бібліотека 

Богодухівської МР» Харківської обл.);
40. Свято «Читай! Формат не має значення» (Зачепилівська ЦРДБ КЗ «Зачепилівська РЦБС»);
41. Бібліотечний практикум «Як читати та берегти книгу» (Печенізька РДБ КЗ «Печенізька ЦБС» Харківської обл.);
42. Фінал відкритого літературного конкурсу творів у жанрі фантастики та фентезі «ФантФест» (КЗ «Херсонська ОБД ім. 

Дніпрової Чайки» Херсонської обл.);
43. Літературне дежавю «Хто більше читає, той більше знає» (Новокаховська МБД Херсонської обл.);
44. Книжковий літсплей «Пригоди барона Мюнхгаузена» (Каланчацька бібліотека для дітей Херсонської обл.);
45. Онлайн-конкурс читців «#Гостре_слівце» (Великоолександрівська бібліотека для дітей Херсонської обл.);
46. Фанфік-акція «А я напишу …» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка);
47. Бібліоефір «Незвичайні пригоди звичайних книг» (Бібліотека для дітей Деражнянської ТГ Хмельницької обл.);
48. Читацька зупинка «Діти, татусі і мами, зазирніть у книжку з нами» (КУ «ЦМБС для дітей м. Одеси»);
49. Бібліорозслідування «Шерлок Холмс і всі, всі, всі ...» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР);
50. Конкурс малюнків «Моя улюблена книга» (КУ «Чернівецька ОБД»);
51. Цикл казкових вистав на новий лад «Казковий вернісаж» (Козилецька бібліотека для дітей Чернігівської обл.);
52. Бібліозустріч «Книжковий острівець дитинства» (Талалаївська РБД Чернігівської обл.);

02 квітня
1. Фінальне свято з нагоди закриття Всеукраїнського тижня дитячого читання «Бібліотечний ТРІУМФ» (НБУ для дітей);
2. Веселий калейдоскоп «КниГАВікторина» (НБУ для дітей);
3. Літературний калейдоскоп «Вклонімось книзі, мудрості віків» (Іваничівська бібліотека для дітей КЗ «Центр культури, 

дозвілля та спорту Іваничівської селищної ради» Волинської обл.);



4. Літературна інформина «Письменник із мужнім і чутливим серцем» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
5. Онлайн-круїз «Усе минуще, тільки книги вічні: Книги-ювіляри 2021 року» (КЗК «Петропавлівська бібліотека для дітей 

Петропавлівської селищної ради» Дніпропетровської обл.);
6. Воок-хвилинка «Мрії книгомана» (Ялтинська селищна БД Мангушської РЦБС Донецької обл.);
7. Відеознайомство «Іван Малкович — патріот, видавець, письменник» (Бібліотека-філія № 3 ім. Г.К. Андерсена КУ «ЦМПБ 

Маріупольської МР з філіями» Донецької обл.);
8. Читацька вечірка «Книгопаті в бібліоформаті» (Коростенська міська бібліотека-філія для дітей № 3 Житомирської обл.);
9. Fresh-дозвілля «У цю березневу днину бібліотека кличе на гостини» (Ужгородська МБД Закарпатської обл.);

10. Онлайн-вікторина «Стежками казки і добра» (Бібліотека для дітей Енергодарської ОТГ Запорізької обл.);
11. BOOK-парад «Книго моя! Мудрість твоя збагачує наші серця» (Бібліотека для дітей Василівської ОТГ Запорізької обл.);
12. БібліоArt-майстерня «Книга надихає!» (Бібліотека для дітей Енергодарської ОТГ Запорізької обл.);
13. Літературна година «Читання — це круто!» (Івано-Франківська ОБД);
14. Оnline-парад літературних героїв «Мій улюблений герой» (Білоцерківська МБД Київської обл.);
15. Презентація бібліотечного інтернет-проєкту «#Читаймо!» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка)
16. Акція «Читаєш сам — поклич читати друга» (Новомиргородська МБД Кіровоградської обл.);
17. Андерсеновські читання «Дитинство — одне на всіх» (Олександрівська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);
18. Бенефіс читача «Кращий читач — гордість бібліотеки» (Побузька МБД Кіровоградської обл.);
19. Літературна мандрівка «На гостину до великого казкаря» (Гайворонська бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ «Гайворонська 

МПБ» Кіровоградської обл.);
20. Літературно-пригодницький квест «Нас у місті усі знають — тут читайлики зростають» (КУ «Петрівська бібліотека для 

дітей» Петрівської селищної ради Кіровоградської обл.);
21. Розважально-ігрова програма «Я люблю читати» (Світловодська МБД Кіровоградської обл.);
22. Святкова презентація «Улюблені літературні герої кропивницьких дітей на карті світу» (ЦМБД МЦБС м. Кропивницького 

Кіровоградської обл.);
23. Свято «Країна казкова — країна книжкова» (Помічнянська МБД Кіровоградської обл.);
24. Селфі-паті «Фототрюки з улюбленою книгою» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);
25. Фотовиставка «Ти де? А я — в бібліотеці!» (Новгородківська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);
26. Шоу-програма «Настрій дарує книга» (Новоархангельська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);
27. Читаємо твори Сергія Гридіна (до 50-річчя від дня народження) (КЗ Львіської ОР «Львівська ОБД»);



28. Виставка-серпантин «Бібліогурманіка — апетитне читання» (Бібліотека для дітей Врадіївської публічної бібліотеки 
Миколаївської обл.);

29. Літературна мандрівка казками Г.Х. Андерсена «У світі чарівної казки» (Бібліотека-філія № 24 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
30. Казковий ярмарок «На годину до великого казкаря» (ЦДБ МКЗК «ЦСБД» м. Дніпро);
31. День відкритих дверей «Дружба з книгою — це свято!» (Бібліотека-філія № 2 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпро);
32. Бібліофлеш «До нас прийшла нова книга» (Бібліотека-філія № 15 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
33. Літературна гра «Подорож з Оле Лукойє» (Бібліотека-філія № 14 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
34. Бібліопустощі «Журляндія — країна розваг» (ЦБД Куяльницької ЦБС Одеської обл.);
35. Онлайн-година подиву «Книжка відкривається — диво починається» (Гадяцька МБД Полтавської обл.);
36. Відеоогляд пізнавальних книг для дітей «Душевні факти про серце» (Бібліотека-філія для дітей № 9 Полтавської МЦБС);
37. Година розваг «Бібліо-party» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);
38. Поетична подорож «Королева дитячого слова» (до 140-річчя від дня народження поетеси Марії Підгірянки) (КЗ 

«Краснопільська публічна бібліотека» Сумської обл.);
39. Майданчик дитячої творчості «Мріємо та творимо разом» (КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);
40. Літературний квест «Знайди ім’я у книзі» (КУ Тернопільської ОР «Тернопільська ОБД»);
41. Година акторського ремесла «Зіграй персонажів казочки» (Підволочиська ЦБД Тернопільської обл.);
42. Медіаурок «Перші бібліотеки» (Почаївська МБД Тернопільської обл.);
43. Ілюмінатор літературних героїв «Читачу поспішай, книгу прочитай, щоб зібрати мудрий урожай» (Борівська РБД КЗ 

«Борівська ЦБС» Харківської обл.);
44. Свято «Якщо читає дитина, Україна буде вільна і єдина» (Вовчанська бібліотека-філія для дітей Вовчанська публічної 

бібліотеки Харківської обл.);
45. Літературна мандрівка «Дорогами казок Андерсена» (Нововодолазька бібліотека для дітей Нововодолазької селищної ради 

КЗ «Публічна бібліотека ОТГ» Харківської обл.);
46. Онлайн-презентація книги Ірини Скибенко «Ніна та Єва. Перша поїздка до моря» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової 

Чайки» Херсонської ОР);
47. Бібліоподорож «Країна Непрочитаних книг» (Білозерська бібліотека для дітей Херсонської обл.);
48. Онлайн-акція «#Читай_досягай: 17 сторінка non-stop» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР);
49. Сторітелінг open-air «День улюблених книжок» (Новокаховська МБД Херсонської обл.);
50. Літературні обновки «Книжкове безсоння: читаємо новинку!» (Каланчацька бібліотека для дітей Херсонської обл.);



51. #бібліошопінг «Даремно часу ви не гайте — візьміть книгу, прочитайте!» (Великоолександрівська бібліотека для дітей 
Херсонської обл.);

52. Гра-посвята в читачі першокласників «Здобудьмо ключ у Книжкове королівство!» (Нижньосірогозька бібліотека для дітей 
Херсонської обл.);

53. Конкурс ерудитів «Мамо, тато я — читацька сім’я» (КУ «ЦМБС для дітей м. Одеси»);
54. Бібліокіно «Читали. Дивилися. Радимо!» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР);
55. Бібліолото «Чарівний книжковий візок» (КУ «Чернівецька ОБД»);
56. Літературні читоляси «Щастя поряд — ось воно, книгою звемо його!» (Прилуцька МБД Чернігівської обл.);
57. Читацьке рандеву «Опції пригодницького літа з Андрієм Кокотюхою» (Ніжинська міська бібліотека-філія №3 для дітей 

Чернігівської обл.);
58. Літературна композиція «Щоб книга в пошані була, хай книги читає завжди дітвора» (Талалаївська РБД Чернігівської обл.).


