
 

 

Заходи спеціалізованих бібліотек України для дітей  

з нагоди 150-річя від дня народження Лесі Українки 

(на виконання Указу Президента від 29 січня 2021 р. № 32/2021 «Про відзначення 150-річчя від 

дня народження Лесі Українки», постанови Верховної Ради України від 08 лютого 2018 р. 

№ 2286-VIII «Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 р. № 136-р «Про затвердження плану заходів з 

підготовки та відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки») 
 

Видавнича діяльність 
 

Методичні поради «Місія та пророцтво Лесі Українки» із серії «Великі українці» (НБУ для дітей); 

Літературний вісник «Її вірші, як перла многоцінні …» (Жовтоводська ЦБД Дніпропетровської обл.); 

Сценарій «Хотіла я б піснею стати» (Івано-Франківська ОБД); 

Біобібліографічний посібник «Леся Українка — взірець таланту і мужності» (КЗ Київської ОР «Київська 

ОБД»);  

Методико-біобібліографічні матеріали «Легендарна постать геніальної дочки України: Леся Українка 

(Лариса Петрівна Косач) 1871-1913 рр.» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»); 

Методико-бібліографічний покажчик «Поетеса зламу століть» (КЗ Львівської ОР «Львівська ОБД»); 

Методико-бібліографічний покажчик «Високе світло імені та слова» (КЗ Львівської ОР «Львівська ОБД»); 

Дайджест «Мелодії з голосу Лесі Українки» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна); 

Методичні поради «Душею щира Українка» (КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»); 

Біобібліографічний покажчик «Крила пісень Лесі Українки» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного); 



Біобібліографічний нарис «Велич духу і сила таланту» (Кременчуцька ЦМБД ЦБС для дітей Полтавської 

обл.); 

Методико-бібліографічні матеріали «Мріє, дай мені крила» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР); 

Літературне досьє «Її вірші, як перли, многоцінні» (ОКЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»); 

Бібліоесе «Синьоока Мавка України» (ЦБД Конотопської МЦБС Сумської обл.); 

Буклет «Леся Українка — дітям» (КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.); 

Буклет «Шляхами долі Лесі Українки» (КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.); 

Методико-бібліографічний матеріал «Високе світло імені та слова» (Тернопільська ОБД); 

Методико-бібліографічні матеріали «Ні! Я жива! Я буду вічно жити!» (ОКЗ «Харківська ОБД»); 

Дайджест-пам’ятка «Геніальна дочка українського народу» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);  

Методичні рекомендації «Твого слова співочого сила: Леся Українка» (КЗ «Чернігівська ОБД» 

Чернігівської ОР). 

 

Книжкові виставки 
 

Книжкова виставка-ім'я «Поетка українського рісорджіменту» (НБУ для дітей); 

Книжкова виставка-портрет «Яскрава квітка золотом сяє» (Жовтоводська ЦБД Дніпропетровської обл.); 

Виставка-персоналія «Співоча душа України» (Павлоградська ЦБД Дніпропетровської обл.); 

Книжково-ілюстративна виставка «Співачка зорі провідної» (Петропавлівська бібліотека для дітей 

Дніпропетровської обл.); 

Книжкова виставка-портрет «Яскраве світло поетичної зорі» (КЗ «Софіївська бібліотека для дітей» 

Дніпропетровської обл.); 

Книжкова виставка-портрет «Ні! Я жива, я вічно буду жити!» (Юр’ївська РБД Дніпропетровської обл.); 

Книжкова виставка «Поетичний віночок Лесиних віршів» (КЗК «Донецька ОБД»); 

Літературна виставка «Я жива, я буду вічно жити» (КЗК «Донецька ОБД»); 

Виставка-портрет «Співоча душа України» (Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна Донецької обл.); 



Виставка-спогад «Душею щира Українка» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);  
Виставка-персоналія «Ти світи, наша зоре…» (КЗ Білоцерківської МР «Білоцерківська МЦБС 

ім. П. Красножона» Київської обл.); 

Виставка-портрет «Співачка зорі провідної» (Фастівська бібліотека для дітей Київської обл.); 

Книжкова виставка «Славетна дочка України» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 

Книжкова виставка «Хотіла б я піснею стати…» (КЗ Львівської ОР «Львівська ОБД»); 

Книжково-ілюстративна виставка-портрет «Ти себе українкою звала» (КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»); 

Виставка-рекомендація «Твори Лесі я люблю і вчу…» (Бібліотека-філія № 3 

КУ Ізмаїльської МР «ЦБСД»); 

Виставка-пошана «Вічний живий голос» (Бібліотека-філія № 4 КУ Ізмаїльської МР «ЦБСД»); 

Виставка-огляд «І мій пелюсточок у Лесин віночок» (Ананьївська МБД Одеської обл.); 

Виставка-персоналія «Квітка на долоні вічності» (Любашівська РБД Одеської обл.); 

Книжкова виставка «Берегиня рідного народу»  (Ширяївська РБД Одеської обл.); 

Виставка-символ «Окраса і гордість української нації» (Бібліотека-філія № 1 КЗК «Кременчуцька МЦБС 

для дітей» Полтавської обл.); 

Книжкова викладка «Поетичні вітрила Лесі Українки» (Бібліотека-філія № 3  

КЗК «Кременчуцька МЦБС для дітей» Полтавської обл.); 

Книжкова виставка «Леся Українка — геніальна донька українського народу» (Бібліотека-філія № 5 КЗК 

«Кременчуцька МЦБС для дітей» Полтавської обл.); Ювілейна виставка «Її життя — сонячний промінь» 

(Бібліотека-філія № 6 КЗК «Кременчуцька МЦБС для дітей» Полтавської обл.);  

Виставка-огляд «Поетичне слово Лесі Українки» (Лубенська МБД ім. О. Донченка Полтавської обл.); 

Книжкова виставка «Письменники-лауреати літературної премії імені Лесі Українки» (КЗ «Рівненська 

ОБД» Рівненської ОР); 

Книжкова виставка «Синьоока мавка України» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР); 

Книжково-ілюстративна виставка «Нескорена берегиня» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР); 



Виставка-персоналія «Я вічно буду жити» (Гощанська ЦРБД Рівненської обл.); 

Книжкова виставка «Жила колись на світі Леся…» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»); 

Книжкова виставка «Безсмертна донька мудрого народу» (Бібліотека для дітей КЗ «Краснопільська 

публічна бібліотека» Сумської обл.); 

Книжково-ілюстративна виставка «Ти себе Українкою звала» (Бібліотека для дітей Кролевецької МР 

Сумської обл.); 

Книжкова виставка-інсталяція «В полоні Лесиних віршів» (КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.); 

Книжково-ілюстративна виставка «Дитячі твори Лесі Українки» (КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської 

обл.); 

Книжкова виставка «Величезний талант Лесі Українки» (КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.); 

Книжкова виставка-інсталяція «Золотослів України — наша Леся» (КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської 

обл.); 

Книжкова виставка-персоналія «Славетна дочка України» (КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.); 

Книжково-ілюстративна виставка «Чистий промінь Лесиного слова» (Тернопільська ОБД); 

Виставка книг «Співачка зорі провідної» (Козівська РБД Тернопільської обл.); 

Виставка-портрет «Співачка досвітніх вогнів» (ОКЗ «Харківська ОБД»); 

Виставка-персоналія «Горить зоря її поезії над краєм» (Борівська бібліотека для дітей Харківської обл.); 

Виставка-ювілей «Обличчя української історії: Леся Українка» (Краснокутська бібліотека для дітей 

Харківської обл.);  
Виставка-персоналія «Горить зоря її поезії над краєм» (Нововодолазька бібліотека для дітей Харківської 

обл.); 

Книжкова виставка-портрет «На крилах Лесиних пісень» (Печенізька бібліотека для дітей Харківської 

обл.); 

Книжкова поличка «Мужня й ніжна жінка, диво-українка» (Сахновщинська бібліотека для дітей 

Харківської обл.); 



Виставка «Крилате слово — от моя стріла!» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР); 

Книжково-ілюстративна виставка «І Лесин дух зі слова в душі лине» (Хмельницька ОБД 

ім. Т.Г. Шевченка); 

Виставка-вшанування «Вітрила Лесиної долі» (Бібліотека-філія для дітей № 10 ім. Д. Брилінського 

Хмельницької МЦБС); 

Книжково-ілюстративна виставка «Справжня Українка — Леся» (Городоцька МБД Хмельницької обл.); 

Ювілейна виставка «Я житиму сльозою серед співів» (Летичівська бібліотека для дітей Хмельницької обл.); 

Виставка-експедиція «Дочка Прометея» (Славутська МБД Хмельницької обл.); 

Книжково-ілюстративна виставка «Струна моя перша озветься» (Чорноострівська бібліотека для дітей 

Хмельницької обл.); 

Інформаційний виклад літератури «Талант і мужність Лесі Українки» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР); 

Книжкова виставка «Нескорена українська душа» (Черкаська ЦМБД); 

Літературно-ювілейна виставка «Та, що буде вічно жити» (Монастирищенська РБД Черкаської обл.); 

Виставка-персоналія «Світле безсмертя Лесі Українки» (Смілянська МЦБД Черкаської обл.); 

Книжково-ілюстративна експозиція «Геній тендітної незламності» (КУ «Чернівецька ОБД»); 

Арт-виставка «Лесине слово у кадрі та нотах» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР); 

Книжкова виставка-композиція «Барвисті квіти Лесі Українки» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської 

ОР); 

Книжково-ілюстративна виставка «Поетична пісня України» (Бобровицька бібліотека для дітей КЗ 

«Публічна бібліотека» Бобровицької МР Чернігівської обл.); 

Книжкова виставка-вшанування «Хотіла б я піснею стати» (Варвинська бібліотека для дітей КЗ 

«Варвинська ЦБС» Варвинської селищної ради Чернігівської обл.); 

Книжкова виставка «Співоча душа України» (Козелецька бібліотека для дітей Чернігівської обл.); 

Виставка-ювілей «Вітрила Лесиної долі» (Ніжинська міська бібліотека-філія № 3 для дітей Ніжинської 

МЦБС Чернігівської обл.); 



Виставка-персоналія «Без надії сподіваюсь» (Ріпкинська бібліотека для дітей Чернігівської обл.); 

Виставка-персоналія «Рядки, що зачепили душу» (Сосницька бібліотека для дітей Сосницької селищної 

ради Чернігівської обл.); 

Виставка-персоналія «Леся — славна дочка України» (Срібнянська бібліотека для дітей Чернігівської обл.). 

 

Конкурси  

 

Конкурсна програма «Я служила Україні» (КЗ Білоцерківської МР «Білоцерківська МЦБС 

ім. П. Красножона» Київської обл.); 

Конкурс читців «Горить моє серце» (КУ «Білгород-Дністровська ЦБС» Одеської обл.); 

Конкурс читців «Уклін безсмертній славній жінці — величній Лесі Українці» (Бібліотека для дітей КЗ 

«Краснопільська публічна бібліотека» Сумської обл.); 

Поетичний конкурс «Довго щирими сими словами до людей промовлятиму я» (Дитяча бібліотека-філія 

№ 2 Чернігівської МКБС); 

Поетичний конкурс «Ти себе Українкою звала» (Ніжинська міська бібліотека-філія № 3 для дітей 

Ніжинської МЦБС Чернігівської обл.); 

Мистецький конкурс «Краща ілюстрація до творів Лесі Українки» (Сосницька бібліотека для дітей 

Сосницької селищної ради Чернігівської обл.). 

 

Поетичні заходи 
 

Поетична майстерка «Квітчаста Лесина листівка» за мотивами збірки поезій Лесі Українки «В дитячому 

крузі» (НБУ для дітей); 

Поетична година «Хто вам сказав, що я слабка?» (Вінницька МБДЮ); 

Поетична година «Віра в духовну велич і світле майбутнє»  (Вінницька МБДЮ); 

Поетичні читання «Рядки, що зачепили душу» (Крижопільська бібліотека для дітей Вінницької обл.); 



Поетична алея «Слово, як голос душі» (Теплицька бібліотека для дітей Вінницької обл.); 

Поетичний вернісаж «Довго щирими словами до людей промовлятиму я» (Ківерцівська РБД Волинської 

обл.); 

Голосні читання «Чистий промінь Лесиного слова» (КЗК «Міська дитяча бібліотека» Криворізької МР 

Дніпропетровської обл.); 

Поетична палітра «Співуча душа України» (Бібліотека-філія № 8 КЗК «Міська дитяча бібліотека» 

Криворізької МР Дніпропетровської обл.); 

Поетична палітра «Давня казка» (Бібліотека-філія № 9 КЗК «Міська дитяча бібліотека» Криворізької МР 

Дніпропетровської обл.); 

Поетичний віночок «Як дитиною бувало…» (Бібліотека-філія № 14 КЗК «Міська дитяча бібліотека» 

Криворізької МР Дніпропетровської обл.); 

Поетичне віконце «Українкою народилася»  (Бібліотека-філія № 14 КЗК «Міська дитяча бібліотека» 

Криворізької МР Дніпропетровської обл.); 

Поетичний альбом «Вічна у віках» (КЗК «Донецька ОБД»); 

Поетичний вернісаж «Блакитна троянда Лесиного кохання» (Краматорська центральна міська бібліотека 

для дітей ім. О.С. Пушкіна Донецької обл.); 

Поетичне панно «І заквітне наше поле, і зазеленіє…» (ЦБД ЦБСД м. Львова); 

Поетичний зорепад «Вона свою любов у віршах нам передала» (Бібліотека-філія № 4 ЦБСД м. Львова); 

Поетично-художній вінок «Лесине слово повік не згаса» (Бібліотека-філія № 4 ЦБСД м. Львова); 

Поетичний челендж «Поетична квітка України» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна); 

Поетична елегія «Покинутий вогонь моїх сердець» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва); 

Поетична пастораль «Любов душі — найвищий злет» (Бібліотека-філія № 4 ЦМБД ім. Ш. Кобера і 

В. Хоменка); 

Поетичний вернісаж «Геній тендітної незламності» (Бібліотека-філія № 6 ЦМБД ім. Ш. Кобера і 

В. Хоменка); 



Поетична хвиля «На крилах пісень» (КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»); 

Поетичний струмок «Лесине слово іскристе» (КУ «МЦБСД» м. Одеси); 

Поетична алея «Лісова пісня зі змістом кохання» (КУ «МЦБСД» м. Одеси); 

Поетичні роздуми «Мрії зламане крило» (КУ «МЦБСД» м. Одеси); 

Поетичне гроно «І стоїть моє слово як доля» (КУ «МЦБСД» м. Одеси); 

Історичне досьє «Доля поетеси на тлі української історії» (КУ «МЦБСД» м. Одеси); 

Поетичний альбом «Хотіла б я піснею стати» (КУ «МЦБСД» м. Одеси); 

Поетична симфонія «На крилах Лесиних пісень» (Бібліотека-філія № 2 КУ Ізмаїльської міської ради 

«ЦБСД»); 

Поетична година «Поетичні перли Л.Українки» (Тарутінська РБД Одеської обл.); 

Поетична година «Нехай мої струни лунають, нехай мої співи літають по рідній коханій моїй стороні» 

(Тарутінська РБД» Одеської обл.); 

Поетичний марафон «Горить зоря її поезії над краєм» (Чорноморська РБД Одеської обл.); 

Поетичний батл «На крилах Лесиних пісень» (Бібліотека-філія № 4 КЗК «Кременчуцька МЦБС для дітей» 

Полтавської обл.); 

Поетична година «Крізь біль розлук у радість стріч» (Лубенська МБД ім. О. Донченка Полтавської обл.); 

Поетичні читання «Слово, моя ти єдиная зброє» (Дубровицька РБД Рівненської обл.); 

Поетичний перформенс «Горить зоря її поезії над краєм» (Здолбунівська РБДЮ Рівненської обл.); 

Поетичний зорепад «Хотіла б я піснею стати» (Костопільська РБДЮ Рівненської обл.); 

Поетичний струмочок «Згорай довіку серед нас» (Острозька МБД Рівненської обл.); 

Поетичні читання «Чистий промінь Лесиного слова» (Сарненська РБД Рівненської обл.); 

Поетичний вернісаж «Зоря української поезії» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»); 

Поетичний відеокалейдоскоп «Чистий промінь Лесиного слова» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»); 

Поетичний стрім «Встає з прекрасних сторінок своїх, щоб вічно жити зі своїм народом» (ЦБД КУ 

«Тернопільська МЦБС»); 



Поетичний серпантин «З віршами дитячими відкриваємо світ» (Зборівська РБД Тернопільської обл.); 

Поетична замальовка «Леся Українка — дітям» (Кременецька РБД Тернопільської обл.); 

Поетична мозаїка «Небуденний талант і сила духу» (Підволочиська ЦБД Тернопільської обл.); 

Поетична мандрівка «Ні! Я жива, я буду вічно жити!» (ОКЗ «Харківська ОБД»); 

Художнє читання «Леся Українка — дітям» (ОКЗ «Харківська ОБД»); 

Поетична вітальня «Чарівниця мистецького пензля» (Близнюківська бібліотека для дітей Харківської обл.); 

Поетичне панно «Натхненне слово Українки» (Печенізька бібліотека для дітей Харківської обл.); 

Поетичний букет «Магія вишуканого слова» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР); 

Поетичний віночок «Її вірші, як перла многоцінні…» (Волочиська МБД Хмельницької обл.); 

Поетичний батл «А я знаю більше віршів Лесі Українки» (Кам’янець-Подільська міська бібліотека-філія 

№ 6 для дітей Хмельницької обл.); 

Поетичні читання «Ні! Я жива! Я буду вічно жити!» (Нетішинська БД Хмельницької обл.); 

Краєзнавчий акцент «Леся Українка і Полонне» (Полонська МБД Хмельницької обл.); 

Поетичний вернісаж «Віршів віночок від Лесі Українки» (Полонська МБД Хмельницької обл.); 

Поетичний марафон «Чистий промінь Лесиного слова» (Славутська МБД Хмельницької обл.); 

Ювілейна рефлексія «Я служила Україні» (Чемеровецька бібліотека для дітей Хмельницької обл.); 

Поетична година «Довго щирими сими словами до людей промовлятиму я» (Дитяча бібліотека публічної 

бібліотеки Чигиринської МР Черкаської обл.); 

Поетичний зорепад «На шлях я вийшла ранньою весною» (Корсунь-Шевченківська РБД Черкаської обл.); 

Поетичне кафе «Царівна української поезії» (Маньківська РБД Черкаської обл.); 

Поетичний дивограй «До тебе, Україно, моя бездольна мати, струна моя перша озветься» (Смілянська 

МЦБД Черкаської обл.); 

Поетичний портрет «Я в серці маю те, що не вмирає» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР); 

Поетичний флешмоб «Лесине слово» (Дитяча бібліотека-філія № 2 Чернігівської МКБС); 



Поетичний флешмоб «Лесині читання у бібліотеці» (Варвинська бібліотека для дітей КЗ «Варвинська 

ЦБС» Варвинської селищної ради Чернігівської обл.); 

Поетичний вернісаж «Довгими щирими сими словами до людей промовлятиму я...» (Бібліотека-філія для 

дітей КЗ «Сновська публічна бібліотека» Чернігівської обл.). 

 

Літературні заходи 
 

Літературна еко-скринька «Слово-зброю їй вручила доля» (НБУ для дітей); 

Літературна інсталяція-фотозона «Хотіла б я піснею стати» (НБУ для дітей); 

Літературна година «Я була малою горда…» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Барська публічна бібліотека» 

Вінницької обл.); 

Літературний мікс «Дзвінка струна Лесиного слова» (Міська бібліотека для дітей Іллінецької міської 

мультимедійної бібліотеки Іллінецької міської ОТГ Вінницької обл.); 

Літературні читання «Читацька скарбничка Лесі Українки» (Піщанська РБД Вінницької обл.); 

Літературно-художній вечір «Я жива, я буду вічно жити…» (Турбівська бібліотека для дітей Вінницької 

обл.); 

Літературне свято «Безсмертна донька Прометея» (Шаргородська МБД Вінницької обл.); 

Літературно-краєзнавча медіаподорож «Сторононько рідна! Коханий мій краю!» (Волинська ОБД); 

Літературне дослідження «Стежинами краси і любові» (Волинська ОБД); 

Літературне дослідження «Світ музики Лесі Українки» (Волинська ОБД); 

Літературний флешмоб «Відомі люди про Лесю Українку» (Волинська ОБД); 

Літературно-мистецька година «У житті, у творчості, у спогадах» (ЦМБД Волинської обл.); 

Літературний марафон «Її вірші, як перла многоцінні, як дивний скарб серед земних століть» (Володимир-

Волинська МБД Волинської обл.); 

Літературний калейдоскоп «Леся Українка — славна донька України» (Локачинська РБД Волинської обл.); 

Літературний портрет «Видатна українська донька» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»); 



Літературний диліжанс «Я житиму сльозою серед співів» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»); 

Літературно-бібліографічне панно «Ти себе Українкою звала» (Жовтоводська ЦБД Дніпропетровської 

обл.); 

Літературний вернісаж «Леся Українка: цікавинки, що не вивчають у школі» (Зеленодольська МБД 

Дніпропетровської обл.); 

Літературний портрет «Дзвінка струна Лесиного слова» (КЗК «Міська дитяча бібліотека» Криворізької МР 

Дніпропетровської обл.); 

Літературно-музична композиція «На шлях я вийшла ранньою весною» (Бібліотека-філія № 5 КЗК 

«Міська дитяча бібліотека» Криворізької МР Дніпропетровської обл.); 

Літературний круїз «ЧИТОмандри Україною: жила колись на світі Леся…» (Павлоградська ЦБД 

Дніпропетровської обл.); 

Літературний калейдоскоп «Співоча душа України» (Петропавлівська бібліотека для дітей 

Дніпропетровської обл.); 

Літературний портрет «Душею щира українка» (КЗ «Софіївська бібліотека для дітей» Дніпропетровської 

обл.); 

Літературна година «Вітрила її долі» (Томаківська бібліотека для дітей Дніпропетровської обл.); 

Літературні читання «Ніжна жінка, тендітна душа — це України рідна дочка» (Юр’ївська РБД 

Дніпропетровської обл.); 

Літературний портрет «Чистий промінь Лесиного слова» (КЗК «Донецька ОБД»); 

Літературна година «Я в серці маю те, що не вмирає» (КЗК «Донецька ОБД»); 

Літературна вітальня «Українкою народилася!» (Краматорська ЦМБД ім. О.С. Пушкіна Донецької обл.); 

Літературна мозаїка «Грай, моя пісне» (Івано-Франківська ОБД); 

Літературно-музична асамблея «Мрії зламане крило» (Івано-Франківська ОБД); 

Літературні ранки «Леся Українка — взірець таланту і мужності» (КЗ КОР «Київська ОБД»); 



Літературний кросворд «Леся Українка — дітям» (КЗ Білоцерківської МР «Білоцерківська МЦБС 

ім. П. Красножона» Київської обл.); 

Літературна композиція «Довго щирими сими словами до людей промовлятиму я ...» (Васильківська МБД 

Київської обл.); 

Літературний вечір «Дочка України — Леся Українка» (Обухівська бібліотека для дітей Київської обл.); 

Літературно-поетична вітальня «Живе в казках, поемах і віршах Лесина замріяна душа» (Таращанська 

бібліотека для дітей Київської обл.); 

Літературно-музична композиція «Славетна донька України» (Фастівська бібліотека для дітей Київської 

обл.); 

Літературно-медійна сильвета «Лесине слово наповнює душу» (ЦБД ЦБСД м. Львова); 

Літературна магія «При світлі волі всі краї хороші» (Бібліотека-філія № 11 ЦБСД м. Львова); 

Літературна зупинка «З Днем народження, Лесю!» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва); 

Літературна сторінка «Леся Українка: Міфи та реальність» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка 

м. Миколаєва); 

Літературний силует «Хто вам сказав, що я слабка?» (Бібліотека-філія № 2 ЦМБД ім. Ш. Кобера і 

В. Хоменка); 

Літературний ранок «Грай, моя пісне!» (Бібліотека-філія № 6 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка); 

Літературне свято «Леся Українка — поетична квітка України!» (Бібліотека-філія № 8 ЦМБД 

ім. Ш. Кобера і В. Хоменка); 

Літературний салон «Чистий промінь Лесиного слова» (Бібліотека-філія № 10 ЦМБД ім. Ш. Кобера і 

В. Хоменка); 

Літературна година «Коротке яскраве життя» (КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»); 

Літературні шедеври «Геніальна дочка українського народу» (КУ «МЦБСД» м. Одеси); 

Літературна вітальня «Я жива! Я буду вічно жити» (КУ «МЦБСД» м. Одеси); 

Літературний портрет «Поетеса зламу тисячоліть» (КУ «МЦБСД» м. Одеси); 



Літературна містерія «Леся Українка як українська мадонна» (КУ «МЦБСД» м. Одеси); 

Літературна вітальня «Я в серці маю те, що не вмирає» (КУ «МЦБСД» м. Одеси); 

Літературна вікторина «Лесиними стежками» (КУ «Білгород-Дністровська ЦБС» Одеської обл.); 

Літературна година «Поетичні візерунки Лесі Українки» (ЦБД КУ Ізмаїльської МР «ЦБСД»); 

Літературний калейдоскоп «Співачка досвітніх огнів» (Кодимска РБД Одеської обл.); 

Літературна вікторина «Чи ти знаешь творчість Лесі Українки?» (Ренівська РБД Одеської обл.); 

Літературний колаж «Леся Українка — Велика дочка Великої матері» (КЗ «Роздільнянська МБД» Одеської 

обл.); 

Літературний вернісаж «Вітрила Лесиної долі» (Бібліотека для дітей с. Старокозаче Одеської обл.); 

Літературно-музична композиція «Нескорена українська душа» (Тарутінська РБД Одеської обл.); 

Літературна вікторина «Уклін безсмертний славній жінці — величний Лесі Українці» (Ширяївська ЦРБД 

Одеської обл.); 

Літературна вікторина «Уклін величній Лесі Українці» (Бучацька ЦБД Тернопільської обл.); 

Літературна година «Чистий промінь Лесиного слова» (Лубенська МБД ім. О. Донченка Полтавської обл.); 

Літературна інформіна «Лесине слово й сьогодні лунає» (Гадяцька бібліотека для дітей Полтавської обл.); 

Літературна подорож «Співачка досвітніх вогнів» (Гадяцька бібліотека для дітей Полтавської обл.); 

Літературне свято «Вінок шани» (Гадяцька бібліотека для дітей Полтавської обл.); 

Літературний віртуальний маршрут «На крилах Лесиних пісень» (Лубенська МБД ім. О. Донченка 

Полтавської обл.); 

Літературна імпреза «Я маю в серці те, що не вмирає» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР); 

Літературна година «Жила, любила, плакала, сміялась…» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР); 

Літературний калейдоскоп «Голос української душі» (Рокитнівська РБД Рівненської обл.); 

Літературні читання «Видатна донька України» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»); 

Літературно-музична вітальня «Кажуть: ти й не вмирала ніколи. Кажуть: ти, наче пісня, живеш» (КЗ 

Сумської ОР «Сумська ОБД»); 



Літературний калейдоскоп «Леся Українка — дітям» (Бібліотека-філія для дітей КЗ МР «Білопільська 

публічна бібліотека ім. О. Олеся» Сумської обл.); 

Літературний портрет «…Ні! Я жива, Я буду вічно жити» (Бібліотека для дітей Кролевецької МР Сумської 

обл.); 

Літературна година «Чистий промінь Лесиного слова» (Бібліотека для дітей Кролевецької МР Сумської 

обл.); 

Літературний круїз «Хто Вам сказав, що я слабка…» (Бібліотека для дітей Кролевецької МР Сумської обл.); 

Літературний вечір «Довго щирими сими словами до людей промовлятиму я…» (Тернопільська ОБД); 

Літературна відеоподорож «Фантастичні істоти у творі «Лісова Пісня» (Тернопільська ОБД); 

Літературний ранок «Лесині читання» (Бібліотека-філія № 2 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС»); 

Літературна викладка «Душею щира Українка» (Бібліотека-філія № 4 для дітей КУ «Тернопільська 

МЦБС»); 

Літературна подорож «Сторінками творів Лесі Українки» (Борщівська РБД Тернопільської обл.); 

Літературна година «Безсмертна донька мудрого народу» (Козівська РБД Тернопільської обл.); 

Літературна кав’ярня «Її вірші, як перла многоцінні, як дивний скарб серед земних століть» 

(Монастириська ЦБД Тернопільської обл.); 

Літературно-мистецька година «Хотіла б я піснею стати» (Скала-Подільська бібліотека для дітей 

Тернопільської обл.); 

Міжнародний літературний марафон «Моя Леся Українка» (ОКЗ «Харківська ОБД»); 

Літературний альманах «Невмируще серце поетки» (Богодухівська бібліотека для дітей Харківської обл.); 

Літературна година «Нехай мої струни лунають» (Дворічанська бібліотека для дітей Харківської обл.); 

Літературний вечір «Довго щирими цими словами до людей промовлятиму я» (Кегичівська бібліотека для 

дітей Харківської обл.); 

Літературний калейдоскоп «Творчий доробок Лесі Українки» (Нововодолазька бібліотека для дітей 

Харківської обл.); 



Літературний портрет «Доторкнися словом до серця» (Первомайська бібліотека для дітей Харківської обл.); 

Літературний портрет-флешмоб «Ні, я жива, я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає!» 

(Сахновщинська бібліотека для дітей Харківської обл.); 

Літературна мозаїка «Казкові стежинки Лесі Українки» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» 

Херсонської ОР); 

Літературно-мистецька година «Думками Лесі Українки» (ЦБД № 12 Хмельницької МЦБС); 

Літературний вернісаж «Лесине слово» (Деражнянська МБД Хмельницької обл.); 

Літературний вечір «Леся Українка — зразок мужності, героїзму, безмежної відданості своєму народові» 

(Новоушицька бібліотека для дітей Хмельницької обл.); 

Літературні читання «Хотіла б я піснею стати» (Летичівська бібліотека для дітей Хмельницької обл.); 

Літературний диліжанс «Мрії зламане крило» (Старосинявська бібліотека для дітей Хмельницької обл.); 

Літературна ватра «На крилах Лесиних пісень» (Чемеровецька ЦБД Хмельницької обл.); 

Літературно-мистецька вітальня «Вогонь її пісень не згасять зливи літ» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР); 

Літературна відеогодина «Леся Українка: знайома і незнайома» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР); 

Літературний портрет «Світ краси Лесиного слова» (Черкаська МЦБСД); 

Літературна світлиця «Дивосвіт книг Лесі Українки» (Черкаська МЦБСД); 

Літературний вебпортрет «Мрії зламане крило» (Черкаська МЦБСД); 

Літературно-художній вернісаж  «Вона, мов квітка у барвінку, цвіла в поліському саду» (Смілянська МЦБД 

Черкаської обл.); 

Літературно-мистецьке свято «Довго щирими сими словами до людей промовлятиму я» (Смілянська МЦБД 

Черкаської обл.); 

Літературно-мистецька година «Видатна донька українського народу» (Смілянська МЦБД Черкаської 

обл.); 

Літературний калейдоскоп «Леся Українка — славна донька України» (Уманська ЦМБД Черкаської обл.); 

Літературна мозаїка «У світі казки Лесі Українки»» (Уманська ЦМБД Черкаської обл.); 



Літературний круїз «Творами Лесі Українки» (Шрамківська бібліотека для дітей Черкаської обл.); 

Літературно-мистецьке свято «Лесине слово іскристе…» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР); 

Літературна година «Мужня, ніжна жінка, диво українка» (Бахмацька МБД Чернігівської обл.); 

Літературне свято «Ти себе Українкою звала» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Сновська публічна 

бібліотека» Чернігівської обл.); 

Літературна година: «Я в серці маю те, що не вмирає…» (Срібнянська бібліотека для дітей Чернігівської 

обл.). 

 

Соціокультурні заходи 
 

Словесні піжмурки «Лесина морока» (НБУ для дітей); 

Презентація «Леся Українка — дітям» (Вінницька ОБД ім. І.Я. Франка); 

Виставка малюнків «Поезія Лесі Українки в малюнках дітей» (КЗ «Дитяча бібліотека» Хмільницької 

міської ради Вінницької обл.); 

Творче знайомство «На шлях я вийшла ранньою весною…» (Чернівецька бібліотека для дітей Вінницької 

обл.); 

Інформаційний коктейль «Горить зоря її поезії над краєм» (Ямпільська РБД Вінницької обл.); 

Буктрейлер за книгою Лесі Українки «Лісова пісня» (Волинська ОБД); 

Лесині читання «Хотіла б я піснею стати» (Волинська ОБД); 

Бібліотечний квест «Сила духу, мужності й краси» (Ковельська ЦБД Волинської обл.); 

Лесині читання «Ходить слово твоє по Волині, ходить слово твоє по світу» 

(Любомльська МБД Волинської обл.); 

Усний журнал «Високе світло імені і слова» (Маневицька РБД Волинської обл.); 

Марафон дитячого читання «#Діти читають поезію Лесі Українки» (Ратнівська РБД Волинської обл.); 

Краєзнавчий медіа-етюд «До Лесиних дивосвітів» (Рожищенська РБД Волинської обл.); 

Музичний вернісаж «Крізь біль розлук у радість зустрічей» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»); 



Медіа-огляд «Леся Українка — жінка, народжена Україною» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»); 

Флешмоб «Читаємо Лесю» (КЗК «Міська дитяча бібліотека» Криворізької МР Дніпропетровської обл.); 

Творчий портрет «Слово як голос душі» (Нікопольська ЦБД Дніпропетровської обл.); 

Майстер-клас «Леся Українка мотивує до творчості» (Нікопольська ЦБД Дніпропетровської обл.); 

Презентація буктрейлера за книгою «Леся Українка — дітям» (Покровська ЦМБД Дніпропетровської 

обл.); 

Акція «Березень. Читають всі» (Івано-Франківська ОБД); 

Експрес-вікторина «Що я знаю про Лесю Українку» (КЗ Білоцерківської МР «Білоцерківська МЦБС 

ім. П. Красножона» Київської обл.); 

Бесіда-діалог «Що ми знаємо про Лесю Українку» (КЗ Білоцерківської МР «Білоцерківська МЦБС 

ім. П. Красножона» Київської обл.); 

Голосні читання віршів з книги «Леся Українка дітям (КЗ Білоцерківської МР «Білоцерківська МЦБС 

ім. П. Красножона» Київської обл.); 

Інформаційна година «Поезія Лесі Українки» (Кагарлицька МБД Київської обл.); 

Читацький бібліомарафон «...Я в серці маю те, що не вмирає...» (Ставищенська бібліотека для дітей 

Київської обл.); 

Біобібліографічний вебогляд «Україна і Українка — два образи чисті…» (Кіровоградська ОБД 

ім. Т.Г. Шевченка); 

Book-трейлер «Незгасне світло поетичної зорі» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 

Презентація книги Наталки Малетич «Леся. Мандрівний клубочок» (КЗ ЛОР «Львівська ОБД»); 

Вистава «Лесинi казки» (КЗ ЛОР «Львівська ОБД»); 

Письменницький епістолярій «Листи, які пахнуть трояндами» (ЦБД ЦБСД м. Львова); 

Презентація поетичного аудіоальбому бібліотечної студії звукозапису «Формат +» «Нам з тобою…» (ЦБД 

ЦБСД м. Львова); 

Уявна візія «Недоспівана пісня волинської Кассандри» (Бібліотека-філія № 3 ЦБСД м. Львова); 



Ювілейна кінопоема «Владарка тисячоліть» (Бібліотека-філія № 9 ЦБСД м. Львова); 

Світлиця спогадів «У дитячі любі роки» (Бібліотека-філія № 10 ЦБСД м. Львова); 

Урочисті читання «І пісня, і казка, вогнем перевиті» (Бібліотека-філія № 13 ЦБСД м. Львова); 

Арт-колаж «Лесина казка» (Бібліотека-філія № 13 ЦБСД м. Львова);  
Вечір поезії «Стежкою долі незламної поетеси» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна); 

Лірична замальовка «Лесина стежка» (Бібліотека-філія № 4 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка); 

Медіа-портрет «Співачка досвітніх вогнів» (Бібліотека-філія № 5 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка); 

Book-стежина «Вірші — поетичні картини природи» (Бібліотека-філія № 8 ЦМБД ім. Ш. Кобера і 

В. Хоменка); 

Обласний марафон голосних читань творів Лесі Українки «Поезія є всюди, хоч не всяк її бачить» (КУ 

«Одеська ОБД ім. В. Катаєва»); 

Голосні читання «Давня казка» (КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»); 

Голос жіночої ліри «Поезія є всюди, хоч не всяк її бачить» (КУ «МЦБСД» м. Одеси); 

Вітальна листівка «На крилах пісень» (КУ «МЦБСД» м. Одеси); 

День автора «Душею щира українка» (КУ «МЦБСД» м. Одеси); 

Ескізи дивовижного життя «Я була малою горда. Щоб не плакать я сміялась» (КУ «МЦБСД» м. Одеси); 

Лабіринти долі «Пам'яті Лесі Українки» (КУ «МЦБСД» м. Одеси); 

Подорож невмирущими сторінками «Поетична пісня України» (КУ «МЦБСД» м. Одеси); 

Година спілкування «В імені її — всі барви України» (Балтська МБД Одеської обл.); 

Краєзнавча година «Лесина пісня» (КУ «Білгород – Дністровська ЦБС» Одеської обл.); 

Флешмоб «Стояла я і слухала весну» (Іванівська РБД Одеської обл.); 

Театралізована літературна композиція «Вітрила Лесиної долі» (Іванівська РБД Одеської обл.); 

Тематична поличка «Хто вам сказав, що я слабка…» (ЦБД КУ Ізмаїльської МР «ЦБСД»); 

Медіа-літопис «Жити хочу! Геть думи сумні» (ЦБД КУ Ізмаїльської МР «ЦБСД»); 

Марафон голосних читань «Поезія є всюди, хоч не всяк її бачить…» (ЦБД КУ Ізмаїльської МР «ЦБСД»); 



Сторінки небуденного життя «Голос неслабкої» (Бібліотека-філія № 5 КУ Ізмаїльської МР «ЦБСД»); 

Display-кросинг «Сузір'я Лесиних творів» (ЦБД Куяльницької ОТГ Одеської обл.); 

Лірична мандрівка «Лірична мандрівка» (Любашівська РБД Одеської обл.); 

Голосні читання «Хотіла б я піснею стати» (Любашівська РБД Одеської обл.); 

Година поезії «Ії вірші, як перла многоцінні, як дивний скарб серед земних століть» (Ренівська РБД 

Одеської обл.); 

Інформаційна година «Леся Українка — дітям» (КЗ «Роздільнянська МБД» Одеської обл.); 

Гра-драматизація «Фантазіє! Ти сило чарівна ...» (Бібліотека для дітей с. Старокозаче Одеської обл.); 

Книжкове суфле «Безсмертна донька мудрого народу» (Бібліотека для дітей с. Старокозаче Одеської обл.); 

Авторитет імені «Славна дочка України — Леся Українка» (Бібліотека-філія № 7 КЗК «Кременчуцька 

МЦБС для дітей» Полтавської обл.); 

Слайд-шоу «Росла в гаю конвалія під дубом високим ...» (КЗ «Роздільнянська МБД» Одеської обл.); 

Аудіобібліотека «Її струни лунають на українській землі» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного); 

Вечір-портрет «Хотіла б я піснею стати» (Бібліотека-філія № 2 КЗК «Кременчуцька МЦБС для дітей» 

Полтавської обл.); 

Театралізована мініатюра «Біда навчить» (ЦБД м. Рівне); 

Година поезії «Хотіла б я піснею стати» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»); 

Слайд-презентація «Вітрила Лесиної долі» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»); 

Година поезії «Зорій довіку поміж нас» (Великописарівська ЦБД Сумської обл.); 

Година поезії «Зорій довіку поміж нас» (Бібліотека для дітей Кролевецької МР Сумської обл.); 

Ескізи дивовижного життя «Лесин дивосвіт» (Бібліотека для дітей Кролевецької МР Сумської обл.); 

Година поезії «Співачка досвітніх вогнів» (Путивльська РБД Сумської обл.); 

Флешмоб «Довго щирими сими словами до людей промовлятиму я» (Путивльська РБД Сумської обл.); 

Букмаркер «Її Українкою звали» (КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.); 

Флеш-вікторина «Леся Українка — дітям» (ЦБД КУ «Тернопільська МЦБС»); 



Бібліоетюд «Її душа світилася зорею» (Бібліотека-філія № 3 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС»); 

Мистецький вернісаж «Душею щира Українка» (Бібліотека-філія № 3 для дітей КУ «Тернопільська 

МЦБС»); 

Бестселер-шоу «У неї кожне слово — це перлина, це праця, це натхнення, це людина!» (Бібліотека-філія 

№ 4 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС»); 

Вебогляд «Дзвінка струна Лесиного слова» (Бібліотека-філія № 4 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС»); 

Розповідь-портрет «Сила духу, мужності і краси» (Гусятинська РБД Тернопільської обл.); 

Марафон читання «Сором хилитися й долі коритися» (Збаразька ЦБД Тернопільської обл.); 

Мовний практикум «Майстерня слова» (Кременецька РБД Тернопільської обл.); 

Майстер-клас «Створення портрету Лесі Українки» — еко-пано з насіння та крупи (ОКЗ «Харківська 

ОБД»); 

Презентація «В її імені всі барви України» (Барвінківська бібліотека для дітей Харківської обл.); 

Феєрія «Хотіла б я піснею стати» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 

Флешмоб «Лесині читання» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 

День інформації «Невмируща Мавка» (Волочиська МБД Хмельницької обл.); 

Інформина «Велика дочка Великої матері» (Кам’янець-Подільська міська бібліотека-філія № 6 для дітей 

Хмельницької обл.); 

Перегляд «Письменники — лауреати премії імені Лесі Українки» (Старосинявська бібліотека для дітей 

Хмельницької обл.); 

Біографічна замальовка «Дівчина з Полісся» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР); 

Година поезії «Золоті зерна Лесиних віршів» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР); 

Медіапрезентація «Прониклива й безмежно геніальна Леся Українка» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР); 

Огляд творчості «Жила колись на світі Леся» (Жашківська ЦРБД Черкаської обл.); 

Презентація «Леся Українка — славна донька України» (Христинівська РБД Черкаської обл.); 

Флешмоб «Лесина пісня мандрує Буковиною» (КУ «Чернівецька ОБД»); 



Аудіопроєкт  «Читай рідне. Читай рідною» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР); 

Буктрейлер на казку Лесі Українки «Біда навчить» (ЦМБД ім. О.П. Довженка Чернігівської МКБС); 

Виставка малюнків «Ілюструємо вірші Лесі Українки» (Дитяча бібліотека-філія № 2 Чернігівської МКБС); 

Бібліомарафон читання віршів Лесі Українки «Чистий промінь Лесиного слова» (Бахмацька МБД 

Чернігівської обл.); 

Бібліотечний кінозал «Цікаві факти про Лесю Українку» (Бахмацька МБД Чернігівської обл.); 

Година інформації «Я вічно буду жити» (Бобровицька бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека» 

Бобровицької МР Чернігівської обл.); 

Інсценування уривків із драми-феєрії «Лісова пісня» (Варвинська бібліотека для дітей КЗ «Варвинська 

ЦБС» Варвинської селищної ради Чернігівської обл.); 

Година поезії «Нехай мої струни лунають…» (Козелецька бібліотека для дітей Чернігівської обл.); 

Інформаційний огляд літератури «Незламна…» (Прилуцька МБД Чернігівської обл.); 

Бібліокінозал «Лісова пісня» (Прилуцька МБД Чернігівської обл.); 

Бліц-вікторина «Шляхами Лесі Українки» (Прилуцька МБД Чернігівської обл.); 

Фідбек-вікторина «Леся Українка: відома і невідома» (Ріпкинська бібліотека для дітей Чернігівської обл.); 

Бібліовікторина «В її імені барви України» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Сновська публічна бібліотека» 

Чернігівської обл.); 

Бесіда-знайомство «Тішся, дитино, поки ще маленька» (Сосницька бібліотека для дітей Сосницької 

селищної ради Чернігівської обл.). 

 

Віртуальні заходи 
 

Віртуальна екскурсія «Місцями життя Лесі Українки» (Вінницька ОБД ім. І.Я. Франка); 

Віртуальна мандрівка «Родина Косачів і Поділля» (Бібліотека-філія для дітей публічної бібліотеки 

Томашпільської селищної ради Вінницької обл.); 

Віртуальна подорож «Видатна українська донька» (Івано-Франківська ОБД); 



Віртуальна виставка «Я в серці маю те, що не вмирає» (Бібліотека-філія № 9 ЦБСД м. Львова); 

Віртуальний поетичний флешмоб «Хотіла б я піснею стати» (КУ «Білгород-Дністровська ЦБС» Одеської 

обл.); 

Віртуальна екскурсія «Місцями життя Лесі Українки» (Бібліотека для дітей с. Старокозаче Одеської обл.); 

Віртуальна виставка «Лісова пісня» Лесі Українка» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного); 

Віртуальний ювілейний календар «Леся — славна донька України» (Бібліотека-філія № 4 КЗК 

«Кременчуцька МЦБС для дітей» Полтавської обл.); 

Віртуальна екскурсія «Шляхами життя Лесі Українки» (Дубенська МБД Рівненської обл.); 

Віртуальна екскурсія «Місцями життя Лесі Українки» (Бібліотека-філія № 5 для дітей КУ «Тернопільська 

МЦБС»); 

Віртуальний вернісаж «Вічна пісня Лесиного слова» (Зачепилівська бібліотека для дітей Харківської обл.); 

Віртуально-поетичне літературне лото «Чистий промінь Лесиного слова» (Кам’янець-Подільська міська 

бібліотека-філія № 8 для дітей Хмельницької обл.); 

Віртуальна екскурсія «Місцями життя Лесі Українки» (Новоушицька бібліотека для дітей Хмельницької 

обл.); 

Віртуальна виставка-вшанування «Славетна донька України» (Бібліотека для дітей публічної бібліотеки 

Чигиринської МР Черкаської обл.); 

Віртуальна літературна година «Я над світом цвітом буду проростати» (Катеринопільської бібліотека для 

дітей Черкаської обл.); 

Віртуальна презентація «Леся — славна дочка України» (Бахмацька МБД Чернігівської обл.); 

Віртуальна екскурсія «Місцями життя Лесі Українки» (Варвинська бібліотека для дітей КЗ «Варвинська 

ЦБС» Варвинської селищної ради Чернігівської обл.); 

Віртуальна екскурсія «Стежками Лесі Українки» (Сосницька бібліотека для дітей Сосницької селищної 

ради Чернігівської обл.). 

 



Інтерактивні заходи 
 

Інтерактивна гра «Астероїд 2616 Леся» (НБУ для дітей); 

Інтерактивна гра «Леся — лінгвіст» (НБУ для дітей); 

Інтерактивна виставка «У серці мала те, що не вмирає» (Томаківська бібліотека для дітей 

Дніпропетровської обл.); 

Інтерактивний плакат «Горить зоря її поезії над краєм!» (Бібліотека-філія № 5 ЦМБД ім. Ш. Кобера і 

В. Хоменка); 

Інтерактивна вікторина «Мандруючи нотами «Лісової пісні» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР); 

Інтерактивний тематичний захід «Літературними стежками Лесі Українки» (ЦМБД ім. О.П. Довженка 

Чернігівської МКБС). 

 

Відеознайомства 
 

Відеопрезентація «З Лесиною піснею у серці» (НБУ для дітей); 

Відеоавтобіографія «Співачка досвітніх вогнів» (Гайсинська РБД Вінницької обл.); 

Презентація відеофільму «Тепер я вдома» (Волинська ОБД); 

Відеонарис «Боротьба і праця Лесі Українки» (КЗК «Донецька ОБД»); 

Відеомарафон «Лесині читання» (Івано-Франківська ОБД); 

Відеопергляд «Дочка Прометея» (Балтська МБД Одеської обл.); 

Відеофільм «Життя і творчість Лесі Українки» (Захарівська РБД Одеської обл.); 

Відеознайомство з піснями на слова Лесі Українки «Крізь біль розлук у радість стріч» (Захарівська РБД 

Одеської обл.); 

Відеоперегляд «Леся Українка — цікаві факти біографії» (Ренівська РБД Одеської обл.); 

Відеофакти «ЛесяУкраїнка — цікаві факти біографії» (Ренівська РБД Одеської обл.); 



Відеочитання віршів Лесі Українки італійською та англійською мовами «Lesia Ukrainka in Italia» 

(Ренівська РБД Одеської обл.); 

Відеознайомство «Леся Українка — людина, народжена Україною» (Бібліотека для дітей с. Старокозаче 

Одеської обл.); 

Відеомарафон «І мій пелюсточок у Лесин віночок» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР); 

Відеоподорож «Лесина скарбниця» (Бібліотека для дітей Кролевецької міської ради Сумської обл.); 

Відеомарафон «Лесині читання» (Тернопільська ОБД); 

Відеоперегляд анімаційного фільму «Леся Українка: новаторка і бунтарка» (ЦБД КУ «Тернопільська 

МЦБС»); 

Відеострім «Лунає слово Лесі Українки» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 

Відеоперегляд «Лесина поезія у пісні та кіно» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 

Відеоальбом «Обличчя української історії: Леся Українка» (КЗК «Кременчуцька МЦБС для дітей» 

Полтавської обл.); 

Відеомандрівка «Із дитячих років письменниці» (КУ «Чернівецька ОБД»); 

Відеоролик «Вона мені знайома з дитинства» (ЦМБД ім. О.П. Довженка Чернігівської МКБС); 

Відеознайомство з піснями Лесі Українки «Крізь біль розлук у радість стріч» (Сосницька бібліотека для 

дітей Сосницької селищної ради Чернігівської обл.). 

 

Заходи у форматі онлайн  
 

Онлайн-ресурс «Леся Українка: Душа української нації» у рамках медіапроєкту «Твори і творці» (НБУ для 

дітей); 

Відеозамальовка «Пісня в серці у мене бриніла…» у рамках онлайн-проєкту «Нотна скарбничка» (НБУ для 

дітей); 

Онлайн-вікторина «Високе світло імені та слова» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Барська публічна 

бібліотека» Вінницької обл.); 



Онлайн-флешмоб «#Читаємо_Лесю» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»); 

Онлайн-конкурс «Лесина душа» (Павлоградська ЦБД Дніпропетровської обл.); 

Онлайн-читання «Рядки, що зачепили душу» (КЗК «Донецька ОБД»); 

Онлайн-читання «Її вірші, як перла многоцінні, як дивний скарб серед земних століть» (Ірпінська 

бібліотека для дітей Київської обл.); 

Онлайн-вечір «Душею щира Українка» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка); 

Онлайн-конкурс дитячих малюнків «Краща ілюстрація до творів Лесі Українки» (Кодимська РБД Одеської 

обл.); 

Онлайн-вікторина «Дочка Прометея» (Зарічненська РБД Рівненської обл.); 

Онлайн-презентація «Безсмертна донька мудрого народу» (Бібліотека для дітей КЗ «Краснопільська 

публічна бібліотека» Сумської обл.); 

Онлайн-вікторина «Вона себе Українкою звала…» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»); 

Онлайн-візитівка «Мрії зламане крило» (Бібліотека-філія № 5 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС»); 

Онлайн-марафон «Зіркові імена України» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР); 

Онлайн-презентація листівок «Лесі Українці — 150» (КУ «Чернівецька ОБД»); 

Онлайн-вистава «Біда навчить» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР); 

Онлайн-квіз «Чи знаємо ми Лесю Українку?» (ЦМБД ім. О.П. Довженка Чернігівської МКБС); 

Онлайн-книжковий мікс «Ні! Я жива! Я буду вічно жити!» (Прилуцька МБД Чернігівської обл.). 


