
Заходи 
спеціалізованих 

бібліотек України для дітей 
з нагоди 150-річчя 

від дня народження 

Василя Стефаника
(на виконання постанови Верховної Ради України 

від 18 червня 2020 року № 732-IX 
«Про відзначення 150-річчя 

з дня народження Василя Стефаника»)



Видавнича діяльність
Інформаційна сторінка «Сила справжнього таланту» (Турбівська бібліотека для дітей Вінницької обл.);
Біобібліографічне есе «І все, що я писав, мені боліло…» (до 150-річчя від дня народження Василя Стефаника 
(КЗК «Донецька ОБД»);
Бібліографічний огляд «І все, що я писав, мене боліло» (Бібліотека для дітей КЗ «Долинська ЦПБ» Іва-
но-Франківської обл.);
Біобібліографічний етюд «Співець народної печалі» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);
Біографічний нарис «Василь Стефаник: сила справжнього таланту» (Бібліотека-філія № 10 ЦБСД м. Львова);
Методико- Біографічна розвідка «Загадковий Василь Стефаник» із циклу «Українцями ми народилися» (Пол-
тавська ОБД ім. Панаса Мирного);
Бібліографічні матеріали «Митець великого таланту…» (до 150-річчя від дня народження Василя Стефаника) 
(ОКЗ «Харківська ОБД»);
Бібліографічний огляд «Борець за кращу долю трудівника-селянина» (Кременецька ЦБД Тернопільської обл.).

Книжкові виставки
Книжкова виставка-портрет «Крізь призму чуття і серця» (НБУ для дітей);
Виставка літератури «Літописець долі народної» (Вінницька ОБД ім. І.Я. Франка);
Виставка літератури «Велетень духу і лицар свободи» (Любешівська бібліотека для дітей Волинської обл.);
Виставка літератури «Василь Стефаник: майстер психологічної новели» (Маневицька бібліотека для дітей 
Волинської обл.);
Виставка-портрет «Василь Стефаник — український письменник і громадський діяч» (КЗК «Дніпропетровсь-
ка ОБД»);
Виставка «Письменник-новеліст Василь Стефаник» (КЗ «МБД м. Зеленодольська» Дніпропетровської обл.);
Виставка літератури «Поет мужицької розпуки» (Бібліотека-філія № 15 КЗК «Міська дитяча бібліотека» Кри-
ворізької МР Дніпропетровської обл.);
Книжкова виставка «Василь Стефаник: Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях» (КЗК 
«Донецька ОБД»);
Книжкова виставка «Співець української землі» (Вугледарська МБД Донецької обл.);



Виставка-дось’є «Творець і неперевершений майстер новели» (Бібліотека-філія № 2 ім. В. Нестайка КЗ 
«Дружківська МЦБ ім. Лесі Українки» Донецької обл.);
Книжкова виставка «Постаті — Стефаник Василь» (ЦМБ КЗК «ЦСПБ м. Костянтинівка» Донецької обл.);
Виставка одного автора «Майстер психологічної новели» (ЦБД ім. О.І. Теліги КЗ «Покровська МПБ» 
Донецької обл.);
Книжкова виставка «Співець селянської недолі» (Бібліотека-філія № 1 для дітей «ЦБС м. Торецька» 
Донецької обл.);
Книжкова виставка «Літературне слово Василя Стефаника» (Бібліотека-філія № 7 ім. А.П. Чехова КУ «ЦМПБ 
Маріупольської МР з філіями» Донецької обл.);
Виставка-персоналія «Співець селянської долі» (МБД Бахмутської ОТГ Донецької обл.);
Виставка-персоналія «Феномен Стефаникового слова» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);
Виставка-знайомство «Я створив собі свій світ» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);
Виставка-портрет «Вінок з кленових листків» (Бібліотека-філія № 9 Бердянської МЦБС Бердянської МР 
Запорізької обл.);
Виставка-презентація «Маестро української новели» (Бібліотека-філія № 10 Бердянської МЦБС Бердянської 
МР Запорізької обл.);
Виставка-персоналія «Людина. Письменник. Громадянин» (Бібліотека для дітей Гуляйпільської ОТГ 
Запорізької обл.);
Виставка-ретроспектива «Творець і неперевершений майстер новели» (ЦБС Мелітопольської МР За-
порізької обл.);
Виставка-настрій «У книзі — істина» (ЦБС Мелітопольської МР Запорізької обл.);
Виставка-знайомство «Сила справжнього таланту» (Бібліотека для дітей Токмацької ОТГ Запорізької обл.);
Виставка-персоналія «Я в світі щиро працював, я сіяв те, що Бог послав» (Бібліотека для дітей Василівсь-
кої ОТГ Запорізької обл.);
Виставка-портрет «Літописець долі народної» (Нововасилівська сільська бібліотека для дітей Запорізької обл.);
Книжкова виставка «Митець Великого таланту» (Болехівська МБД Івано-Франківської обл.);
Книжкова виставка «Я свою душу пустив у душу народу» (Бібліотека-філія для дітей селища Єзупіль 
Івано-Франківської обл.);
Виставка-портрет «Таємниця Стефаникового таланту» (Бібліотека-філія для дітей м. Калуша 
Івано-Франківської обл.);
Виставка-вшанування «Гідний пам’яті нащадків (до 150-річчя від дня народження Василя Стефаника) 
(Бібліотека-філія для дітей селища Лисець Івано-Франківської обл.);



Виставка-портрет «Митець великого таланту (до 150-річчя від дня народження Василя Стефаника) 
(Надвірнянська МБД ім. Ірини Яцури Івано-Франківської обл.);
Книжкова виставка «Майстер експресіоністичної новели» (Бібліотека-філія для дітей смт Рожнятів КЗ 
«Публічна бібліотека з філіями» Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл.);
Виставка-ім’я «Велет духу і лицар свободи — Василь Стефаник» (Тисменицька МБД Івано-Франківської обл.);
Виставка літератури «Життя і творчість Василя Стефаника» (Бібліотека для дітей ПБ Тлумацької МР ОТГ 
Івано-Франківської обл.);
Книжкова виставка «Славетний новеліст» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);
Книжкова виставка «Творча спадщина Василя Стефаника» (Гайворонська бібліотека-філія для дітей № 1 КЗ 
«Гайворонська МПБ» Кіровоградської обл.);
Книжкова виставка-знайомство «Літописець волі народної» (Новомиргородська РБД Кіровоградської обл.);
Книжкова виставка-портрет «Я свою душу пустив у душу народу…» (ЦМБД МЦБС м. Кропивницького 
Кіровоградської обл.);
Книжкова виставка-портрет «Василь Стефаник — митець великого таланту» (КУ «Петрівська бібліотека для 
дітей» Петрівської селищної ради Кіровоградської обл.);
Книжково-ілюстративна виставка «Новели Василя Стефаника» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Долинська 
ЦПБ Долинської МР» Кіровоградської обл.);
Книжкова виставка «Я свою душу пустив у душу народу» (КЗ Львівської ОР «Львівська ОБД»);
Виставка-огляд «Таємниця Стефаникового таланту» (Дрогобицька МБД Львівської обл.);
Книжкова виставка-вітання «Vivat-vivat, ювіляри! Василь Стефаник!» (Бібліотека-філія № 7 ЦМБД 
ім. Ш. Кобера і В. Хоменка);
Виставка-перегляд «Велетень духу і лицар свободи» (КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»);
Книжкова виставка «У своїм царстві...» (Бібліотека-філія № 22 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);
Виставка літератури «Велетень духу і лицар свободи» (МБД КУ «Балтська ПБ» Балтської МР Одеської обл.);
Виставка-портрет «Співець знедоленого селянства» (Іванівська РБД Одеської обл.);
Виставка-портрет «Маестро української новели» (ЦБД Куяльницької МР Одеської обл.);
Книжкова виставка «Василь Стефаник: сила справжнього таланту» (Кодимська РБД Одеської обл.);
Книжкова виставка «Син покутського краю» (Савранська ЦРБД Одеської обл.);
Книжкова виставка «Василь Стефаник. Хто він?» (Татарбунарська бібліотека для дітей Одеської обл.);
Виставка-портрет «І все, що я писав мені боліло» (ЦБД КУ Ізмаїльської МР «ЦБСД»);
Виставка-портрет «Стефаник — знаний і незнаний» (Бібліотека-філія № 2 КУ Ізмаїльської МР «ЦБСД»);



Виставка-присвята «Неперевершений» (Бібліотека-філія № 5 КУ Ізмаїльської МР «ЦБСД»);
Виставка-ім’я «Син українського народу» (КЗ «Публічна бібліотека Оржицької СР» Полтавської обл.);
Виставка літератури «Таємниця Стефаникового таланту» (Піщанська сільська бібліотека для дітей 
Полтавської обл.);
Книжкова виставка «Кленові листки Василя Стефаника» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);
Книжкова виставка-персоналія «Йдуть століття, але спадщина залишається» (Воронізька бібліотека-філія 
для дітей КЗ МР «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);
Виставка-портрет «Гідний пам’яті нащадків» (Бібліотека для дітей КЗ «Краснопільська ПБ» Сумської обл.);
Виставка-портрет «Писав те, про що серце співало…» (Тернопільська ОБД);
Книжкова виставка «Митець великого таланту» (Бучацька ЦБД Тернопільської обл.);
Книжкова виставка «Василь Стефаник — співець української землі» (Збаразька ЦБД Тернопільської обл.);
Книжково-ілюстративна виставка «Митець великого таланту» (Зборівська бібліотека для дітей 
Тернопільської обл.);
Книжково-ілюстративна виставка «Творець і неперевершений майстер новели» (Козівська бібліотека для дітей 
Тернопільської обл.);
Книжково-ілюстративна виставка «Його слово» (Копичинецька МБД Тернопільської обл.);
Книжкова полиця «Василь Стефаник — майстер новел» (Кременецька ЦБД Тернопільської обл.);
Виставка-портрет «Літописець долі народної» (Монастириська ЦДБ Тернопільської обл.);
Виставка літератури «Співець української землі» (Почаївська МБД Тернопільської обл.);
Книжкова поличка «Великий новеліст» (Скала-Подільська бібліотека для дітей Тернопільської обл.);
Книжково-ілюстративна виставка «Сторінками біографії Василя Стефаника» (Хоростківська МБД 
Тернопільської обл.);
Виставка-портрет «Славетний новеліст» (Чортківська МБД Тернопільської обл.);
Виставка-огляд «Василь Стефаник. Хто він?» (Шумська ЦБД Тернопільської обл.);
Виставка-портрет «Літописець долі народної» (ОКЗ «Харківська ОБД»);
Книжкова виставка «Митець великого таланту — Василь Стефаник» (Балаклійська РБД РКЗ «Балаклійська 
ЦБС» Харківської обл.);
Книжкова виставка «150 років від дня народження Василя Стефаника (1871-1936) — українського письменника» 
(Вовчанська бібліотека для дітей Харківської обл.);
Книжкова виставка «Співець галицького селянства» (Дворічанська бібліотека для дітей Харківської обл.);
Виставка-персоналія «Все, що писав, мені боліло…» (Кегичівська бібліотека для дітей Харківської обл.);



Книжкова виставка «150-річчя від дня народження Василя Стефаника» (Сахновщинська бібліотека для дітей 
Харківської обл.)
Виставка-присвята «Новел його могутніх слово полум’яне» (Полонська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);
Виставка-експозиція «Шляхами життя і творчості Василя Стефаника» (Славутська МБД Хмельницької обл.);
Книжкова виставка «Василь Стефаник — письменник-бунтар» (Бібліотека-філія №1 для дітей КЗ «ПБ Неті-
шинської міської ОТГ» Хмельницької обл.);
Виставка літератури «Василь Стефаник: бунтар, письменник, гуманіст»» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР);
Книжкова виставка «Реформатор української прози» (Черкаська МЦБД);
Виставка-вітання «У полоні дитячої любові» (Монастирищенська МБД Черкаської обл.);
Книжкова виставка «Величне слово Василя Стефаника» (Шрамківська бібліотека для дітей Черкаської обл.);
Виставка однієї книги «Візьмемо до рук «Синю книжечку» (КУ «Чернівецька ОБД»);
Книжкова виставка «Василю Стефанику — 150» (Глибоцька РБД Чернівецької обл.);
Книжкова виставка «Літа мого життя» (Кельменецька бібліотека для дітей Чернівецької обл.);
Книжкова виставка «Слово про Василя Стефаника» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);
Виставка-персоналія «Василь Стефаник: сила справжнього таланту» (Бахмацька МБД Чернігівської обл.);
Книжкова виставка-вшанування «Я душу пустив у душу народну» (Варвинська бібліотека для дітей КЗ «Вар-
винська ЦБС» Варвинської селищної ради Чернігівської обл.);
Книжкова виставка «Василь Стефаник — митець великого таланту» (Козелецька бібліотека для дітей 
Чернігівської обл.);
Виставка–портрет «Літописець долі народної» (Куликівська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);
Виставка літератури «Виставка одного автора. Василь Стефаник» (Лосинівська бібліотека для дітей 
Чернігівської обл.);
Книжкова виставка «Володар дум селянських...» (Прилуцька МБД Чернігівської обл.),



Літературні заходи
Літературний портрет «Майстер психологічної новели» (Вінницька МБДЮ);
Літературне досьє «Цікаво про письменника: Василь Стефаник» (Крижопільська бібліотека для дітей 
Вінницької обл.);
Літературна закладка «Я писав про те, що серце співало» (Крижопільська бібліотека для дітей Вінницької обл.);
Літературні обрії «Таємниця Стефаникового таланту» (Бібліотека-філія для дітей ПБ Томашпільської СР 
Вінницької обл.);
Літературна скриня «Василь Стефаник — митець великого таланту» (Ямпільська бібліотека для дітей 
Вінницької обл.);
Літературне дослідження «Майстер соціально-психологічної новели Василь Стефаник» (Волинська ОБД);
Літературний хронограф «Василь Стефаник — син Покутського краю» (Горохівська МБД Волинської обл.);
Літературна світлина «Маестро української новели» (Шацька РБД Волинської обл.);
Літературна замальовка «Василь Стефаник: життя і творчість» (ЦМБД МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
Літературний хронограф «Буду світ свій різьбити, як камінь» (Бібліотека-філія № 2 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
Літературний серпантин «Василь Стефаник — митець великого таланту» (Бібліотека-філія № 4 МКЗК «ЦСБД» 
м. Дніпра);
Літературний вернісаж «Стефаник — серце народу» (Бібліотека-філія № 11 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
Літературний портрет «Василь Стефаник — син покутського краю» (Бібліотека-філія № 15 МКЗК «ЦСБД» 
м. Дніпра);
Літературна мандрівка «Дорога і доля Василя Стефаника» (Бібліотека-філія № 17 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
Літературний вечір «Тернисті шляхи Василя Стефаника» (Бібліотека-філія № 30 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
Літературний портрет «І все, що я писав мені боліло...» (Юр’ївська бібліотека для дітей КЗ «Юр’ївська ЦБС» 
Дніпропетровської обл.);
Літературний серпантин «Василь Стефаник — митець великого таланту» (Покровська бібліотека-філія для 
дітей КЗК «Покровська бібліотека» Дніпропетровської обл.);
Літературний хронограф «Василь Стефаник у житті і літературі» (П’ятихатська бібліотека для дітей Дніпро-
петровської обл.);
Літературний календар «Золотий дзвін імен» (Бібліотека-філія № 14 КЗК «МБД» Криворізької МР Дніпропе-
тровської обл.);
Літературна вітальня «Могутнє джерело народного життя» (Бібліотека-філія № 16 КЗК «МБД» Криворізької 
МР Дніпропетровської обл.);



Літературний портрет «Літописець долі народної» (КЗК «Донецька ОБД»);
Літературний марафон «Василь Стефаник — художник слова» (КЗК «Донецька ОБД»);
Літературна хвилина «Його новели – як найкращі народні пісні…» (ЦДБ ім. О. Купріна «Дружківська МЦБ 
ім. Лесі Українки» Донецької обл.);
Літературний час «Геній у царстві новел» (ЦДБ ім. О.І. Теліги КЗ «Покровська МПБ» Донецької обл.);
Літературна бесіда «Василь Стефаник і його слово» (Бібліотека-філія № 9 ім. В.З. Нестайка КУ «ЦМПБ Маріу-
польської МР з філіями» Донецької обл.);
Літературна подорож «Мандруємо сторінками творів Василя Стефаника» (Бібліотека-філія № 2 
ім. І.Я. Франка КУ «ЦМПБ Маріупольської МР» Донецької обл.);
Літературна візитівка «Таємниці Стефаникового таланту» (Бібліотека-філія № 8 Бахмутської ОТГ Донецької обл.);
Літературний портрет «Володар дум селянських» (Бібліотека-філія № 5 КЗ «ЦСПБ м. Слов’янська» Донецької обл.);
Літературна мозаїка «Василь Стефаник — 150 років від дня народження» (ЦБС Мелітопольської МР 
Запорізької обл.);
Літературний календар «Неперевершений майстер психологічної новели» (Бібліотека для дітей Оріхівської 
ОТГ Запорізької обл.);
Літературна вікторина «Василь Стефаник. Хто він?» (Бібліотека філія для дітей ім. В. Грабовецького 
смт. Печеніжин Івано-Франківської обл.);
Літературна стежина «Співець селянських дум» (Рогатинська ЦБД Івано-Франківської обл.);
Літературна година «Василь Стефаник — письменник-новеліст» (Бібліотека для дітей ПБ Тлумацької МР ОТГ 
Івано-Франківської обл.);
Літературна вікторина «Чи знаєте ви Стефаника?» (Бібліотека-філія для дітей селища Єзупіль 
Івано-Франківської обл.);
Літературна година «Співець Гуцульщини» (Яремчанська МБД Івано-Франківської обл.);
Літературний вернісаж «Василь Стефаник у житті і літературі» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської 
селищної ради Кіровоградської обл.);
Літературний вечір-вшанування «Я свою душу пустив у душу народу» (Олександрівська бібліотека для дітей 
Кіровоградської обл.);
Літературний день «Володар селянських дум — Василь Стефаник» (Дитяча філія Новоукраїнської централь-
ної бібліотеки Кіровоградської обл.);
Літературний серпантин «Василь Стефаник — митець великого таланту» (Бібліотека для дітей КЗ «Новгород-
ківська ПБ» Кіровоградської обл.);



Літературний хронограф «Василь Стефаник — син покутського краю» (Бібліотека-філія для дітей КЗ 
«Центральна ПБ» Компаніївської селищної ради Кіровоградської обл.);
Літературна година «Василь Стефаник — український письменник і громадський діяч» (КЗ Львівської ОР 
«Львівська ОБД»);
Літературний альманах «Василь Стефаник: сторінки багатогранного таланту» (ЦБД ЦБСД м. Львова);
Літературно-психологічний етюд «У кожного свій хрест і своя доля» (Бібліотека-філія № 3 ЦБСД м. Львова);
Літературне заглиблення «Думки, що струменіли болем душі» (Бібліотека-філія № 4 ЦБСД м. Львова);
Літературно-творче відкриття «Василь Стефаник. Хто він?» (Бібліотека-філія № 9 ЦБСД м. Львова);
Літературне занурення «Щоб далекими світами відшукати мені щастя моє» (Бібліотека-філія № 11 ЦБСД 
м. Львова);
Літературний ескіз «Неперевершений майстер» (Бібліотека-філія № 13 ЦБСД м. Львова);
Літературне одкровення «Душа народу у його душі» (Бібліотека-філія № 26 ЦБСД м. Львова);
Літературний лабіринт «Бреду хмарою своєї фантазії» (Бібліотека-філія № 29 ЦБСД м. Львова);
Літературне знайомство «Під прапором мистецтва» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка);
Літературний портрет «Творець, із землі зроджений!» (Бібліотека-філія № 2 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка);
Літературний ранок «Співець української землі» (Бібліотека-філія № 5 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка);
Літературний марафон «Прочитай твір Василя Стефаника» (Бібліотека-філія № 6 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка);
Літературне знайомство «І приріс він до села серцем і душею…» (Бібліотека-філія № 8 ЦМБД ім. Ш. Кобера і 
В. Хоменка);
Літературний калейдоскоп «Моє слово» (Бібліотека-філія № 10 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка);
Літературна бесіда «Народність дає сили його новелам» (КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»);
Літературний марафон «Літописець долі народної» (ЦМБД ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);
Літературний вернісаж «Володар дум селянських» (Бібліотека-філія № 37 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);
Літературна година «Прочитай твір Василя Стефаника» (Цебриківська бібліотека-філія для дітей КЗ 
«ПБ Цебриківської селищної ради» Одеської обл.);
Літературний огляд «Митець великого таланту (ЦБД Куяльницької МР Одеської обл.);
Літературна бесіда «Василь Стефаник у житті і літературі» (Кодимська РБД Одеської обл.);
Літературна година «Василь Стефаник — сила справжнього таланту» (Овідіопольська РБД Овідіопольської 
ЦБС Одеської обл.);
Літературний портрет «Василь Стефаник — володар дум селянських» (Савранська ЦРБД Одеської обл.);
Літературний портрет «У кожнім слові — біль народу» (Татарбунарська бібліотека для дітей Одеської обл.);



Літературне портфоліо «Василь Стефаник: все, що писав, мені боліло» (Бібліотека-філія № 3 КУ Ізмаїльської 
МР «ЦБСД»);
Літературний серпантин «Василь Стефаник в житті і літературі» (КЗ «Публічна бібліотека Оржицької СР» 
Полтавської обл.);
Літературне асорті «Василь Стефаник: сила справжнього слова» (КЗ «Публічна бібліотека Оржицької СР» 
Полтавської обл.);
Літературний марафон «Прочитай твір Василя Стефаника» (Сазонівська бібліотека-філія для дітей 
Полтавської обл.);
Літературна година «Мати і дитина в творчості Василя Стефаника» (Лубенська МБД Полтавської обл.);
Літературно-мистецька візитівка «Слова, що можуть гриміти, як грім і світити, як зорі» (КЗ «Рівненська ОБД» 
Рівненської ОР);
Літературна година «Душі людської вічні відкриття» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);
Літературна мандрівка «Василь Стефаник — майстер новели» (Сарненська РБД Рівненської обл.);
Літературний портрет «Літописець долі народної — Василь Стефаник» (Здолбунівська РБДЮ Рівненської обл.);
Літературний п’єдестал «Великий син України» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);
Літературний серпантин «Василь Стефаник — митець великого таланту» (Великописарівська ЦБД Сумської обл.);
Літературний перегляд «Сила справжнього таланту» (ЦБД Конотопської МЦБС Сумської обл.);
Літературний екскурс «Талант своєї справи» (Воронізька бібліотека-філія для дітей КЗ МР «Шосткинська 
МЦБС» Сумської обл.);
Літературна година «Василь Стефаник — володар дум селянських…» (Бібліотека для дітей Кролевецької МР 
Сумської обл.);
Літературна візитка «Творча спадщина Василя Стефаника» (Бібліотека для дітей Кролевецької МР Сумської обл.);
Літературний хронограф «Василь Стефаник — майстер психологічної новели» (Роменська МЦБД Сумської обл.);
Літературний хронограф «Все, що писав, мені боліло» (Середино-Будська РБД КЗ «Середино-Будська ЦБС» 
Сумської обл.);
Літературна година «Велетень духу і лицар свободи» (Скалатська МБД Тернопільської обл.);
Літературний серпантин «Василь Стефаник — митець великого таланту» (Бібліотека-філія № 4 для дітей КУ 
«Тернопільська МЦБС»);
Літературна галерея «Літописець долі народної» (Бібліотека-філія № 5 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС»);
Літературний портрет «Митець великого таланту — Василь Стефаник» (ОКЗ «Харківська ОБД»);
Літературний календар «150-річчя від дня народження Василя Стефаника» (Барвінківська бібліотека для 
дітей Харківської обл.);
Літературний альманах «Обличчя української нації» (Близнюківська бібліотека для дітей Харківської обл.);



Літературне досьє «Літературний феномен Василя Стефаника» «(Нововодолазька бібліотека для дітей 
Харківської обл.);
Літературна вітрина «Таємниця Стефаникового таланту» (Старокостянтинівська МБД Хмельницької обл.);
Літературний подіум «Славетний новеліст» (Деражнянська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);
Літературний портрет «Василь Стефаник: сила справжнього таланту» (Бібліотека для дітей Красилівської МР 
Хмельницької обл.);
Літературна розповідь «Митець великого таланту» (Шепетівська МБД Хмельницької обл.);
Літературний портрет «Я свою душу пустив у душу народу» (Полонська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);
Літературний віраж «Митець великого таланту» (Білогірська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);
Літературне досьє «Таємниця Стефаникового таланту» (Понінківська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);
Літературне ім’я «Літописець долі народної» (Летичівська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);
Літературний огляд «Досконалий новеліст — Василь Стефаник» (Городоцька бібліотека для дітей Хмельницької обл.);
Літературна відеомандрівка «Вулкан вогню, закований у слові» (Ізяславська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);
Літературне знайомство «Я свою душу пустив у душу народу» (Ватутінська МБД Черкаської обл.);
Літературний віраж «Славний новеліст» (Бібліотека для дітей Публічної бібліотеки ТГ Катеринопільської СР 
Черкаської обл.);
Літературне шанування «Книга творить людину» (Маньківська РБД Черкаської обл.);
Літературна присвята «150 років Василю Стефанику» (Тальнівська бібліотека для дітей Черкаської обл.);
Літературний вернісаж «Василь Стефаник у житті і літературі» (Бібліотека для дітей Публічної бібліотеки 
Драбівської СР Черкаської обл.);
Літературне знайомство «Я свою душу пустив у душу народу» (КУ «Чернівецька ОБД»);
Літературна година «Митець великого таланту» (Берегометська селищна бібліотека для дітей Чернівецької обл.);
Літературний хронограф «Василь Стефаник — син покутського краю» (Глибоцька РБД Чернівецької обл.);
Літературний портрет «Літописець долі народної» (Кельменецька бібліотека для дітей Чернівецької обл.);
Літературна розвідка «Василь Стефаник. Таємниця таланту» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);
Літературний флешмоб «Літописець долі народної» (Варвинська бібліотека для дітей КЗ «Варвинська ЦБС» 
Варвинської селищної ради Чернігівської обл.);
Літературні читання «Поет сумної долі і водночас співець надії» (Козелецька бібліотека для дітей 
Чернігівської обл.);
Літературний серпантин «І все, що я писав, мені боліло» (Куликівська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);
Літературний марафон «Прочитай твір Василя Стефаника» (Семенівська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);
Літературний вернісаж «Василю Стефанику — 150!» (Семенівська бібліотека для дітей Чернігівської обл.).



Соціокультурні заходи
Слайд-шоу «Бетховен українського слова» (Вінницька МБДЮ);
Бесіда-присвята «Літературні постаті України: Василь Стефаник» (МБД Іллінецької міської мультимедійної 
бібліотеки Іллінецької міської ОТГ Вінницької обл.);
Інформаційна хвилинка «Співець української землі» (КЗ «Дитяча бібліотека» Хмільницької міської ради Він-
ницької обл.);
Творче знайомство «Василь Стефаник у житті й літературі»  (Чернівецька бібліотека для дітей Вінницької обл.);
Година спілкування «Василь Стефаник: сила справжнього таланту» (Локачинська бібліотека для дітей 
Волинської обл.);
Усний журнал «Василь Стефаник: сила справжнього таланту» (Ратнівська бібліотека для дітей Волинської обл.);
Флешмоб із читання уривків творів Василя Стефаника «Літописець долі народної» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
Бесіда-діалог «Славетний новеліст» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);
Година ювіляра «Я писав те, що серце співало» (Бібліотека-філія № 6 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
Творчий портрет «Літописець народної долі» (Бібліотека-філія № 14 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
Слайд-презентація «Я свою душу пустив у душу народу» (Бібліотека-філія № 16 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
Бенефіс ювіляра «Творчість, оздоблена золотом правди» (Бібліотека-філія № 25 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);
Вечір-портрет «Володар душ селянських» (Бібліотека для дітей КЗК «Жовтоводська ЦБС» Дніпропетровської обл.);
Флешмоб із читання уривків творів Василя Стефаника «І чого ти, серце моє…» (КЗК «Донецька ОБД»);
Інформіна «Маестро української поезії» (Бібліотека-філія для дітей КЗК «ЦСПБ м. Костянтинівка» Донецької обл.);
Година спілкування «Роздуми над сенсом життя у творах Василя Стефаника» (Бібліотека-філія № 3 
ім. Г.К. Андерсена КУ «ЦМПБ Маріупольської МР з філіями»);
Мультимедійний портрет «Сторінки життя і творчості Василя Стефаника» (Бібліотека-філія № 6 
ім. В.В. Маяковського КУ «ЦМПБ Маріупольської МР з філіями»);
Інформаційна година «Майстер новели — Василь Стефаник» (Ялтинська селищна бібліотека для дітей КЗ 
«Мангушська ПБ» Мангушської селищної ради» Донецької обл.);
Бібліочитання «Великий майстер слова — Василь Стефаник» (Донська бібліотека-філія для дітей № 49 КЗ 
«Волноваська РЦБС» Донецької обл.);
Вебогляд «Сила справжнього таланту» (Бібліотека-філія №  9 Бердянської МЦБС Бердянської МР Запорізької обл.);
Золота полиця ювіляра «Василю Стефанику — 150» (Бібліотека для дітей Енергодарської МЦБС Запорізької обл.);
Ювілейна планета «Василь Стефаник: співець української землі» (ЦБС Мелітопольської МР Запорізької обл.);



Інформаційний куточок «Наш календар. Василь Стефаник» (Чернігівська РБД Запорізької обл.);
Інформаційний блок «Прикарпатські письменники — лауреати обласної премії імені Василя Стефаника в 
галузі літератури» (Івано-Франківська ОБД);
Урок-роздум «Його новели — як найкращі народні пісні» (Бурштинська МБД Івано-Франківської обл.);
Огляд творчості «Василь Стефаник — син покутського краю (Бібліотека-філія для дітей селища Лисець Іва-
но-Франківської обл.);
Стефаниківські читання «Візьмемо до рук «Синю книжечку» (Бібліотека філія для дітей ім. В. Грабовецького 
смт Печеніжин Івано-Франківської обл.);
Круглий стіл «Новаторство Василя Стефаника в літературі» (Рогатинська ЦБД Івано-Франківської обл.);
Флешмоб із читання уривків творів «Василь Стефаник — літописець долі народної» (Тисменицька МБД 
Івано-Франківської обл.);
Вебогляд «Василь Стефаник — володар дум селянських» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);
Інформдосьє «Василь Стефаник — літописець долі народної» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);
Година спілкування «Василь Стефаник: сила справжнього таланту» (МБД КЗ «Благовіщенська МПБ» 
Кіровоградської обл.);
Пам’ятка до ювілею письменника «Василь Стефаник — майстер новели» (ЦБД Олександрійської МЦБС 
Кіровоградської обл.);
Пам’ятка «Бунтар. Письменник. Гуманіст» (ЦБД Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл);
Флешмоб «Літописець долі народної» (КЗ «Дитяча бібліотека» Кетрисанівської СР Кіровоградської обл.);
Флешмоб «Візьмемо до рук «Синю книжечку» (Устинівська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);
Вікторина «Новина» (до 150-річчя від дня народження Василя Стефаника) (КЗ Львівської ОР «Львівська ОБД»);
Творчий портрет «Бетховен українського слова» (Бібліотека-філія № 19 ЦБСД м. Львова);
Колаж «Правдива поезія його творів» (Бібліотека-філія № 21 ЦБСД м. Львова);
Бібліоперетворення «Я свою душу пустив у душу народу» (Бібліотека-філія № 22 ЦБСД м. Львова);
Письменницьке досьє «Василь Стефаник — один із найяскравіших новелістів у світовій літературі» 
(Бібліотека-філія № 24 ЦБСД м. Львова);
Епістолярно-творче знайомство «Крізь призму чуттєвого серця» (Бібліотека-філія № 27 ЦБСД м. Львова);
Енциклопедична хвилинка «Василь Стефаник — джерело духовних цінностей» (Трускавецька МБД Львівської обл.);
Творча майстерня «Таємниця Стефаникового таланту» (Червоноградська МБД Львівської обл.);
Марафон читання «Митець великого таланту» (Бібліотека для дітей КУ «ЦБС Бродівської МР» Львівської обл.);
Прес-кліпінг «Василь Стефаник: бунтар, письменник, гуманіст» (Бібліотека-філія № 4 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка);
Флешмоб із читання новел Стефаника в прямому ефірі «Відкриваємо «Синю книжечку» (ЦМБД 



ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);
Огляд новел «Таємниця Стефаникового таланту» (Бібліотека для дітей м. Чорноморська Одеської обл.);
Флешмоб «Моє слово» (МБД КУ «Балтська ПБ» Балтської МР Одеської обл.);
Година спілкування «Співець селянської недолі» (МБД КУ «Балтська ПБ» Балтської МР Одеської обл.);
Година інформації «Життєва дорога і творча доля Василя Стефаника» (Ренівська РБД Одеської обл.);
Бесіда «Слово сказане самим буттям» (Савранська ЦРБД Одеської обл.);
Вебквест «Таке вже від Бога йому дісталося серце» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);
Слайд-презентація «Василь Стефаник: доба і доля» (КЗК «Кременчуцька МЦБСД» Полтавської обл.);
Голосні читання творів Василя Стефаника «Кленові листки» та «Катруся» (Котелевська РБД Полтавської обл.);
Стефанівські читання «Василь Стефаник: сила справжнього таланту» (Гощанська РЦБД Рівненської обл.);
Фактограф «Творець, із землі зроджений» (Бібліотека-філія № 3 КЗ «Шосткинська МЦБС» Сумської обл.);
Тайм-лайн «Таємниця Стефаникового таланту» (Бережанська ЦБД Тернопільської обл.);
Стефаникові читання «Таємниця Стефаникового таланту» (Підгаєцька ЦБД Тернопільської обл.);
Інформаційна година «Василь Стефаник — митець великого таланту» (Бібліотека-філія № 3 для дітей КУ 
«Тернопільська МЦБС»);
Книжкове дефіле «Миті яскравого життя» (ЦБД № 12 Хмельницької МЦБС);
Флешбук «Славетний новеліст» (Понінківська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);
Цикл літературних годин «Велетень духу і лицар свободи» ((Бібліотека для дітей Красилівської МР 
Хмельницької обл.);
Вікторина «Василь Стефаник — митець великого таланту» (Нетішинська МБД Хмельницької обл.);
Стефаниківські читання «Візьмемо до рук «Синю книжечку» (Кам’янець-Подільська міська бібліотека-філія 
№ 8 для дітей Хмельницької обл.);
Портрет письменника «Василю Стефанику — 150» (КЗ «ОБД» Черкаської ОР);
Творчий портрет «Сила таланту Василя Стефаника» (Смілянська ЦМБД Черкаської обл.);
Ювілейні читання до 150-річчя від дня народження Василя Стефаника. «Славетний новеліст» 
(МБД Хотинської ТГ Чернівецької обл.);
Голосні читання «Велетень духу і лицар свободи» (Бібліотека для дітей ЦБС Сокирянської МР Чернівецької обл.);
Аудіочитанка «Читаємо Стефаника» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);
Інформаційна хвилинка «Славетний новеліст» (Ріпкинська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);
Бесіда-обговорення «Славетний новеліст» (Варвинська бібліотека для дітей КЗ «Варвинська ЦБС» Варвинсь-
кої селищної ради Чернігівської обл.);
Бібліомікс «Велетень духу і лицар свободи» (Семенівська бібліотека для дітей Чернігівської обл.).



Віртуальні заходи
Віртуальне знайомство «І все, що я писав, мені боліло» (до 150-річчя від дня народження Василя Стефаника) 
(НБУ для дітей);
Віртуальне літературне дос’є «Неперевершений майстер новели» (Новомосковська МБД Дніпропетровської обл.);
Віртуальна подорож «Василь Стефаник: сила справжнього таланту» (Вугледарська МБД Донецької обл.);
Віртуальна виставка «Маестро української новели» (Бібліотека-філія № 1 для дітей «ЦБС м. Торецька» 
Донецької обл.);
Віртуальна виставка-презентація «Знайомство здалеку і зблизька» (Бібліотека-філія № 5 Бахмутської ОТГ 
Донецької обл.);
Віртуальна виставка «Василь Стефаник: сила справжнього таланту» (Дитяча філія Новоукраїнської 
центральної бібліотеки Кіровоградської обл.);
Віртуальне досьє «Велетень духу і лицар свободи» (ЦБД Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);
Віртуальна виставка «Василь Стефаник — український письменник і громадський діяч» (ЦМБД 
ім. А.П. Гайдара КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);
Віртуальна мандрівка «Велетень духу і лицар свободи» (Монастириська ЦДБ Тернопільської обл.);
Віртуальна презентація «Творець новел» (Підволочиська бібліотека для дітей Тернопільської обл.);
Віртуальна виставка «Маестро української новели» (ЦБД КУ «Тернопільська МЦБС»);
Віртуальна виставка «Я свою душу пустив у душу народу» (Бібліотека-філія № 2 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС»);
Віртуальний огляд творчості «Василь Стефаник і Буковина» (Сторожинецька бібліотека для дітей Чернівецької обл.);
Віртуальна виставка «Сила думки Василя Стефаника» (Кам’янець-Подільська міська бібліотека-філія № 8 для 
дітей Хмельницької обл.);
Віртуальна варіація «Маестро української новели» (Кам’янець-Подільська міська бібліотека-філія № 6 для дітей 
Хмельницької обл.).

Інтерактивні заходи
Інтерактивний плакат «Літописець долі народної» (до 150-річчя від дня народження Василя Стефаника) 
(Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна);
Інтерактивна візія «Я свою душу й слово людям дарував» (Чемеровецька ЦБД Хмельницької обл.);



Відеознайомства 
Відеопрезентація «Художник слова — Василь Стефаник» (Теплицька бібліотека для дітей Вінницької обл.);
Відеопрезентація «Бетховен українського слова» (КЗК «Петропавлівська бібліотека для дітей Петропавлівської 
селищної ради» Дніпропетровської обл.);
Відеопрезентація «Я свою душу пустив у душу народу» (Бібліотека-філія № 5 КЗК «Міська дитяча бібліотека» 
Криворізької МР Дніпропетровської обл.);
Відеопрезентація «Дороги і доля Василя Стефаника» (Бібліотека-філія № 7 КЗК «Міська дитяча бібліотека» 
Криворізької МР Дніпропетровської обл.);
Відеонарис «З глибини народного життя» (Бібліотека-філія № 20 КЗК «Міська дитяча бібліотека» Криворізької 
МР Дніпропетровської обл.);
Відеоперегляд «Думки про творчість Василя Стефаника» (Вугледарська МБД Донецької обл.);
Відеопрезентація «Розпускаю сили своєї душі» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);
Відеоперегляд «Митець великого таланту» (Бібліотека для дітей Приморської ОТГ Запорізької обл.);
Відеодосьє «Кленові листки болю і любові: доленосні жінки Василя Стефаника» (Івано-Франківська ОБД);
Відеопрезентація фільму «Камінний хрест» (Бібліотека-філія м. Калуш Івано-Франківської обл.);
Відеодовідка «Увічнення в скульптурі та образотворчому мистецтві» (Бібліотека-філія для дітей смт Рожнятів 
КЗ «Публічна бібліотека з філіями» Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл.);
Відеоогляд «Маестро української новели» (Тисменицька МБД Івано-Франківської обл.);
Відеоогляд творчості «Велич особистості. Василь Стефаник» (Бібліотека-філія для дітей № 19 ЦБС 
м. Кропивницького Кіровоградської обл.);
Відеоперегляд «Сторінками життя і творчості Василя Стефаника» (Вільшанська селищна бібліотека-філія для 
дітей Кіровоградської обл.);
Відеопоезії «Бетховен українського слова» (Устинівська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);
Відео-презентація «Свій світ різьбив як камінь» (до 150-річчя від дня народження Василя Стефаника) 
(МБД Бориславської МЦБС Львівської обл.);
Відеознайомство «Літописець долі народної» (Бібліотека-філія № 8 КУ «МЦБС для дітей» м. Одеси);
Відеоогляд «За творами Василя Стефаника» (Долинська сільська дитяча бібліотека-філія ЦБС Ананьївського 
району Одеської обл.);
Відеопрезентація «Літописець долі народної» (ЦДБ Куяльницької МР Одеської обл.);
Відеопрезентація «Слово своє буду гострити на кремені моєї душі» (Овідіопольська РБД Овідіопольської ЦБС 
Одеської обл.);



Відеопрезентація «Володар дум селянських» (Татарбунарська бібліотека для дітей Одеської обл.);
Відеопрезентація «Сила великого таланту» (Кременецька МБД Тернопільської обл.);
Відеоперегляд «Цікаві факти з життя Василя Стефаника» (Скала-Подільська бібліотека для дітей 
Тернопільської обл.);
Відеовиставка «Василь Стефаник — великий знавець психології людини» (Бібліотека для дітей Городоцької 
МР Хмельницької обл.);
Відеопрезентація «Син покутського краю» (Вільшанська бібліотека для дітей Черкаської обл.).

Заходи у форматі онлайн
Онлайн-презентація «Володар дум селянських» (Бібліотека для дітей Гуляйпільської ОТГ Запорізької обл.);
Онлайн-поличка «Моя душа в душі народу» (ЦБС Мелітопольської МР Запорізької обл.);
Онлайн презентація «Василь Стефаник — у житті і літературі» (Мангушська бібліотека для дітей КЗ «Мангуш-
ська ПБ» Мангушської селищної ради» Донецької обл.);
Онлайн-знайомство «Василь Стефаник — майстер української новели» (РБД «Волноваська РЦБС» Донецької обл.)
Онлайн-вікторина «Творчість Василя Стефаника» (Долинська сільська дитяча бібліотека-філія ЦБС 
Ананьївського району Одеської обл.);
Онлайн-виставка «Слово своє буду гострити на кремені моєї душі» (Кодимська РБД Одеської обл.);
Онлайн-подорож «Митець великого таланту» (Володимирецька РБД Рівненської обл.);
Онлайн-презентація «Василь Стефаник: сила справжнього таланту» (Бібліотека для дітей КЗ «Краснопільська 
публічна бібліотека» Сумської обл.);
Онлайн-читання «Співець української землі» (ЦДБ ім. М. Горького КЗ «Шосткинська міська ЦБС» Сумської обл.);
Онлайн-презентація «Гідний пам’яті нащадків» (Чортківська МБД Тернопільської обл.);
Онлайн-презентація творчості «Дорога життя Василя Стефаника» (Хмельницька ОБД імені Т.Г. Шевченка);
Онлайн-паралелі «Василь Стефаник — в книгах та фотоматеріалах» (Чемеровецька ЦБД Хмельницької обл.);
Онлайн-читанка «Стильно, сильно і страшно. Читаємо новели Стефаника» (КЗ «Чернігівська ОБД» 
Чернігівської ОР);
Онлайн-виставка ілюстрацій до новел Василя Стефаника «Співець української землі» (Талалаївська бібліоте-
ка для дітей Чернігівської обл.);
Онлайн-вікторина «Бетховен українського слова» (Талалаївська бібліотека для дітей Чернігівської обл.).


