
(на виконання Указу Президента від 21 жовтня 2020 р. № 459/2020 

«Про відзначення 30-ї річниці незалежності України»)



Видавнича діяльність

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів ОБД «Бібліотека для дітей незалежної України: 

змінюючи формат незмінної мети» (НБУ для дітей);

Бібліографічний огляд літератури «Історія національного прапора України» (Захарівська бібліотека для дітей Одеської обл.);

Методико-бібліографічне видання «Народжені у вільній Україні: дитяча література за часів незалежності» (НБУ для дітей);

Методичні поради «Україна — понад усе!» (КЗ КОР «Київська ОБД»);

Методичні поради «Незалежній Україні — слава нині і вовік» (КЗ КОР «Київська ОБД»);

Методичний список літератури «Незалежній Україні — слава нині і вовік!» (ОКЗ «Харківська ОБД»)

Книжкові виставки

Виставка-хронограф «Україна: мужність, незламність, воля» (НБУ для дітей);

Виставка-звеличення «Україна — моя Батьківщина» (Шацька бібліотека-філія для дітей Волинської обл.);

Виставка-хроніка «Незалежна Україна — шлях до мети» (Волинська ОБД);

Виставка-хроніка «Україно, доки жити буду, доти відкриватиму тебе» (Любомльська МБД Волинської обл.);

Книжкова виставка «Хай квітне щаслива моя Україна» (Вінницька ОБД ім.І.Я. Франка);

Книжкова виставка «Держава наша — вільна Україна (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Ратнівської селищної 

ради Волинської обл.);

Книжкова виставка «Моя незалежна країна — вільна, сильна Україна» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Книжкова виставка «З днем народження, країно!» (ЦДБ ім. О.І. Теліги КЗ «Покровська міська публічна бібліотека» Донецької обл.);



Книжкова виставка «В нас єдина мета, Україна — свята, нездоланна ніким і ніколи» (ЦБД ім. Т.Г. Шевченка Лиманської ОТГ 

Донецької обл.);

Книжкова виставка «Державність вимріяна поколіннями» (Дитяча центральна бібліотека ім. О.С. Пушкіна м. Краматорська 

Донецької обл.);

Книжкова виставка «Вимір історії та часу» (ОБД Житомирської ОР);

Книжкова виставка «Мій сонячний дім — моя Україна» (Попільнянська ЦБД КУ «Публічна бібліотека з відокремленими 

підрозділами-філіями» Попільнянської селищної ради Житомирської обл.);

Книжкова виставка «І є держава Україна, і є її невтрачений народ» (Хорошівська бібліотека для дітей Хорошівської селищної ради 

Житомирської обл.);

Книжкова виставка «Україна понад усе, єдина і незалежна» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

Книжкова виставка «Золотий серпень України» (Бібліотека для дітей КЗ «Більмацька публічна бібліотека» Більмацької селищної 

ради Запорізької обл.);

Книжкова виставка «Тернистий шлях до Незалежності» (Болехівська МБД Івано-Франківської обл.);

Книжкова виставка «Україна — це супер! Україна — це ексклюзив!» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);

Книжкова виставка «Єдина. Вільна. Неподільна» (Вишнівська МБД КЗ «Публічна бібліотека» Вишневої міськради Київської обл.);

Книжкова виставка «Мій сонячний дім — моя Україна» (Яготинська ЦБД Яготинської публічної бібліотеки Яготинської міськради 

Київської обл.);

Книжкова виставка «Україна і ми – незалежні!» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

Книжкова виставка «30 років Незалежності України» (Бібліотека для дітей КЗ «Новгородківська публічна бібліотека» 

Кіровоградської обл.);

Книжкова виставка «Україна починається з тебе» (Новоархангельська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);



Книжкова виставка «Унікальна, неймовірна, неповторна Україна» (КУ «Петрівська бібліотека для дітей» Петрівської селищної ради
Кіровоградської обл.);

Книжкова виставка «З Днем народження, країно!» (Бібліотека-філія №8 для дітей Світловодської МЦБС Кіровоградської обл.);

Книжкова виставка «Живи і міцній Українська Державо!» (КЗ «Публічна бібліотека для дітей Самбірської міськради» Львівської
обл.);

Книжкова виставка «Моя незалежна країна — вільна, сильна Україна» (Бібліотека-філія для дітей Ірпінської Публічної міської
бібліотеки імені Максима Рильського Ірпінської міськради Київської обл.);

Книжкова виставка «Наш рідний край — історії скарбниця» (Бібліотека-філія для дітей Ірпінської Публічної міської бібліотеки
імені Максима Рильського Ірпінської міськради Київської обл.);

Книжкова виставка «Україно моя, моя люба країно!» (Бориспільська МБД «Публічної бібліотеки» Бориспільської міськради Київської
обл.);

Книжкова виставка «В моїм серці Україна» (Врадіївська ЦПБД Миколаївської обл.);

Книжкова виставка «Україно моя сонячна!» (Єланецька бібліотека для дітей КЗ «ПБ Єланецької селищної ради Миколаївської
області»);

Книжкова виставка «Квітни й сяй, моя Державо» (КУ «Одеська ОДБ ім. В. Катаєва);

Книжкова виставка «Україна єдина, Україна — це ми» (Чорноморська бібліотека для дітей Одеської обл.);

Книжкова виставка «День Незалежності України — свято української державності» (Кременчуцька ЦМБД КЗК «Кременчуцька
МЦБС для дітей» Полтавської обл.);

Книжкова виставка «Прапор нашої країни має колір жовто-синій» (Бібліотека-філія №3 КЗК «Кременчуцька МЦБС для дітей»
Полтавської обл.);

Книжкова виставка «Незалежна Україна на всі віки, на всі часи» (Бібліотека-філія № 4 КЗК «Кременчуцька МЦБС для дітей»
Полтавської обл.);

Книжкова виставка «За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);

Книжкова виставка «Пишаємось тобою, Україно!» (ЦБД м. Рівне);

Книжкова виставка «З днем народження, Україно!» (Володимирецька РБД Рівненської обл.);



Книжкова виставка «Незалежна і єдина наша ненька Україна» (Тернопільська ОБД);

Книжкова виставка «Україна найкраща, я знаю, серце так відчуває моє» (Гримайлівська МБД Тернопільської обл.);

Книжкова виставка «Моя Україно – єдина та вільна!» (Збаразька бібліотека для дітей Тернопільської обл.);

Книжкова виставка «Велична і свята моя Україно!» (Козівська ЦБД Тернопільської обл.);

Книжкова виставка «Неподільна і єдина наша славна Україна» (Копичинецька МБД Тернопільської обл.);

Книжкова виставка: «Велична, славна Україна, як доля в кожного одна» (Кременецька ЦБД Тернопільської обл.);

Книжкова виставка «Незалежна і єдина моя вільна Україна» (Кременецька МБД Тернопільської обл.);

Книжкова виставка «Україна моя колискова Незалежності правда свята» (Почаївська МБД Тернопільської обл.);

Книжкова виставка «Ти вистояла Україно, у всі віки, у всі часи» (Скалатська МБД Тернопільської обл.);

Книжкова виставка «Шлях до незалежності» (Хоростківська бібліотека для дітей Тернопільської обл.);

Книжкова виставка «Щоб краще знати історію» (Сахновщинська бібліотека для дітей Харківської обл.);

Книжкова виставка «Рідна Україна: від минулого до сьогодення» (Чугуївська МБД Харківської обл.);

Книжкова виставка «Від єдності до Незалежності» (Генічеська БДЮ Херсонської обл.);

Книжкова виставка «Україна — могутня ріка нашої історії» (Судилківська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Книжкова виставка «З Днем народження, країно!» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

Книжкова виставка «Хай святиться ім’я твоє, Україно!» (Городоцька бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Книжкова виставка «Держава творилась віками, держава будується нині» (КЗ «ОБД»Черкаської ОР);

Книжкова виставка «Я люблю Україну!» (КЗ «ОБД»Черкаської ОР);

Книжкова виставка «Незалежна Україна: портрет нового часу» (Черкаська ЦМБД);

Книжкова виставка «Пізнаємо Україну разом» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Книжкова виставка «Державний прапор України, як символ миру і добра» (Бахмацька МБД Чернігівської обл.);



Книжкова виставка «Моя країна – Україна» (Варвинська бібліотека для дітей КЗ «Варвинська ЦБС» Варвинської селищної ради
Чернігівської обл.);

Книжкова виставка «Незалежна Україна: шлях до мети» (Козелецька бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Книжкова виставка «В усіх тисячоліттях і віках нехай святиться слово Україна» (Бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека
Куликівської селищної ради» Чернігівської обл.);

Книжкова виставка: «Моя ти рідна, Україна!» (Семенівська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Книжкова виставка «Велична і свята, ти наша мати, Незалежна Україно!» (Бібліотека-філія для дітей №3 Ніжинської МЦБС
Чернігівської обл.);

Книжкова виставка «Україна моя — незалежна, єдина, свята!» (Бібліотека-філія для дітей №4 Ніжинської МЦБС Чернігівської обл.);

Книжкова виставка «Незалежна і єдина, будь навіки, Україно!» (Вертіївська селищна бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Книжкова виставка «Одна любов у мене — Україна» (Лосинівська селищна бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Книжкова виставка «Незалежність України: події, особистості» (Бобровицька бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Книжкова виставка «Україно, я твоя краплинка!» (ОКЗ «Харківська ОБД»);

Книжкова виставка «Україна — моя молитва» (Сторожинецька дитяча бібліотека КЗ «ЦБС» Сторожинецької міськради
Чернівецької обл.);

Книжкова виставка «Незалежність очима сучасників» (Бібліотека-філія для дітей №2 КБУ «Чернівецька ЦБС»);

Книжково-ілюстративна виставка «Живи та міцній, Українська Державо!» (Монастириська ЦБД Тернопільської обл.);

Книжково-ілюстративна виставка «Краса та велич символів держави» (Бучацька бібліотека для дітей Тернопільської обл.);

Книжково-ілюстративна виставка «Любіть Україну у сні й наяву...» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Кривоозерська центральна
бібліотека Кривоозерської селищної ради» Миколаївської обл.);

Книжково-ілюстративна виставка «Україно, доки жити буду, доти відкриватиму Тебе» (Первомайська РБД Первомайської ЦБС
Миколаївської обл.);

Книжково-ілюстративна виставка «Щоб у серці жила Україна» (Бориспільська МБД «Публічної бібліотеки» Бориспільської міськради
Київської обл.);



Книжково-ілюстративна виставка «З Україною в серці» (Броварська МБД Київської обл.);

Книжково-ілюстративна виставка «Ти будеш жити Україно, країна щастя і добра» (Кагарлицька МБД Кагарлицької міськради
Київської обл.);

Книжково-ілюстративна виставка «Свято моєї країни» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради Кіровоградської
обл.);

Книжкова виставка-вернісаж «Пригорнусь душею до Вкраїни, засміюсь, заплачу, помолюсь» (Бориславська МБД Львівської обл.);

Книжкова виставка-досьє «Родом з України» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» ЗОР);

Книжкова-експозиція «Кожен з нас — землі дитина, що зветься гордо Україна» (Таращанська бібліотека для дітей КЗ
Таращанської міськради «Таращанська ЦБС» Київської обл.);

Книжкова виставка-інсталяція «Україна 3.0: літопис незалежності» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Книжкова виставка-інсталяція «Моя Україна — велика країна, весь Всесвіт для мене вона» (КЗ «Софіївська бібліотека для дітей»
Дніпропетровської обл.);

Книжкова виставка-інсталяція «Українська держава — наша гордість і слава!» (Бібліотека для дітей КЗК «Жовтоводська ЦБС»
Дніпропетровської обл.);

Книжкова виставка-інсталяція «Українцем я зовуся і цим іменем горджуся» (КУ «Петрівська бібліотека для дітей» Петрівської
селищної ради Кіровоградської обл.);

Книжкова виставка-інсталяція «Це моя Україна, це моя Батьківщина, що, як тато і мама, одна!» (Бібліотека для дітей ЦБС
Сокирянської міськради Чернівецької обл.);

Книжкова виставка-колаж «Україна кличе на свято, вітайте рідний край, малята!» (Дитяча центральна бібліотека ім. О.С.
Пушкіна м. Краматорська Донецької обл.);

Книжкова виставка-панорама «Ти у серці нашім, Україно, ти у серці нашім назавжди» (Вінницька МБДЮ);

Книжкова виставка-панорама «Допоки світить праведна зоря — шануймо рідну Україну!» (КЗК «Донецька ОБД»);

Книжкова виставка-панорама «Незалежна, вишита колоссям, Україна квітуча моя!» (Публічна бібліотека для дітей КЗ
«Приморська ЦБС» Приморської міськради Запорізької обл.);



Книжкова виставка-панорама «Хай квітне щаслива моя Україна!» (Новомиргородська РБД Кіровоградської обл.);

Книжкова виставка-панорама «З Днем народження, країно!» (Зачепилівська бібліотека для дітей Харківської обл.);

Книжкова виставка-панорама «Україна у просторі і часі» (ОКЗ «Харківська ОБД»);

Книжкова виставка-панорама «З днем народження Україно!» (Дитяча бібліотека Глибоцької публічної бібліотеки Чернівецької
обл.);

Книжкова виставка-подорож «Хай в серці кожної дитини живе любов до України» (Братська бібліотека-філія для дітей Братської
ЦБС Братської селищної ради Миколаївської обл.);

Книжкова виставка-привітання «З днем народження моя Батьківщино!» (КУ «Чернівецька ОБД»);

Культурно-просвітницькі заходи з національно-патріотичного виховання

АРТ-візія «Галерея шани Житомирщини» (ОБД Житомирської ОР);

Артзупинка «Кольорова моя Україна» (Підволочиська бібліотека для дітей Тернопільської обл.);

Бесіда «Ти будеш жити, Україно, країно щастя і добра!» (Бібліотека-філія для дітей №4 Ніжинської МЦБС Чернігівської обл.);

Бесіда «Український прапор — символ боротьби, символ звитяги» (Бібліотека-філія №10 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Бесіда «Шлях до Незалежності довжиною в історію» (Кременецька МБД Тернопільської обл.);

БібліоАRT «Україна — це Я і ТИ!» (ЦМБД КЗК «Централізована система публічних бібліотек м. Костянтинівка» Донецької обл.);

Бібліовітрина «Україна є! Україна буде!» (Бібліотека-філія для дітей №2 КБУ «Чернівецька ЦБС»);

Бібліодайджест «Своє серце Україно, я кладу тобі до ніг» (Старосинявська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Бібліоколаж «Наш стяг - пшениця у вінках, наш стяг – у золоті й блакиті» (Близнюківська бібліотека для дітей Харківської обл.);

Бібліопано «Мальви і калина — це моя країна» (КЗК «Донецька ОБД»);

Бібліопізнайко «Єдина родина — свята Україна, є цінність найвища у неї — Людина» (ЦБД №12 Хмельницької МЦБС);

Бібліопікнік «Україна: най-най у світі» (КЗК «Донецька ОБД»);



Бібліотечна акція «Незалежна і єдина, наша Україна» (Бібліотека для дітей філія КЗ «Центральна публічна бібліотека Долинської
міськради» Кіровоградської обл.);

Бібліотечна мандрівка «Україно моя сонцелика, в день народження шану приймай!» (Ружинська селищна бібліотека для дітей КЗ
«Ружинська публічна бібліотека» Ружинської селищної ради Житомирської обл.)

Бібліотечний кінозал «Зоряний» демонстрація анімаційного серіалу «Моя країна — Україна» (Кіровоградська ОБД ім. Т. Г.
Шевченка);

Бодіарт «Барвиста Україна» (Кіровоградська ОБД ім. Т. Г. Шевченка);

Бібліомікс «Україна неозора — ненька рідна моя!» (Карлівська бібліотека для дітей Полтавської обл.);

Бібліопанно «Вражаюча і повна дива мистецька слава України» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Бібліотечна акція «День народження країни» (Бібліотека для дітей Сновської публічної бібліотеки Чернігівської обл.);

Бібліошоу «З днем народження, країно!» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Брейн-ринг «Чи знаєш ти Україну та відомих українців?» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Вебвіночок «Я — людина, ми — родина, дім наш — рідна Україна» (Каланчацька селищна бібліотека для дітей Херсонської обл.);

Вебмандрівка «Допоки світить праведна зоря — шануймо рідну Україну» (Нижньосірогозька бібліотека для дітей Херсонської обл.).

Велочелендж «Незалежні, бо вільні духом!» (Красилівська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Виставка світлин вихованців закладів позашкільної освіти «Україно моя, Україно! Ти для мене струна золота!» (Бібліотека-філія №2
для дітей КУ «Тернопільська МЦБС»);

Виставка-інсталяція «Україна — унікальна, Україна — надзвичайна» (Бібліотека-філія №19 КЗК «Міська дитяча бібліотека»
Криворізької міської ради Дніпропетровської обл.);

Виставка-панорама «Україна суверенна: від витоків до сьогодення» (Таращанська бібліотека для дітей КЗ Таращанської міської
ради «Таращанська ЦБС» Київської обл.);

Виховна година «Майбутнє України в дитячих долоньках» (Варвинська бібліотека для дітей КЗ «Варвинська ЦБС» Варвинської
селищної ради Чернігівської обл.);



Історична розвідка «Україна — це ексклюзив» (Бібліотека-філія №11 ЦБС для дітей м. Львова);

Історичний екскурс «Незалежність, омріяна у віках» (Бібліотека-філія №19 ЦБС для дітей м. Львова);

Історичне занурення «Незалежність: свято свободи і гідності» (Бібліотека-філія №26 ЦБС для дітей м. Львова);

Історичний калейдоскоп «Персона:UA» (Миколаївська ОБД ім. В. О. Лягіна);

Історична сторінка «Прапор наш, як літо, в сонці майорить: по долині — жито, по горі — блакить!» (Бібліотека-філія №2 ЦМБД ім.
Ш. Кобера і В. Хоменка );

Історичний колаж «На шляху до Незалежності» (Бібліотека-філія № 4 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка);

Історична академія «За синє небо, за жовте колосся», (Веселинівська дитяча бібліотека-філія КЗ «Публічна бібліотека»
Веселинівської селищної ради Миколаївської обл.);

Історичний колаж «На шляху до Незалежності» (Єланецька бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека Єланецької селищної ради»
Миколаївської обл.)

Історична подорож «Моя незалежна країна — вільна, сильна Україна» (КУ «Одеська ОДБ ім. В. Катаєва»);

Історична екскурсія «Незалежності, свободи вітер» (Бібліотека-філія №2 КЗ «ЦБСД» м. Ізмаїла Одеської обл.);

Історичний екскурс «Це моя Україна, це моя Батьківщина» (Захарівська бібліотека для дітей Одеської обл.);

Історична година «Україна починається з тебе» (Овідіопольська бібліотека для дітей Одеської обл.);

Історична година «Україна моя калинова — незалежності правда свята!» (КУ «Роздіянська МБД» Одеської обл.);

Історичний екскурс «Україна — незалежна європейська держава» (Карлівська бібліотека для дітей Полтавської обл.);

Історична інформація «Символ віри і надії» (Кобеляцька бібліотека для дітей Полтавської обл.);

Історичний колаж «Україна: історія незламного народу» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);

Історичний хроноскоп «Святиться твоє, Україно, ім’я» (Бережанська ЦБД Тернопільської обл.);

Історичне занурення «Омріяна віками Незалежність» (Новокаховська МБДЮ Херсонської обл.);

Історичний круїз «Вільна та єдина наша рідна Україна» (Горностаївська селищна бібліотека для дітей Херсонської обл.);



Відеоролик «Я молюсь за Україну» (Вінницька МБДЮ);

Відеогодина «З Україною у серці» (Бібліотека для дітей Публічної бібліотеки Томашпільської селищної ради Вінницької обл.);

Відеоогляд книг «Видатні українці. Люди, які творили історію» (Волинська ОБД);

Відеомандри «Україна надзвичайна» (Томаківська бібліотека для дітей Дніпропетровської обл.);

Відеовізитівка «Українці, які змінили світ» (ЦДБ ім. О. Купріна КЗ «Дружківська міська центральна бібліотека ім. Лесі Українки»
Донецької обл.);

Відеопрезентація «Ними пишається Україна» (ЦДБ ім. О.І. Теліги КЗ «Покровська міська публічна бібліотека» Донецької обл.);

Відеоперегляд «Україна — це ми!» (ЦБД ім. Т.Г. Шевченка Лиманської ОТГ Донецької обл.);

Відеомандри «Україно! Мій коханий краю» (Бібліотека-філія №4 КЗК «МДБ» Криворізької міськради Дніпропетровської обл.);

Відеоролик «Творімо Україну незалежну і вільну!» (Бібліотека-філія №16 КЗК «МДБ» Криворізької міськради Дніпропетровської обл.);

Відеоінформина «У нашім серці – Україна!» (Черняхівська бібліотека для дітей Черняхівської селищної ради Житомирської обл.);

Відеокруїз «Україна унікальна, Україна надзвичайна» (Якимівська ЦБД КЗ «Якимівська ЦБС» Якимівської селищної ради Запорізької
обл.);

Відеопрезентація «Миті історії української Незалежності» (Комишуваська селищна бібліотека-філія для дітей КЗ «Комишуваська
центральна територіальна бібліотека» Комишуваської селищної ради Запорізької обл.);

Відеоролик «Україна — це ти!» (Вишнівська МБД КЗ «Публічна бібліотека» Вишневої міськради Київської обл.);

Відеоролик «Мрії про Україну: дитячий погляд» (Бібліотека для дітей КЗ «Центральна публічна бібліотека» Компаніївської селищної
ради Кіровоградської обл.);

Відеоролик «З Днем незалежності, Україно!» (КУ «Петрівська бібліотека для дітей» Петрівської селищної ради Кіровоградської обл.);

Відеоролик «Історія державного прапора України» (Трускавецька МБД Львівської обл.);

Відеоклейдоскоп «Моя ненька Україна — незалежна і прекрасна» (Таращанська бібліотека для дітей КЗ Таращанської міськради
«Таращанська ЦБС» Київської обл.);

Відеопрезентація «Ми любимо свою Україну» (Устинівська дитяча бібліотека Кіровоградської обл.);



Відеоролик «Поетичні рядки Братщини» (Братська бібліотека-філія для дітей Братської ЦБС Братської селищної ради
Миколаївської обл.);

Відеомандрівка «Вражаюча і загадкова — моя Україна!» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Кривоозерська центральна бібліотека
Кривоозерської селищної ради» Миколаївської обл.);

Відеоперегляд «З Україною в серці» (КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва»);

Відеомандри «Україна — унікальна, Україна — надзвичайна!» (Бібліотека-філія №2 КЗ «ЦБСД» м. Ізмаїла Одеської обл.);

Відеомандрівка «Моя земля — це незалежна Україна» (Чорноморська бібліотека для дітей Одеської обл.);

Відеоогляд «Українці, що удосконалили світ» (МБД КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської міськради» Одеської обл.);

Відеомандрівка «Вражаюча і загадкова моя Україна» (Карлівська бібліотека для дітей Полтавської обл.);

Відеокруїз «Мить історії української Незалежності» (Володимирецька РБД Рівненської обл.);

Відеоролик «Україна — це я! Україна — це ти!» (Монастириська ЦБД Тернопільської обл.);.

Відеомандрівка за книгою Лани Ра «Моя країна — Україна» (ЦБД КУ «Тернопільська МЦБС»);

Відеомандри «Тут мій край, моя родина – наша славна Україна» (Печенізька бібліотека для дітей Харківської обл.);

Відеопанорама «Україна унікальна» (Білозерська селищна бібліотека для дітей ім. В. Стуса Херсонської обл.);

Відеофлешмоб «Україна — це ми» (Бібліотека-філія №10 Хмельницької МЦБС);

Відеопрезентація «З Днем народження, Країно!» (Шепетівська МБД Хмельницької обл.);

Відеомікс «Моя незалежна Україна знов зустрічає новий день» (Бібліотека-філія №15 Хмельницької МЦБС);

Відеопрезентація «Україно, ти для мене диво!» (Ватутінська МБД Черкаської обл.);

Відеоурок «Історія України за 10 хвилин» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Відеоогляд «Пісенна історія Незалежності» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Відеопрезентація «З Днем Незалежності, країно моя!» (Дитяча бібліотека-філія №2 Чернігівської МКБС);

Відеомандрівка «Хай світанки твої, Україно, сонце сяйвом мережить своїм» (КУ «Чернівецька ОБД»);

Відеокруїз «Незалежність: визволення, воля, відродження» (Бібліотека для дітей КУ «Кельменецька публічна бібліотека»
Кельменецької селищної ради Чернівецької обл.);

Відкритий мікрофон «І знову в тебе свято, Україно!» (Бібліотека-філія №2 КЗ «ЦБСД» м. Ізмаїла Одеської обл.);

Віконна інсталяція «Ім’я землі моєї — Україна!» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);



Вікторина «Маленькі українознавці» (МБД Іллінецької міської мультимедійної бібліотеки Іллінецької міської ОТГ Вінницької обл.);

Вікторина Колір надії колір боротьби» (Бібліотека-філія №4 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Вікторина «Моя країна — незалежна Україна» (Бібліотека-філія №15 КЗК «МДБ» Криворізької міськради Дніпропетровської обл.);

Вікторина «Символи державності України» (Бібліотека для дітей КУ «ЦБС Гуляйпільської міськради» Запорізької обл.);

Вікторина «З Днем народження, Україно» (Бібліотека для дітей Костянтинівської селищної ради Запорізької обл.);

Вікторина «Моя Україна» (Михайлівська селищна бібліотека для дітей Михайлівської селищної ради Запорізької обл.);

Вікторина «Україна – це ми!» (Бібліотека для дітей філія КЗ «Центральна публічна бібліотека Долинської міськради»
Кіровоградської обл.);

Вікторина «Смачна країна — Україна» (Олександрівська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);

Вікторина «Україна суверенна: від витоків до сьогодення» (Бориславська МБД Львівської обл.);

Вікторина «Ми діти твої, Україно!» (Миколаївська ОБД ім. В. О. Лягіна);

Вікторина «У нашім серці Україна» (Веселинівська дитяча бібліотека-філія КЗ «Публічна бібліотека» Веселинівської селищної ради
Миколаївської обл.);

Вікторина «Чи добре ви знаєте історію своєї країни?» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Кривоозерська центральна бібліотека
Кривоозерської селищної ради» Миколаївської обл.);

Вікторина «Краса і велич символів державних» (МБД КЗ «Публічна бібліотека Татарбунарської міськради» Одеської обл.);

Вікторина «Історія державних символів» (Балтська МБД Одеської обл.);

Вікторина «Україна святкує іменини» (Бібліотека-філія №2 КЗК «Кременчуцька МЦБС для дітей» Полтавської обл.);

Вікторина «Український прапор – що ми знаємо» (Бережанська ЦБД Тернопільської обл.);

Вікторина «Відкривай Україну» (Кременецька ЦБД Тернопільської обл.);

Вікторина «Я люблю Україну» (Старосинявська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Вікторина «Чудова країна – Україна» (Бібліотека-філія №2 для дітей Черкаської МЦБС);

Вікторина «Рости, українська дитино, під прапором сонця і неба» (ЦДБ КБУ «Чернівецька централізована бібліотечна система»);



Віртуальна подорож «Мальви і калина — це моя Україна» (Дитяча бібліотека Калинівської публічної бібліотеки Вінницької обл.);

Віртуальна мандрівка «Ця країна чарівна і єдина в нас одна» (Луцька ЦМБД Волинської обл.);

Віртуальна гра-подорож «Мій край де я живу, Україною зову» (Бібліотека для дітей публічної бібліотеки Любешівської селищної
ради Волинської обл.);

Віртуальна подорож «Сім чудес України» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Віртуальний геральдичний калейдоскоп «Краса і велич символів держави» (Нікопольська МЦБС Дніпропетровської обл.);

Віртуальна вікторина «Незалежна і щаслива моя країна — Україна» (ЦДБ ім. О. Купріна КЗ «Дружківська міська центральна
бібліотека ім. Лесі Українки» Донецької обл.);

Віртуальний круїз «Незалежна і єдина будь навіки Україно!» (ЦБД ім. Т.Г. Шевченка Лиманської ОТГ Донецької обл.);

Віртуальна мандрівка «Україна унікальна, Україна надзвичайна» (Малинська МБД Житомирської обл.);

Віртуальний круїз «Незалежна і єдина будь навіки, Україно» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

Віртуальна виставка «Україна — рідний край, рідне поле, зелен-гай, рідне місто й рідна хата, рідне небо й рідна мати» (Чернігівська
РБД КЗ «Чернігівська ЦБС» Чернігівської селищної ради Запорізької обл.);

Віртуальна подорож «Фарбуй, малюй, подорожуй Україною!» (Бібліотека-філія №9 ім. О. Огульчанського Бердянської МЦБС
Бердянської міськради Запорізької обл.);

Віртуальні мандри «Україна вражає» (Веселівська селищна бібліотека для дітей Запорізької обл.);

Віртуальна подорож «Мандруємо чарівними місцями України» (Бібліотека-філія для дітей м. Калуша Івано-Франківської обл.);

Віртуальна мандрівка «Україна вражає» (Бориспільська МБД «Публічна бібліотека» Бориспільської міськради Київської обл.);

Віртуальний плакат «Єднаймось, українці!» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

Віртуальна подорож «Подорожуємо рідною Україною» (Бібліотека для дітей Новоукраїнської центральної бібліотеки
Кіровоградської обл.);

Віртуальні мандри «Україна вражає» та вікторина «Україна в моїм серці» (Бібліотека-філія №8 для дітей Світловодської МЦБС
Кіровоградської обл.);

Віртуальна інтелект-гра «Знавці рідного краю» (Бібліотека-філія №5 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка);



Віртуальна гра «Україна надзвичайна» (Братська бібліотека-філія для дітей Братської ЦБС Братської селищної ради
Миколаївської обл.);

Віртуальний флешмоб «Люблю Україну мою» (Іванівська бібліотека для дітей Одеської обл.);

Віртуальна мандрівка «Україна унікальна, Україна надзвичайна» (Зарічненська РБД Рівненської обл.);

Віртуальна мандрівка «Україна унікальна — Україна надзвичайна» (Бучацька бібліотека для дітей Тернопільської обл.);

Віртуальна виставка «Велична і свята мати Україна» (Скала-Подільська МБД Тернопільської обл.);

Віртуальні мандри: «Україна — унікальна, Україна — надзвичайна» (Бібліотека-філія № 5 для дітей КУ «Тернопільська міська
ЦБС»);

Віртуальні мандри «Україна вражає» (Каланчацька селищна бібліотека для дітей Херсонської обл.);

Віртуальні мандри «Україна вражає» (Дитяча бібліотека Глибоцької публічної бібліотеки Чернівецької обл.);

Віртуальна подорож «Кроки до Незалежності» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Віртуальна виставка «Україна — це ти! Україна — це я!» (Нововодолазька бібліотека для дітей Харківської обл.);

Віртуальний екскурс «Україна — незалежна європейська країна» (Нововодолазька бібліотека для дітей Харківської обл.);

Віртуальний екскурс «Сім чудес України» (Славутська МБД Хмельницької обл.);

Віртуальний show-room «Історії успіху-ровесників Незалежної України» (Чемеровецька ЦБД Хмельницької обл.);

Віртуальні мандри «Україна вражає» (Бібліотека для дітей Публічної бібліотеки Чигиринської міськради Черкаської обл.);

Всеукраїнський конкурс «Незалежна і єдина, будь навіки, Україно!» (до 30-річчя Незалежності України)(НБУ для дітей;
Національна спілка художників України);

Вулична акція «Про жовту ниву та блакить небесну, Державний прапор гордо розповість» (Волинська ОБД);

Вулична акція «Щоб у серці жила Україна» (Бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека Крижопільської селищної ради» Вінницької
обл.);

Вулична акція «Міняємо кульку на вірш про Україну» (Бібліотека-філія №4 для дітей КУ «Тернопільська МЦБС»);

Вулична акція «Долоньки дружби» (Бібліотека для дітей ЦБС Сокирянської міськради Чернівецької обл.);

Вулична акція «Привітай свою країну з Днем народження» (Бібліотека для дітей КЗ «Центральна публічна бібліотека»
Компаніївської селищної ради Кіровоградської обл.);

Вулична акція «Ми — українці! Ми народжені вільними на своїй землі. Ми були, ми є і ми будемо» (Івано-Франківська ОБД);



Галерея видатних особистостей «З Україною в серці» (Бібліотека-філія №17 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Геокешинг «Невідома Україна» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» ЗОР Година державності «Моя земля — це незалежна Україна»
(Кременчуцька ЦМБД КЗК «Кременчуцька МЦБС для дітей» Полтавської обл.);

Геральдичний калейдоскоп «Краса та велич символів державних» (Бібліотека для дітей Сновської публічної бібліотеки Чернігівської
обл.);

Геральдична подорож «Кольори, що дарують надію» (Збаразька бібліотека для дітей Тернопільської обл.);

Голосні читання «Моя Незалежність» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);

Гра «Склади карту України» (Луцька ЦМБД Волинської обл.);

Гра-квест «Мандруємо Україною» (Бібліотека-філія №15 КЗК «Міська дитяча бібліотека» Криворізької міської ради
Дніпропетровської обл.);

Година інформації «З Україною в душі і серці» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека Городоцької міської ради»
Львівської обл.);

Година державності «Моя незалежна країна – вільна, сильна Україна!» (Бібліотека-філія №8 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка);

Година державності «Наша рідна, незалежна, вільна Україна» (Бібліотека для дітей Жидачівської ТГ Львівської обл.);

Година державності «Незалежність України — історичне завоювання народу» (КЗ КОР «Київська ОБД»);

Година державності «Ти у серці моїм, Україно» (Бібліотека-філія №1 КЗК «Кременчуцька МЦБС для дітей» Полтавської обл.);

Година державності «Україно, мій духмяний цвіте, через терни йшла до волі стільки літ!» (Бібліотека для дітей Диканської
публічної бібліотеки Полтавської обл.);

Година державності «Моя земля — це незалежна Україна» (ЦМБД КЗК «Кременчуцька МЦБСД» Полтавської обл.);

Година державності «Добридень тобі, Україно моя!» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Година державності «Хай в серці кожної дитини живе любов до України» (Варвинська бібліотека для дітей КЗ «Варвинська ЦБС»
Варвинської селищної ради Чернігівської обл.);

Година інформації «Моя квітуча, мила Україна» (Понінківська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Година інформації «Таємниці верби. Українські символи» (Бібліотека-філія №28 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Година державності А мені наймиліша моя Україна!» (Бібліотека-філія №25 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Година державності «Живу тобою, Україно!» (Бібліотека-філія №2 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);



Година державознавства «Незалежна і єдина моя рідна Україна» (Бібліотека-філія №4 КЗ «ЦБСД» м. Ізмаїла Одеської обл.);

Година державності «По долині жито, по горі блакить» (Бібліотека-філія №28 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Година державності «Україна. Народжені вільними!» (Івано-Франківська ОБД);

Година державності «Україна — це я! Незалежна і вільна державо моя!» (ЦБД ім. Т.Г. Шевченка Лиманської ОТГ Донецької обл.);

Година духовного поклику «Ми — Україна» (Бібліотека-філія №7 КЗК «Міська дитяча бібліотека» Криворізької міської ради
Дніпропетровської обл.);

Година духовного поклику «Мій сонячний дім — моя Україна!» (Бібліотека-філія для дітей Маневицької публічної бібліотеки
Волинської обл.);

Година поезії «Людина без Вітчизни, як соловей без пісні» (Бібліотека-філія №30 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Година спілкування «Україна – єдина країна вільна й незалежна» (Кагарлицька МБД Кагарлицької міськради Київської обл.);

Година спілкування «У нашім серці Україна» (Балтська МБД Одеської обл.);

Година творчості «Символи України» (Славутська МБД Хмельницької обл.);

Година творчого дозвілля «Наші таланти тобі, Україно!» (Бібліотека-філія №5 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка);

Година цікавих повідомлень «Славетні українці» (Нововодолазька бібліотека для дітей Харківської обл.);

Година цікавої інформації «Супер-діти сучасної України» (Бібліотека для дітей Березанської публічної бібліотеки Березанської
селищної ради Миколаївської обл.);

Дайджест-тур «Ukrainian travel» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

День інформації «Держава наша — вільна Україна» (ЦМБД КЗК «Централізована система публічних бібліотек м. Костянтинівка»
Донецької обл.);

День інформації «Україно, моя Україно, ти для мене струна золота» (Барвінківська бібліотека для дітей Харківської обл.);

День інформації «Україно! Ти в світі єдина!» (Бібліотека для дітей Публічної бібліотеки Корсунь-Шевченківської міськради
Черкаської обл.);

Діалог «Краса і велич символів держави» (Бібліотека-філія для дітей КЗ» ЦБС Теплицької селищної ради» Вінницької обл.);



Дошка побажань «Вітаємо з Днем Незалежності!» (Дитяча бібліотека-філія №2 Чернігівської МКБС);

Еколого-краєзнавча мандрівка «Барвиста й уквітчана моя Україна» (Бібліотека для дітей КЗ «Новгородківська публічна бібліотека»
Кіровоградської обл.);

Експрес-година «З Україною у серці» (Улашанівська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Експерт-дайджест «Історія Незалежності» (Бібліотека-філія №22 ЦБС для дітей м. Львова);

Етнографічні замальовки «Барвисте полотно» (Сарненська РБД Рівненської обл.);

Етнокруїз «Українські «двійники» відомих світових локацій» (Бібліотека-філія для дітей №13 ЦБС м. Кропивницького
Кіровоградської обл.);

Етнопазл «Рідна країна моя — Україна» (Бібліотека-філія №9 ЦБС для дітей м. Львова);

Ігрова мозаїка «Нині свято нашого народу – свято України, її роду» (Срібнянська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Ігровий калейдоскоп «Україна – мій сонячний дім» (Бібліотека для дітей Новоукраїнської центральної бібліотеки Кіровоградської
обл.);

Інтерактивна мандрівка «Україна унікальна — Україна надзвичайна» (ЦДБ ЦБС Токмацької міськради Запорізької обл.);

Інтерактивна гра «В моєму серці Україна» (Гайворонська бібліотека для дітей філія №1 КЗ «Гайворонська МПБ» Кіровоградської
обл.);

Інтерактивна гра «Я — маленький українець і знаю символи своєї держави» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС
Кіровоградської обл.);

Інтерактивна подорож «Мандруємо незалежною Україною:Донеччина унікальна» (КЗК «Донецька ОБД»);

Інтерактивний мальопис «Це — моя Україна» (Бібліотека-філія №3 ЦБС для дітей м. Львова);

Інтерактивна локація «30 років — 30 кроків» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);

Інтерактивна мандрівка «Тридцять величних років» (Дубровицька РБД Рівненської обл.);

Інтерактивна подорож «Велична і свята наша вільна Україна» (Тернопільська ОБД);

Інтерактивний репортаж «Наша Вітчизна у світі єдина: велика, могутня, свята Україна» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки»
Херсонської ОР);

Інтерактивна Viber-вікторина «60 запитань про державу» (Білозерська селищна бібліотека для дітей ім. В. Стуса Херсонської обл.);

Інтерактивна мандрівка «Україна унікальна, Україна надзвичайна» (Судилківська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);



Інтерактивний урок «Мій сонячний дім — моя Україна» (Новоушицька бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Інтерактивна презентація «30 миттєвостей Незалежності» (КЗ «ОБД»Черкаської ОР);

Інтернет-мандри «Україна унікальна, Україна надзвичайна» (Вишнівська МБД КЗ «Публічна бібліотека» Вишневої міської ради
Київської обл.);

Інфовектор «Державність вимріяна поколіннями» (Бібліотека-філія №4 Хмельницької МЦБС);

Інформ-година «Наша Вітчизна у світі єдина» (Дитяча бібліотека Калинівської публічної бібліотеки Вінницької обл.);

Інформ-досьє «Символ державності та єдності» (Бережанська ЦБД);

Інформаційна хвилинка «Вражаюча і загадкова моя Україна» (Балаклійська РБД РКЗ «Балаклійська ЦБС» Харківської обл.);

Інформаційна хвилинка «Українська славетна символіка» (Вінницька ОБД ім.І.Я.Франка);

Інформаційне досьє «Державні символи України» (Кіровоградська ОБД ім. Т. Г. Шевченка);

Інформаційний брифінг «І є держава Україна, і є її невтрачений народ» (Кам’янець-Подільська міська бібліотека-філія №8 для
дітей Хмельницької обл.);

Інформаційний бюлетень «Незалежність України в монументах» (Тернопільська ОБД);

Інформаційний дайджест «Це – моя країна, це – моя Незалежність» (Бібліотека-філія №15 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Інформаційний калейдоскоп «Майдан у книгах» (Сколівська МБД Львівської обл.);

Інформаційний калейдоскоп «Україна Незалежна, тож цінуйте це належно» (Цуманська бібліотека для дітей Волинської обл.);

Інформ-панорама «Про жовту ниву та блакить небесну, Державний прапор гордо розповість» (Котелевська бібліотек для дітей
Полтавської обл.);

Інформхвилинка «Символи України: герб, прапор, гімн» (Дубенська РБД Рівненської обл.);

Історичний репортаж «Хай квітне щаслива моя Україна» (Вінницька ОБД ім. І.Я. Франка);

Історичний круїз «Барвиста країна — моя Україна» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Ямпільська МПБ» Вінницької обл.);

Історична вікторина «Тут моя історія живе» (Волинська ОБД);

Історичний екскурс «Миті історії української Незалежності» (Володимир-Волинська МБД Волинської обл.);

Історична мандрівка «Нема без кореня рослини, а нас, людей — без Батьківщини» (ЦМБД МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Історичний колаж «Ці люди – душа України» (Бібліотека-філія №16 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);



Історичний віраж «Живи і процвітай, моя державо!» (ЦБ КЗК «Міська дитяча бібліотека» Криворізької міськради Дніпропетровської
обл.);

Історичний екскурс «На шляху до Незалежності» (КЗК «Донецька ОБД»);

Історичний екскурс «Україна — це те, що у серці, Україна — вона назавжди» (ЦДБ ім. О. Купріна КЗ «Дружківська міська
центральна бібліотека ім. Лесі Українки» Донецької обл.);

Історичний подіум «30 бестселерів Незалежності» (ОБД Житомирської ОР);

Історична стежка «Ніхто не зможе знищить Україну — в тобі, в мені, у кожному із нас!» (Новоград-Волинська ЦМБД ім. Олени
Пчілки Житомирської обл.);

Історичний екскурс «Нині свято нашого народу, свято України, її роду» (КУ Романівської РР «Романівська РБД» Житомирської обл.);

Історичний екскурс «Ми не схилили сонячне знамено» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» ЗОР);

Історична мандрівка «Заглянемо у сиву давнину» (Бібліотека-філія №9 ім. О. Огульчанського Бердянської МЦБС Бердянської
міськради Запорізької обл.);

Історична година «В нас єдина держава — незалежна Україна» (Публічна бібліотека для дітей КЗ «Приморська ЦБС» Приморської
міськради Запорізької обл.);

Історико-правова година «День народження держави» (Рогатинська ЦБД Івано-Франківської обл.);

Історичний хронограф «Жовто-блакитний колір нашої свободи» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);

Історичний репортаж «Історія України в обличчях та фактах» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);

Історична година «Незалежність України: як це було» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);

Історично-поетичний марафон «Незалежна і єдина, рідна ненька Україна!» (Богуславська бібліотека для дітей КЗ «Публічна
бібліотека» Богуславської міськради Київської обл.);

Історичний екскурс «Україна – незалежна європейська держава» (МБД «КЗ Благовіщенська міська публічна бібліотека»
Кіровоградської обл.);

Історичний екскурс «Святкуємо разом — 30!» (КЗ «Дитяча бібліотека» Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської обл.);

Історично-патріотичний візерунок «З Днем Народження, Україно!» (Бібліотека-філія для дітей №12 ЦБС м. Кропивницького
Кіровоградської обл.);

Історичний навігатор «В Україні наша доля й воля» (Олександрівська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);



Історичний колаж «На шляху до незалежності» (КУ «Петрівська бібліотека для дітей» Петрівської селищної ради Кіровоградської
обл.);

Історична година «Україна дорогами мужності і болю» (Побузька МБД Кіровоградської обл.);

Історичний експрес «1000 фактів про Україну» (ЦМБ ЦБС для дітей м. Львова);

Історична розвідка «Україна — це ексклюзив» (Бібліотека-філія №11 ЦБС для дітей м. Львова);

Історичний екскурс «Незалежність, омріяна у віках» (Бібліотека-філія №19 ЦБС для дітей м. Львова);

Історичне занурення «Незалежність: свято свободи і гідності» (Бібліотека-філія №26 ЦБС для дітей м. Львова);

Історичний калейдоскоп «Персона:UA» (Миколаївська ОБД ім. В. О. Лягіна);

Історична сторінка «Прапор наш, як літо, в сонці майорить: по долині — жито, по горі — блакить!» (Бібліотека-філія №2 ЦМБД ім.
Ш. Кобера і В. Хоменка );

Історичний колаж «На шляху до Незалежності» (Бібліотека-філія № 4 ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка);

Історична академія «За синє небо, за жовте колосся» (Веселинівська дитяча бібліотека-філія КЗ «Публічна бібліотека»
Веселинівської селищної ради Миколаївської обл.);

Історичний колаж «На шляху до Незалежності» (Єланецька бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека Єланецької селищної ради»
Миколаївської обл.)

Історична подорож «Моя незалежна країна — вільна, сильна Україна» (КУ «Одеська ОДБ ім. В. Катаєва»);

Історична екскурсія «Незалежності, свободи вітер» (Бібліотека-філія №2 КЗ «ЦБСД» м. Ізмаїла Одеської обл.);

Історичний екскурс «Це моя Україна, це моя Батьківщина» (Захарівська бібліотека для дітей Одеської обл.);

Історична година «Україна починається з тебе» (Овідіопольська бібліотека для дітей Одеської обл.);

Історична година «Україна моя калинова — незалежності правда свята!» (КУ «Роздіянська МБД» Одеської обл.);

Історичний екскурс «Україна — незалежна європейська держава» (Карлівська бібліотека для дітей Полтавської обл.);

Історична інформація «Символ віри і надії» (Кобеляцька бібліотека для дітей Полтавської обл.);

Історичний колаж «Україна: історія незламного народу» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);



Історичний хроноскоп «Святиться твоє, Україно, ім’я» (Бережанська ЦБД Тернопільської обл.);

Історичне занурення «Омріяна віками Незалежність» (Новокаховська МБДЮ Херсонської обл.);

Історичний круїз «Вільна та єдина наша рідна Україна» (Горностаївська селищна бібліотека для дітей Херсонської обл.);

Історико-патріотична інсталяція «Найкраща країна — моя Україна!» (Шепетівська МБД Хмельницької обл.);

Історичний віраж «Від незалежності України — до нової країни» (ЦБД №12 Хмельницької МЦБС);

Історичний марафон «Моя незалежність» (Шепетівська МБД Хмельницької обл.);

Історичний екскурс «Україна суверенна — від витоків до сьогодення» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

Історико-документальна панорама «Моя Україна: вільна і єдина» (Бібліотека для дітей Драбівської селищної ради Черкаської обл.);

Історичний колаж «На шляху до незалежності» (Бібліотека для дітей Тальнівської центральної бібліотеки Тальнівської міськради
Черкаської обл.);

Історико-патріотичний флешмоб «Небо і сонце наш прапор ясний» (Бібліотека для дітей Сновської публічної бібліотеки
Чернігівської обл.);

Історична академія «За синє небо, за жовте колосся» (Бібліотека для дітей Сновської публічної бібліотеки Чернігівської обл.);

Історичний урок «Моя Батьківщина — рідна Україна» (Берегометська селищна бібліотека для дітей Чернівецької обл.);

Історичний екскурс «Велична і свята моя рідна земля» (Сторожинецька дитяча бібліотека КЗ «ЦБС» Сторожинецької міськради
Чернівецької обл.);

Історичний щоденник «Незалежність: право бути собою» (ОКЗ «Харківська ОБД»);

Історичний екскурс «Є така країна — Україна» (Балаклійська РБД РКЗ «Балаклійська ЦБС» Харківської обл.);

Історична палітра «Моя Україна воскресла — ясна, незалежна, жива» (Сахновщинська бібліотека для дітей Харківської обл.);

Калейдоскоп неймовірних цікавинок «Моя Україно — батьківщино єдина» (Бібліотека-філія для дітей №13 ЦБС м. Кропивницького
Кіровоградської обл.);

Калейдоскоп неймовірних цікавинок «Україна надзвичайна!» (Кобеляцька бібліотека для дітей Полтавської обл.);

Калейдоскоп цікавинок «Україна надзвичайна» (Захарівська бібліотека для дітей Одеської обл.);

Калейдоскоп цікавих фактів «30 причин любити Україну» (Чугуївська МБД Харківської обл.);

Календар подій «Наша славна Україна, наше щастя і наш край» (ЦБД ім. Т.Г. Шевченка Лиманської ОТГ Донецької обл.);



Караван історій «Мій край чудовий – Україна» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради Кіровоградської обл.);

Квест «Люби і знай свій рідний край» (Судилківська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Квест «Хай живе козацька слава — буде сильною держава» (Миколаївська ОБД ім. В. О. Лягіна);

Квест-гра «У пошуках карти України» (Бібліотека для дітей філія КЗ «Центральна публічна бібліотека Долинської міськради»
Кіровоградської обл.);

Книжковий колаж «Є найсвятіше слово на землі, одне велике – Україна» (Монастириська ЦБД Тернопільської обл.);

Кольорова виставка «Жовто-блакитний мікс» (Ковельська бібліотека-філія для дітей Волинської обл.);

Конкурс «Плекаймо патріотів» (МБД Іллінецької міської мультимедійної бібліотеки Іллінецької міської ОТГ Вінницької обл.);

Конкурс дитячої творчості «Найкраща. Єдина. Моя!» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Конкурс малюнків «Моя Україна» (Бібліотека-філія №14 КЗК «МДБ» Криворізької міськради Дніпропетровської обл.);

Конкурс малюнків «Краса моєї України» (Лугинська бібліотека для дітей Лугинської селищної ОТГ Житомирської обл.);

Конкурс малюнків «Моє село — моя держава» (Бібліотека для дітей КЗ «Новомиколаївська центральна селищна бібліотека»
Новомиколаївської селищної ради Запорізької обл.);

Конкурс малюнків «Вільна та єдина наша рідна Україна» (Вільнянська бібліотека для дітей КУ «Вільнянська ЦБС» Вільнянської
міськради Запорізької обл.);

Конкурс малюнків «В дитячому серці живе Україна» (Іванківська бібліотека для дітей КЗ «Іванківська публічна бібліотека»
Іванківської селищної ради Київської обл.);

Конкурс малюнка на асфальті «Я малюю Україну» (Яготинська МБД Яготинської публічної бібліотеки Яготинської міськради
Київської обл.);

Конкурс малюнків «Незалежна і єдина, будь навіки, Україно!» (МБД «КЗ Благовіщенська міська публічна бібліотека» Кіровоградської
обл.);

Конкурс фоторобіт «Неосяжна моя Україна» (Бібліотека для дітей Новоукраїнської центральної бібліотеки Кіровоградської обл.);

Конкурс творчих робіт «Мій подарунок» (Олександрівська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);

Конкурс малюнків «Я малюю свою країну» (Устинівська дитяча бібліотека Кіровоградської обл.);

Конкурс фотографій зі святкування Дня незалежності «Україна моя єдина» (КЗ ЛОР «Львівська ОБД»);



Конкурс малюнків «Я люблю Україну» (Єланецька бібліотека для дітей КЗ «ПБ Єланецької селищної ради» Миколаївської обл.);

Конкурс віршів «Я люблю Україну» (Овідіопольська бібліотека для дітей Одеської обл.);

Конкурс робіт з квітів «Це моя Україна, це моя Батьківщина» (Троїцька бібліотека для дітей Одеської обл.);

Конкурс малюнків «Символи державності України» (Цебриківська бібліотека для дітей Одеської обл.);

Конкурс малюнків «Я люблю свою країну — я люблю своїх людей» (Почаївська МБД Тернопільської обл.);.

Конкурс малюнків «Моя країна — незалежна Україна» (Верхньорогачицька селищна бібліотека для дітей Херсонської обл.);

Конкурс малюнку «Україна у моєму серці» (МБД Хотинської ТГ Чернівецької обл.);

Конкурс малюнків «Рідний край, де живемо, Україною звемо» (Варвинська бібліотека для дітей КЗ «Варвинська ЦБС» Варвинської
селищної ради Чернігівської обл.);

Конкурс малюнків «Краса і велич символів державних» (Козелецька бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Конкурс малюнків «Мрії дітей України» (Срібнянська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Краєзнавчий калейдоскоп «Країна чудес — Україна» (Бобровицька бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Креатив-клас «Барвистий вінок України» (Миколаївська ОБД ім. В. О. Лягіна);

Креатив-мапа «Щедра Україна» (Бібліотека-філія №36 ЦБС для дітей м. Львова);

Леочитання «Читаємо українське, читаємо про Україну!» (КЗ ЛОР «Львівська ОБД»);

Літературно-музичний вечір «Моя ти земле, калинова» (Вінницька МБДЮ);

Літературно-мистецька панорама «Україно моя, я для тебе живу» (КЗ «Дитяча бібліотека» Хмільницької міськради Вінницької обл.);

Літературно-мистецька інсталяція «Моя Україна — це мрії політ» (Волинська ОБД);

Літературна мандрівка «Україна — унікальна, Україна — надзвичайна» (Нововолинська МБД Волинської обл.);

Літературна подорож «Я — частина своєї країни, Україною зветься вона» (Цуманська бібліотека для дітей Волинської обл.);

Літературно-краєзнавча мандрівка «Усім серцем любіть Україну свою» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);



Літературно-художній вернісаж «Не знайти у цілім світі краще рідної землі» (Бібліотека-філія №2 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Літературне лото «Україно! Ми діти твої від природи» (Бібліотека-філія №7 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Літературна година «Україно моя мила, ти моя рідненька!» (Бібліотека-філія №19 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Літературно-історична гра «З мальв, чорнобривців й калини — сплетемо вінок України» (КЗК «Донецька ОБД»);

Літературно-тематичний вечір «Є найсвятіше слово на землі. Одне. Високе. Світле: Україна!» (ЦБД ім. Т.Г. Шевченка Лиманської ОТГ
Донецької обл.);

Літературна подорож «Тут мій край, моя родина — наша славна Україна (Василівська МБД КЗ «Василівська публічна бібліотека» Василівської
міськради Запорізької обл.);

Літературний ранок «Наше знамено рідне — золото і блакить (Бібліотека для дітей КЗ «Новомиколаївська центральна селищна бібліотека»
Новомиколаївської селищної ради Запорізької обл.);

Літературно-історична гра «Всім серцем любіть Україну свою!» (Дитяча бібліотека Козельщинської селищної ради Полтавської обл.);

Літературно-мистецька панорама «Хай світанки твої Україно, сонце сяйвом мережить своїм» (Івано-Франківська ОБД);

Літературно-мистецька композиція «За тебе рідна Україно, помолюся» (Косівська ЦБД Івано-Франківської обл.);

Літературно-художній вернісаж «Золотий серпень України (Бібліотека-філія для дітей №9 КЗ БМР «Білоцерківська МЦБС ім. Петра
Красножона» Київської обл.);

Літературний колаж «Україна — серцю рідна» (Вишнівська МБД КЗ «Публічна бібліотека» Вишневої міської ради Київської обл.);

Літературна подорож «Україна — моя Батьківщина» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради Кіровоградської обл.);

Літературна мандрівка за книгою «Мандрівка Україною» у рамках проєкту «Ми — українці — я і ти!» (КЗ ЛОР «Львівська ОБД»);

Літературні читання «Наша рідна, незалежна, вільна Україна» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

Літературні читання «Моя Незалежність» (МБД «КЗ Благовіщенська міська публічна бібліотека» Кіровоградської обл.);

Літературна вітальня «Многая літа, вільна Україно!» (Моршинська МБД Львівської обл.);

Літературно-музична композиція «Україна, становлення Незалежності!» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Кривоозерська центральна бібліотека
Кривоозерської селищної ради» Миколаївської обл.);

Літературно-мистецьке свято «Це моя Україна одяглась, мов калина» (Костопільська РБДЮ Рівненської обл.);



Літературна вітрина «Моя країна-Україна» (Первомайська бібліотека для дітей Харківської обл.);

Літературне свято «Щоб у серці жила Батьківщина» (Бібліотека-філія №7 для дітей ЦБС м. Херсона);

Літературний пульс «Мій край чудовий — Україна» (Бібліотека-філія №14 Хмельницької МЦБС);

Літературна сторінка «З Україною в серці» (Старосинявська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Літературна подорож «Україна — мій сонячний дім» (Улашанівська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Літературне свято «Україна — це ми!» (КЗ «ОБД»Черкаської ОР);

Літня альтанка «Оспівана в піснях» (Бібліотека-філія №1 для дітей Черкаської МЦБС);

Мандрівка-цікавинка «Що вам розповісти про мою Україну» (Кременецька МБД Тернопільської обл.);

Марафон вітань «Україна — це я, Україна — це ти» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР);

Марафон досягнень «Могутня країна — наша Україна» (НБУ для дітей);

Марафон досягнень «Є у центрі Європи чудова країна, і це незалежна моя Україна» (Зачепилівська бібліотека для дітей
Харківської обл.);

Медіа-гра «Україна надзвичайна» (Кіровоградська ОБД ім. Т. Г. Шевченка);

Мініквест «Незалежність – шлях мрій та реалій (Чемеровецька ЦБД Хмельницької обл.);

Місячник «Україна рідна! Ти є вічність!» (Дитяча центральна бібліотека ім. О.С. Пушкіна м. Краматорська Донецької обл.);

Мозаїка подій «На шляху до незалежності» (Красилівська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Музична подорож «Топ-10 хітів Незалежності» (ЦМБ ЦБС для дітей м. Львова);

Музичний калейдоскоп «Зачароване серце українською піснею» (Бібліотека-філія №19 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Музичний мікрофон «Співай, Україно» (Луцька ЦМБД Волинської обл.);

Мультимедійна подорож «Споконвічна рідна земля — незалежна держава моя» (Олександрівська бібліотека для дітей
Кіровоградської обл.);

Мультимедійна презентація «Краса і велич символів держави» (Бібліотека-філія №5 для дітей Бориславської МЦБС Львівської обл.);

Мультимедійна презентація «Майорить на вітрах твоїх Україно, жовто-блакитний нескорений стяг» (Бродівська бібліотека для
дітей Львівської обл.).



Панорама думок «Україна моїх мрій» (Бібліотека-філія №13 ЦБС для дітей м. Львова);

Парад книг «Міцніє у віках та книгах наша незалежна Україна» (Бібліотека для дітей Сновської публічної бібліотеки Чернігівської
обл.);

Парад книг «Міцніє у віках та книгах наша незалежна Україна» (Верховинська РБД Івано-Франківської обл.);

Патріотичні пазли «Символи, збережені поколіннями» (бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека Ковельської ТГ
Волинської обл.);

Патріотичний майданчик «Незалежна і єдина, будь навіки Україно!» (Любомльська МБД Волинської обл.);

Патріотична година «Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами!» (Бібліотека-філія №11 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Патріотичний калейдоскоп «Ти одна і неподільна, Україно моя вільна!» (Бібліотека-філія №14 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Патріотична абетка «Державні символи України» (Бібліотека-філія №16 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Патріотична година «Єдина! Вільна! Неподільна!» (Бібліотека-філія №24 МКЗК «ЦСБД» м. Дніпра);

Патріотична година «Україна моя, я для тебе на світі живу» (Новомосковська ЦМДБ Дніпропетровської обл.);

Патріотичний серпантин «Люблю Україну мою» (Петриківська бібліотека для дітей Дніпропетровської обл.);

Патріотичний пром-тайм «День народження країни: цікаві факти та події» (КЗ «Софіївська бібліотека для дітей» Дніпропетровської
обл.);

Патріотичний квест «Як добре ви знаєте Україну?» (ДЦБ ім. О.С. Пушкіна м. Краматорська Донецької обл.);

Патріотичний майданчик «Україна незалежна, тож цінуйте це належно» (КЗК «Донецька ОБД»);

Патріотична година «Крізь плин століть…» (КЗК «Донецька ОБД»);

Патріотичний десант: зустріч з воїнами АТО/ООС «Вони присягнули на мир і волю» (КЗК «Донецька ОБД»);

Патріотична година «Моя вільна Україна» (КЗК «Донецька ОБД»);

Патріотичний калейдоскоп «Моя Вкраїна, незалежна — красуйся в калиновім вінку» (КЗК «Донецька ОБД»);

Патріотичний екскурс «Українська державність — шляхи становлення» (Бібліотека-центр екологічного виховання ім. Героя України
О. Г. Лелеченка Миколаївської ОТГ Донецької обл.);

Патріотичний квест «Як добре ви знаєте Україну?» (ЦБД ім. О. Пушкіна «Центральна міська публічна бібліотека Краматорської
міськради та її структурних підрозділів» Донецької обл.);



Патріотична мозаїка «Живе Україна, і слава, і воля...» (Бердичівська міська бібліотека-філія для дітей №7 Житомирської обл.);

Патріотичний майданчик «Єдина! Вільна! Неподільна!» (Овруцька дитяча бібліотека Овруцької міськради Житомирської обл.);

Патріотичний квест «Там початок бере Україна, де росте біля хати калина» (Коростишівська дитяча бібліотека Житомирської обл.);

Патріотичний серпантин «Люблю Україну мою» (Бібліотека-філія №9 ім. О. Огульчанського Бердянської МЦБС Бердянської міськради
Запорізької обл.);

Патріотичний серпантин «Я — людина. Ми — родина. Дім наш — Україна» (Публічна бібліотека для дітей КЗ «Приморська ЦБС» Приморської
міськради Запорізької обл.);

Патріотичний екскурс «Синє небо, жовте сонце, заглядає в моє віконце» (Івано-Франківська ОБД);

Патріотичний інтелект-турнір «Українська держава та її національна символіка» (Бурштинська МБД Івано-Франківської обл.);

Патріотична сторінка «Вільна, соборна, нова Україна!» (Білоцерківська МЦБД КЗ Білоцерківської міськради «Білоцерківська МЦБС ім. Петра
Красножона» Київської обл.);

Патріотичний серпантин «Люблю Україну свою!» (Бібліотека-філія для дітей №1 КЗ Білоцерківської міськради «Білоцерківська МЦБС ім.
Петра Красножона» Київської обл.);

Патріотична година «Ми діти твої Україно!» (Березанська МБД Березанської ЦБС Березанської міськради Київської обл.);

Патріотичний квест «Ми — українці, наш дім — Україна» (Гайворонська бібліотека для дітей філія №1 КЗ «Гайворонська МПБ» Кіровоградської
обл.);

Патріотично-пізнавальна гра «Моя ти рідна, Україно» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради Кіровоградської обл.);

Патріотична мандрівка «Україна вражає» (Бібліотека для дітей КЗ «Центральна публічна бібліотека» Компаніївської селищної ради
Кіровоградської обл.);

Патріотична акція «Прапор України — прапор миру» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);

Патріотично-розважальний мікс «Читай, спілкуйся, грай — Україну пізнавай» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської
обл.);

Патріотична мозаїка «Слався, Україно, незалежна та вільна» (Міська бібліотека-філія №3 для дітей Олександрійської МЦБС Кіровоградської
обл.);

Патріотична година «Незалежність не дається просто так» (Устинівська дитяча бібліотека Кіровоградської обл.);

Патріотичний експромт «Тобі, Україно!» (Бібліотека-філія №22 ЦБС для дітей м. Львова);



Патріотична панорама «Ти одна неподільна, Україно моя вільна» (Бібліотека-філія № 24 ЦБС для дітей м. Львова);

Патріотичний прайм-тайм «Україна майбутнього» (Бібліотека-філія №42 ЦБС для дітей м. Львова);

Патріотичний вечір «Герої серед нас» (Миколаївська ОБД ім. В. О. Лягіна);

Патріотичний бібліоекскурс «Ми йшли до тебе, Незалежність!» (Бібліотека для дітей КЗ «Бібліотечна мережа м. Вознесенська»
Миколаївської обл.);

Патріотична година «Хай квітне щаслива моя Україна» (Врадіївська ЦПБД Миколаївської обл.);

Патріотична акція «Хай в серці кожної дитини живе любов до України!» (ЦДБ КЗ «ЦБСД» м. Ізмаїла Одеської обл.);

Патріотичний мікс «Є в центрі Європи чудова країна… І це — незалежна моя Україна» (Бібліотека-філія №3 КЗ «ЦБСД» м. Ізмаїла
Одеської обл.);

Патріотичний квест «Особистості в історії. Історія в особистостях» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);

Патріотична година «У рідному краї і серце співає» (Карлівська бібліотека для дітей Полтавської обл.);

Патріотична акція «День народження держави!» (Хорольська бібліотека для дітей Полтавської обл.);

Патріотична панорама «Ми — Україна, незалежна і сильна» (ЦМБД КЗК «Кременчуцька МЦБСД» Полтавської обл.);

Патріотичний колаж «В України іменини» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);

Патріотичний флешмоб «З днем народження, країно!» (Березнівська ЦРБД Рівненської обл.);

Патріотична мандрівка «Країна, в якій я живу» (Дубенська РБД Рівненської обл.);

Патріотичний квест «Я люблю Україну» (Козівська ЦБД Тернопільської обл.);

Патріотичні читання «Україно — нене моя!» (Скала-Подільська МБД Тернопільської обл.);

Патріотична мандрівка «Я — частинка своєї країни, Україною зветься вона» (Скалатська МБД Тернопільської обл.);

Патріотична акція «До твого серця, Україно, свою долоньку прикладу» (Тернопільська ОБД);

Патріотична композиція «Мальви та калина — це моя країна» (Кегичівська бібліотека для дітей Харківської обл.);

Патріотична полиця «У тисячоліттях і віках нехай святиться слово Україна» (Красноградська бібліотека для дітей Харківської обл.);



Патріотичний навігатор «Незалежна і єдина будь навіки, Україно!» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР);

Патріотичний квест «Скарби нації» (Скадовська ЦБД Херсонської обл.);

Патріотичний екскурс «Незламна. Незалежна» (Бібліотека-філія №22 для дітей ЦБС м. Херсона);

Патріотичний флешмоб «Небо і сонце — наш прапор ясний» (Полонська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Патріотична мандрівка «Країна в якій я живу» (Ярмолинецька бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Патріотична мозаїка «Хай святкує з нами вся наша родина — вільна Україна» (Кам’янець-Подільська міська бібліотека-філія №8
для дітей Хмельницької обл.);

Патріотичний кешинг «Сонцем правди, світлом згоди, Бог шлях Україні освятив» (Чемеровецька ЦБД Хмельницької обл.);

Патріотичний прайм-тайм «Україна майбутнього, що потрібно для успіху» (Чемеровецька ЦБД Хмельницької обл.);

Патріотичний майданчик «Україна — незалежна, тож цінуй її належно (Новоушицька бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Патріотичні акварелі «Наше діло праведне й святе. Бо хто за що, а ми за незалежність» (Бібліотека для дітей КЗ «Публічна
бібліотека з філіями» Смілянської міської ТГ Черкаської обл.);

Патріотичне виховання «Україна, твоя доля — єдність, злагода та воля» (Бахмацька МБД Чернігівської обл.);

Патріотичні читання «Я люблю Україну!» (Семенівська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Патріотичний серпантин «Люблю Україну мою!» (Бібліотека-філія для дітей №4 Ніжинської МЦБС Чернігівської обл.);

Патріотична година «Щоб у серці жила Батьківщина» (Дитяча бібліотека-філія №2 Чернігівської МКБС);

Патріотичний екскурс «Україна: покоління сміливих: сторінками книги Андрія Кокотюхи» (КУ «Чернівецька ОБД»);

Патріотичний прайм-тайм «І знову, Україно, в тебе свято» (Бібліотека для дітей ЦБС Сокирянської міськради Чернівецької обл.);

Патріотична інсталяція «Про жовту ниву та блакить небесну, Державний прапор гордо розповість» (Бібліотека для дітей
Вижницької міської ради Чернівецької обл.);

Патріотична виставка «Ми твої діти, ми твої квіти, ми Україна надія одна» (ЦДБ КБУ «Чернівецька централізована бібліотечна
система»);

Перспекти-настанова «Щоб не пропала предків справа» (Бібліотека-філія №27 ЦБС для дітей м. Львова);



Пізнавальна гра ікс-фактор «З неба і сонця наш прапор ясний» (Луцька ЦМБД Волинської обл.);

Пізнавальний круїз «З днем народження, Україно!» (Уманська ЦМБД Черкаської обл.);

Пізнавальний мікс «Дітям про Україну» (Дитяча центральна бібліотека ім. О.С. Пушкіна м. Краматорська Донецької обл.);

Пізнавальна мозаїка «Твоя країна – Україна» (Бібліотека для дітей Рожищенської міськради Волинської обл.);

Пізнавально-розважальна програма «У серці кожної дитини живе любов до України» (Бібліотека-філія №8 КЗК «Кременчуцька
МЦБС для дітей» Полтавської обл.);

Поетичний вінок «У прапора нашого барви чудові» (Андрушівська МБД Андрушівської міськради Житомирської обл.);

Поетична акція у вишиванках «Привітаймо Україну голосно!» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка);

Поетичний альманах «Неповторна моя Україна» (ЦМБ ЦБС для дітей м. Львова);

Поетична веселка «Краса і велич символів держави» (Волинська ОБД);

Поетичний вінок «У прапора нашого барви чудові» (Андрушівська МБД Андрушівської міськради Житомирської обл.);

Поетичний віночок «Я — людина, ми — родина, дім наш — Україна» (Лубенська МБД Полтавської обл.);

Поетичний віночок «Я — людина, ми — родина, дім наш — Україна» (Трускавецька МБД Львівської обл.);

Поетична година «Вільна і єдина – наша Україна» (Гримайлівська МБД Тернопільської обл.);

Поетична замальовка «Так. Я люблю Україну!» (Підволочиська бібліотека для дітей Тернопільської обл.);

Поетична мозаїка «Перлина Україна на весь світ єдина» (Бібліотека для дітей КЗ «Бібліотечна мережа м. Вознесенська»
Миколаївської обл.);

Поетичний струмочок «Свій край у віршах ми славимо!» (Новомиргородська РБД Кіровоградської обл.);

Святкова година «Любіть Україну, і пісню, і мову її солов’їну» (Бібліотека-філія №3 КЗК «Кременчуцька МЦБС для дітей»
Полтавської обл.);

Святковий калейдоскоп «Ми разом, Україно» (Уманська ЦМБД Черкаської обл.);

Слайд-бесіда «З Україною в серці в Україні живу» (ЦДБ ім. О. Купріна КЗ «Дружківська міська центральна бібліотека ім. Лесі
Українки» Донецької обл.);

Слайд-бесіда «Прапор вільної держави – найдорожча із святинь» (Овідіопольська бібліотека для дітей Одеської обл.);

Слайд-бесіда «Прапор України повіває, синьо-жовтим златом сяє» (Бібліотека для дітей КУ «Кельменецька публічна бібліотека»
Кельменецької селищної ради Чернівецької обл.);

Слайд-екскурс «Україна: шлях до незалежності» (Тернопільська ОБД);



Слайд-презентація «Вишита колоссям і калиною, вигойдана співом солов’я, зветься величаво – Україною, земле зачарована моя»
(Коростенська бібліотека-філія №3 для дітей Житомирської обл.);

Слайд-шоу «Живи та міцній, українська державо!» (Новоархангельська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);

Слайд-шоу «Історія України в романах» (Бібліотека-філія №4 КЗК «Міська дитяча бібліотека» Криворізької міської ради
Дніпропетровської обл.);

Талант-шоу «Незалежній і єдиній — 30 років Україні!» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР);

Творчий мікс «З Днем народження, Україно!» (Бібліотека-філія №42 ЦБС для дітей м. Львова);

Творчий пленер «Україно моя казкова» (Луцька ЦМБД Волинської обл.);

Тематична година «День народження Незалежності України» (Кагарлицька МБД Кагарлицької міської ради Київської обл.);

Тематична поличка «Героїчна Україна — від минулого до сьогодення» (ЦДБ КЗ «ЦБСД» м. Ізмаїла Одеської обл.);

Тематична полиця «Ми діти вільної держави» (Болехівська МБД Івано-Франківської обл.);

Техно-тур «Made in Ukraine» (Бібліотека-філія №10 ЦБС для дітей м. Львова);Флешмоб «Україна — це я. Україна — це ти!»
(Червоноградська МБД Львівської обл.);

Туристичний експрес «Знайома і незнайома моя Україна» (ЦМБД ЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);

Українознавча година «Незалежна Україна: ідея, нація, держава» (ЦДБ ім. О.І. Теліги КЗ «Покровська міська публічна бібліотека»
Донецької обл.);

Урок державності «Будь у тренді – читай українське!» (Вилківська МБД Одеської обл.);

Урок державності «Всім серцем любіть Україну свою — і вічні ми будемо з нею!» (КЗ «Витязівська дитяча сільська бібліотека»
Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської обл.);

Урок державності «Моя Україна: подорож в історію» (Козівська ЦБД Тернопільської обл.);

Урок державності «Незалежній Україні слава нині і повік» (Великокопанівська сільська бібліотека для дітей Херсонської обл.);

Урок державності «Незалежності України: події, особистості» (Первомайська РБД Первомайської ЦБС Миколаївської обл.);

Урок державності «Україна: шлях до Незалежності» (КЗ «ОБД»Черкаської ОР);

Флешмоб «Живи, Україно, нам на радість!» (Бібліотека-філія №4 ЦБС для дітей м. Львова);

Флешмоб «Моєї держави кольори» (Дитяча бібліотека ЦБС Енергодарської міськради Запорізької обл.);



Флешмоб в рамках проекту «Літературно-мистецький салон» «Поезія про тебе, ненько-Україно, у душах і серцях бринить»
(Вінницька МБДЮ);

Флешмоб «#Україна_у_віршах» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);

Флешмоб «Україна. Народжені вільними!» (КЗ ЛОР «Львівська ОБД»);

Флешмоб «Державні символи України» (Вилківська МБД Одеської обл.);

Флеш-освіторія «Українці, що змінили світ» (Бібліотека-філія №27 ЦБС для дітей м. Львова);

Флешмоб «Україна – єдина країна» (Семенівська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Флешмоб «Незлежна і єдина будь навіки, Україно» (Бібліотека-філія для дітей №3 Ніжинської МЦБС Чернігівської обл.);

Флешмоб «Незалежна Україна: народжені вільними» (КЗК «Донецька ОБД»);

Флешмоб «Всім серцем любіть Україну свою!» (Дитяча бібліотека-філія №2 Чернігівської МКБС);

Фотовиставка «Україна надзвичайна» (Тернопільська ОБД);

Фотоколаж «Незалежності яскраві миті» (Бібліотека-філія для дітей №3 Ніжинської МЦБС Чернігівської обл.);

Фотоконкурс «Срібнянщина – частинка України» (Срібнянська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Фотопанорама «Мій краю – це серця рідна сторона» (Бібліотека для дітей КЗ «Новгородківська публічна бібліотека» Кіровоградської
обл.);

Хвилинка-цікавинка «У нашім серці Україна» (Надвірнянська МБДЮ Івано-Франківської обл.);

Book-асорті «Україно, твоя доля — злагода та єдність» (ЦБД №12 Хмельницької МЦБС);

Book-фест «Хай в серці кожної дитини живе любов до України» (ОКЗ«Харківська ОБД»);

Book-хроноскоп «Колесо історії» (Підволочиська бібліотека для дітей Тернопільської обл.);

Biblioart-майстерня із виготовлення патріотичних браслетів «Блакитно-жовтий символ України» (Дитяча бібліотека Глибоцької
публічної бібліотеки Чернівецької обл.);

IST-фактор «Усе моє, що зветься «Україна»» (Бібліотека-філія №5 КЗ «ЦБСД» м. Ізмаїла Одеської обл.);

Сiti-квест «У пошуках козацького скарбу» (Прилуцька МБД Чернігівської обл.);

Web-екскурс «Знайома, незнайома Україна» (КЗ «Софіївська бібліотека для дітей» Дніпропетровської обл.);



Заходи у форматі онлайн

Онлайн-огляд «Чарівні куточки моєї України» (Бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека Погребищенської міськради» Вінницької
обл.);

Онлайн-досьє «Україна незалежна: історичне минуле та сьогодення» (Шаргородська МБД Вінницької обл.);

Онлайн-мандрівка «Подорожуємо Україною» (Луцька ЦМБД Волинської обл.);

Онлайн-вікторина «Відкрий для себе Україну» (Нікопольська МЦБС Дніпропетровської обл.);

Онлайн-екскурсія «Україно, мій духмяний цвіте, через терни йшла до волі стільки літ» (ЦДБ ім. О. Купріна КЗ «Дружківська міська
центральна бібліотека ім. Лесі Українки» Донецької обл.);

Онлайн-мандри «Україна – унікальна, Україна – надзвичайна» (ЦБД ім. Т.Г. Шевченка Лиманської ОТГ Донецької обл.);

Онлайн-вікторина «Чи знаєш ти Україну?» (ЦБД ім. Т.Г. Шевченка Лиманської ОТГ Донецької обл.);

Онлайн-подорож «Вільна і єдина — наша Україна» (Олевська МБД ЦБС Олевської міської ради Житомирської обл.);

Онлайн-марафон «Я люблю Україну» (Бібліотека для дітей КУ «ЦБС Гуляйпільської міськради» Запорізької обл.);

Онлайн-презентація «Україна — це ти! Україна — це я! Незалежна і вільна держава моя! (Дитяча бібліотека ЦБС Енергодарської
міськради Запорізької обл.);

Онлайн-вітання «Одна любов у мене – Україна» (Вигодська бібліотека-філія для дітей Івано-Франківської обл.);

Онлайн-споглядання «Краса України» (Бібліотека-філія для дітей №1 КЗ Білоцерківської міськради «Білоцерківська МЦБС ім.
Петра Красножона» Київської обл.);

Онлайн-вікторина «З любов'ю – до України» (Бібліотека-філія №21 ЦБС для дітей м. Львова);

Онлайн-марафон «Україна — це я. Україна — це ти» (Миколаївська ОБД ім. В. О. Лягіна);

Онлайн-подорож «Хай цвіте у щасті Україна!» (Балтська МБД Одеської обл.);

Онлайн-марафон «Україна від А до Я» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);

Онлайн-акція «Чи вірите ви у щасливе майбутнє України?» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);

Онлайн-мардрівка «Мій край — частина України» (Кобеляцька бібліотека для дітей Полтавської обл.);

Онлайн-мандрівка «Україно, молюся за тебе!» (КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської ОР);



Онлайн-виставка «30 причин пишатись Україною» (Березнівська ЦРБД Рівненської обл.);

Онлайн-вернісаж «Хай цвіте у щасті Україна» (Березнівська ЦРБД Рівненської обл.);

Онлайн-знайомство «Обличчя Незалежності: Левко Лук’яненко та В’ячеслав Чорновіл» (Рокитнівська РБД Рівненської обл.);

Онлайн-єднання «Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україно» (Бібліотека-філія №3 для дітей КУ
«Тернопільська МЦБС»);

Онлайн-читання «#поезія_для_України» (Скадовська ЦБД Херсонської обл.);

Онлайн-конкурс «Вільна, могутня, єдина — ненька моя Україна» (Ріпкинська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Онлайн-конкурс «Моя маленька Батьківщина у світлинах» (Бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека Куликівської селищної
ради» Чернігівської обл.);

Онлайн-презентація «З жита та волошок наш прапор ясний» (Дитяча бібліотека-філія №1 Чернігівської МКБС);

Онлайн-серпантин «Україна моя, калинова – незалежності правди свята» (Бібліотека для дітей КЗ «Новгородківська публічна
бібліотека» Кіровоградської обл.).


