


24 березня

Літературне раллі «Книжкове ПРОМО в Дії» (НБУ для дітей);

Книжковий туризм «Літкруїз без жодних віз» в рамках Програми відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання (НБУ для дітей);

Творча зустріч з письменницею Надією Гуменюк «Світ фантазій і чудес» (Волинська ОБД);

Поетичний диво-вечір «Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі» (Волинська ОБД);

Бал книжкових героїв «Книжок чудових хоровод» (Донецька ОБД);

Книжкова виставка-презентація «Книжковий коннект» (Донецька ОБД);

Цикл святкових заходів «Книжка розгортається, диво починається» (ЦБД м. Краматорська Донецької обл.);

Казкова зустріч «Всі-всі-всі друзі Вінні-Пуха» (ЦБД м. Краматорська Донецької обл.);

Книжкова подорож «Письменники — друзі дитинства» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Диво-мандрівка «Подорож до країни Читалії» (ЦБД КЗК «Жовтоводська ЦБС» Дніпропетровської обл.);

Цикл святкових заходів «З книгою назавжди» (ОБД Житомирської ОР);

Бібліофреш «Полювання за книжковими скарбами» (ОБД Житомирської ОР);

Web-експедиція «7 днів щастя для Книгоманів» (Бердичівська міська бібліотека-філія для дітей № 7 Житомирської обл.);

Літературна регата «Разом із книгою відкриваємо світи» (Коростенська міська бібліотека-філія № 3 для дітей Житомирської обл.);

Дегустація книжкових новинок «Лабароторія глядацького смаку» (Олевська МБД ЦБС Олевської міськради Житомирської обл.);

Ювілейний вернісаж «Книги, що мандрують часом» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);

День відкритих дверей «Країна книжкова — країна казкова» (Бібліотека-філія №1 для дітей КЗ «Ужгородська публічна бібліотека» Закарпатської обл.);

Відеопрезентація «Тиждень захоплюючих персонажів» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

Відео гра «В країні магії і чарівництва» (ЦБД ЦБС управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької обл.);

Презентація книжкових новинок «Книжковий non-stop» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);

Подіум-виставка «Книги — розум, знання, успіх» (Баришівська бібліотека для дітей Київської області);

Казкова експедиція «Там, на незвіданих стежках» (ЦБД КЗ Білоцерківської МР «Білоцерківська ЦБС імені Петра Красножона Київської обл.);



Відкриття тижня дитячої книги «Від книги – до світла, до знань, до життя» (Бібліотека-філія № 9 для дітей КЗ Білоцерківської міської ради «Білоцерківська ЦБС ім.

Петра Красножона Київської обл.);

До Всеукраїнського тижня дитячого читання «Стрімко світ міняється — книга залишається» (Міська бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Богуславської

міськради Київської обл.);

Відкриття Тижня дитячого читання «Разом із книгою відкриваємо світи» (Бородянська дитяча бібліотека Київської обл.);

Відкриття Всеукраїнський тиждень дитячого читання «У світ захоплень і натхнення мене ти, Книго, поведи» (Бібліотека для дітей КЗ ІСР «Іванківська публічна

бібліотека» Київської обл.);

Голосні читання «Чарівний світ казок» (Макарівська бібліотека для дітей Київської обл.);

Інформ-мікс «Цікавинки з журнальної сторінки» (Таращанська дитяча бібліотека Київської обл.);

Літературний батл «Подорож – змагання у цікавий світ читання» (Яготинська ЦБД Київської обл.);

Свято відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання «Букняшки або книжковий переполох» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

День творчості «Цікавинки з творчої скриньки» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

День чарівних істот «Перлинка та інші фантастичні герої» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

Інтерактивна локація «Зорепад книжкових ювілеїв» (Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей Кіровоградської обл.);

Свято «Це знають дорослі, і знають це діти: книжкова країна найкраща у світі» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Долинська центральна публічна бібліотека Долинської

міськради» Кіровоградської обл.);

PR-акція «Ім’я на книзі» (ЦМБД ЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);

Літературний дебют «Сучасна дитяча книжка» (дитяча бібліотека-філія Новоукраїнської центральної бібліотеки Кіровоградської обл.);

Відео репортаж «Мій улюблений письменник» (КУ «Петрівська бібліотека для дітей» Петрівської селищної ради Кіровоградської обл.);

Літературний вернісаж «Світ його ловив та не спіймав» до ювілею Г. Сковороди (Світловодська МБД Кіровоградської обл.);

Книжкова виставка інтерактивних книг «Книги, що оживають або таємне життя книг» (КЗ Львівської ОР «Львівська ОБД»);

Вільний мікрофон «Я читаю і вам раджу» (Пустомитівська бібліотека для дітей Львівської обл.);

Чито-день «Від тих, хто пише — тим, хто читає!» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка та її філії м. Миколаєва);

Бібліокруїз «Подорож – змагання до цікавого світу читання» (дитяча бібліотека КЗ «Бібліотечна мережа м. Вознесенська» Миколаївської обл.);



Книжкова виставка «Ювілеї улюблених книг» (КЗ Сумської ОР «Сумська обласна бібліотека для дітей»);

Театралізоване літературно-музичне свято «Чарівна країна мудрої книги» (Білопільська бібліотека-філія для дітей КЗ Білопільської міської ради «Білопільська публічна

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

Бібліомагія «Пригодницькими стежками з Лесею Вороніною» (ЦБД Конотопської МЦБС Сумської обл.);

День нової книги «Книжок країна чарівна чекає на гостини» (дитяча бібліотека КЗ «Краснопільська публічна бібліотека» Сумської обл.);

Виставка «Фантастична, суперкльова — наша книжечка чудова» (Липоводолинська дитяча бібліотека-філія Публічної бібліотеки ім. Леоніда Новиченка Сумської обл.);

Показ п’єси «Троє поросят» (дитяча бібліотека-філія Путивльської публічної бібліотеки Сумської обл.);

Селфі-акція «Читання — теж імідж» (Роменська ЦМБД Сумської обл.);

Book-вояж «Острів дитячих казкових скарбів» (Тростянецька дитяча бібліотека-філія КЗ «Тростянецька публічна бібліотека» Сумської обл.);

Урочисте відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання «Читай! Формат не має значення» (ОКЗ «Харківська ОБД»);

Книжкова інсталяція «Весняні канікули з книгою» (Балаклійська ЦБД КЗ «Публічна бібліотека Балаклійської міської ради» Харківської обл.);

Відкриття тижня дитячого читання «Віват читач! Віват бібліотека!» (Вовчанська дитяча бібліотека-філія КЗ «Вовчанська публічна бібліотека Вовчанської міської ради»

Харківської обл.);

Відкриття Тижня дитячого читання «Відкриваєм в казку двері! Всіх запрошуєм до неї» (Сахновщинська дитяча бібліотека-філія КЗ «Сахновщинська публічна

бібліотека» Красноградського району Харківської обл.);

Святкова агенція «Автор просить на гостини, адже в нього іменини» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради);

Театральний капусник «Завіса відкривається – вистава починається» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради);

Імідж-коктейль «Царство солоних вітрів» — зустріч з почесним громадянином міста, письменником Олександром Прихненком (Дитячо-юнацька бібліотека Генічеської

міськради Херсонської обл.);

Лабораторія експериментів «Секрети простих предметів» (бібліотека-філія для дітей м. Гола Пристань Голопристанського МПК «Сузір’я» Херсонської обл.);

Читацьке фан-патіо «Тим, хто не любить нудьгувати» (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

Творча зустріч «У поетичному світі Оксани Загаєвської» (Плужненська сільська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Літературна подорож «Улюблені твори улюблених письменників» (Бібліотека для дітей Улашанівської сільської ТГ Хмельницької обл.);



Літературний гороскоп «Нам книга відкриває світи!» (бібліотека-філія № 8 для дітей Кам'янець-Подільської міської ЦБС Хмельницької обл.);

Урочисте відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання (КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради);

Соціологічне опитування «Чи пам’ятаєш свою першу книгу?» (ЦДБ Смілянської міської ЦБС Черкаської обл.);

Літературне свято «Книга — скарбниця знань» (Шрамківська сільська бібліотека для дітей Черкаської обл.);

Книжковий міст «Видавництво Vivat — бібліотекам для дітей» (КУ «Чернівецька обласна бібліотека для дітей»);

Вікторина «Любі діти і онуки! Читайте байку для науки» (Берегометська селищна бібліотека для дітей Чернівецької обл.);

Відкриття тижня дитячої книги «Читання у цифровому суспільстві» (Сторожинецька дитяча бібліотека КУ «Централізована бібліотечна система» Сторожинецької

міськради Чернівецької обл.);

Виставка-вікторина «Під небом Полісся» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Літературні онлайн-пазли «Відгадай, чий твір?» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Казкові пазли «Живуть в казках дива» (Бобровицька бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Відео година «Лабораторія глядацького смаку» (дитяча бібліотека КЗ «Варвинська публічна бібліотека» Чернігівської обл.);

Екологічний диліжанс «Нехай земля квітує всюди — природу збережемо, люди» (Ріпкинська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Онлайн-селфі «Книга, яку я читаю зараз» (Прилуцька МБД Чернігівської обл.);

Бліцвікторина «Чия СМС-ка?» (дитяча бібліотека КЗ «Куликівська публічна бібліотека» Чернігівської обл.);

Бібліографічний огляд «BooK-хвилинка про новинку» (Бібліотека для дітей ім. О.П. Довженка Чернігівської обл.);

Інтелектуальна подорож «Мудрість книг об’єднує дітей» (Семенівська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

25 березня

Методичні поради «Добро є, браття, читання книжне» до Всеукраїнського Тижня дитячого читання — 2022 (НБУ для дітей);

Рейтинг читацького промо «Зірки Книжкової блогосфери» (НБУ для дітей);

Інформаційний бібліогід «Скарбниця мудрих порад» (Волинська ОБД);

Майстер-клас з виготовлення книжкової закладки «Совеня» (Волинська ОБД);

День ювілярів «Хвилями літературних ювілеїв» (Донецька ОБД);



Літературний вояж «Крізь простір і час книга запрошує в подорож нас» (Донецька ОБД);

Бібліомікс «Від «Єдинорога» до «Залізного вовка» (ЦБД м. Краматорська Донецької обл.);

Бібліотечний детектив «Один день з життя книги» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Бібліотечне рандеву «Віват, книго!» (бібліотека-філія № 3 КЗК «Жовтоводська ЦБС» Дніпропетровської обл.);

Конкурс читців «Любов до книги нас єднає» (Андрушівська МБД Андрушівської міської ради Житомирської обл.);

Вook-квест «Розшукується модна книга» (Бердичівська міська бібліотека-філія для дітей № 7 Житомирської обл.);

Вook-ланч «Меню для книгоїда» (Коростенська міська бібліотека-філія № 3 для дітей Житомирської обл.);

Книжкові іменини «Свято книги об’єднує нас» (КУ Романівської районної ради «Романівська РБД» Житомирської обл.);

Літературний хіт-парад «Дитячі бестселери незалежності» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);

Літературний пазл «Таємниці книжкової полиці» (Мукачівська МБД Закарпатської обл.);

Книжковий твістер «Довірся долі» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

Фотоконкурс «Дитина і книга» (Комишуваська селищна бібліотека-філія для дітей КЗ «Комишуваська центральна територіальна бібліотека» Комишуваської

селищної ради Запорізької обл.);

Літературна гра «Незвичайні пригоди звичайних книг» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);

Територія творчості «Читай! Малюй! Вигадуй!» (Березанська МБД Березанської ОТГ Київської обл.);

Ювілейна палітра дитячої книги «Літературний хронограф» (бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ Білоцерківської міської ради «Білоцерківська ЦБС ім. Петра Красножона

Київської обл.);

Літературно-казковий диліжанс «В гості до дідуся Корнія» (бібліотека-філія № 9 для дітей КЗ Білоцерківської МР «Білоцерківська ЦБС імені Петра Красножона

Київської обл.);

Бібліо-шопінг «Даремно часу ви не гайте! Ось ці книги вибирайте!» (бібліотека для дітей КЗ «Іванківська публічна бібліотека» Київської обл.);

Вікторина «Відгадайте без підказки: хто герой з якої казки» (Макарівська бібліотека для дітей Київської обл.);

Свято книги «Хай міцніє з кожним роком дружба книги і дітей» (Таращанська дитяча бібліотека Київської обл.);

Пізнавальна мандрівка «Через книгу до добра і знань» (Узинська МБД Київської обл.);

Літературна вікторина «В книжках вірні друзі, герої живуть, і я пам’ятаю, як кожного звуть» (Яготинська МБД Київської обл.);



Літературний вояж «Крізь простір і час книга запрошує в подорож нас» (Донецька ОБД);

Бібліомікс «Від «Єдинорога» до «Залізного вовка» (ЦБД м. Краматорська Донецької обл.);

Бібліотечний детектив «Один день з життя книги» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Бібліотечне рандеву «Віват, книго!» (бібліотека-філія № 3 КЗК «Жовтоводська ЦБС» Дніпропетровської обл.);

Конкурс читців «Любов до книги нас єднає» (Андрушівська МБД Андрушівської міськради Житомирської обл.);

Вook-квест «Розшукується модна книга» (Бердичівська міська бібліотека-філія для дітей № 7 Житомирської обл.);

Вook-ланч «Меню для книгоїда» (Коростенська міська бібліотека-філія № 3 для дітей Житомирської обл.);

Відеоподорож «Сторінки у бронзі і камені» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

Інтерактивний фрістайл «Подорож під хмарами» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

Онлайн-бесіда «Неперевершений Григорій Сковорода» (Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей Кіровоградської обл.);

Онлайн-зустріч з письменницею Соломією Караєвою День дошкільнят «Рости з книгою, малюк» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради 

Кіровоградської обл.);

Selfie Day «З улюбленою книгою» (ЦМБД ЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);

Бібліогостини «Крокує книжка до малят» (КЗ «Олександрівська бібліотека для дітей» Кіровоградської обл.);

Книжкові інсталяції «BOOKет від бібліофлористів» (КУ «Петрівська бібліотека для дітей» Петрівської селищної ради Кіровоградської обл.);

Читацькі вибори «Суперкнига» (Світловодська МБД Кіровоградської обл.);

Святкові книжкові інсталяції на абонементі та читальних залах (КЗ Львівської ОР «Львівська ОБД»);

Майстерко-день «Умілі ручки» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка та її філії м. Миколаєва);

Бібліошопінг «Даремно часу ви не гайте! Ось ці книги, вибирайте!» (Дитяча бібліотека КЗ «Бібліотечна мережа м. Вознесенська» Миколаївської обл.);

Казкова мультвікторина «Час книжкових пригод» (КЗ Сумської ОР «Сумська обласна бібліотека для дітей»);

Лялькова вистава «Королева Книга» (Білопільська бібліотека-філія для дітей КЗ Білопільської міськради «Білопільська публічна бібліотека ім. О. Олеся» Сумської

обл.);

Book-ТОП- доріжка «2022 хвилин на хвилі читання» (ЦБД Конотопської МЦБС Сумської обл.);



Вулична акція «Книга йде до дітей» (дитяча бібліотека КЗ «Краснопільська публічна бібліотека» Сумської обл.);

Літературний ярмарок «Весь світ з вами, коли ви з книжками» (Липоводолинська дитяча бібліотека-філія Публічної бібліотеки ім. Леоніда Новиченка Сумської обл.);

Літературна гра «В казці мудра таємниця» (дитяча бібліотека-філія Путивльської публічної бібліотеки Сумської обл.);

Сміхтайм «Усміхаємось разом» (Роменська ЦМБД Сумської обл.);

Ігрова програма «Всім, всім, хто любить казки!» (Тростянецька дитяча бібліотека-філія КЗ «Тростянецька публічна бібліотека» Сумської обл.);

Літературний пінг-понг «Знайди пару» (ОКЗ «Харківська ОБД»);

День періодики «Планета періодики» (Балаклійська ЦБД КЗ «Публічна бібліотека Балаклійської міськради» Харківської обл.);

Презентація «Книга — восьме чудо світу» (Близнюківська бібліотека-філія для дітей КЗ «Близнюківська публічна бібліотека» Близнюківської селищної ради Харківської

обл.);

Книжкова виставка «Будь ТОП! Читай зі смаком!» (Сахновщинська дитяча бібліотека-філія КЗ «Сахновщинська публічна бібліотека» Харківської обл.);

Еко-тайм «Краса природи — наша втіха, тож хай вона не знає лиха» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради);

Літературна регата «На вітрилах сімейного читання» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради);

Театр вух «Чарівна казка» (бібліотека-філія для дітей м. Гола Пристань Голопристанського МПК «Сузір’я» Херсонської обл.);

Шпигунський let's play «Справа для Квятковського» за книгами Юрґена Баншеруса (Хмельницька ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

Розважально-ігрова програма «Я люблю читати» (Плужненська сільська бібліотека для дітей Хмельницької обл.);

Літературна зустріч з письменниками рідного краю «Слово від серця» (бібліотека для дітей Летичівської ТГ Хмельницької обл.);

Інтерактивні читання «Загадка старого клоуна» (бібліотека-філія № 15 для дітей ЦБС Хмельницької міської ТГ);

Квест «Сторожова застава: подорож у минуле» (КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради);

Бібліопосиденьки «Будь у тренді: відпочивай у бібліотеці!» (ЦДБ Смілянської міської ЦБС Черкаської обл.);

Інформаційна година «Байка у світовій літературі» (Шрамківська сільська бібліотека для дітей Черкаської обл.);

Бібліофреш «Новенькі видання для завзятого читача» (КУ «Чернівецька ОБД»);

Бібліошопінг «Даремно часу ви не гайте, ось ці книги прочитайте» (Берегометська селищна бібліотека для дітей Чернівецької обл.);

Онлайн-дегустація «Країна з ароматом книги» (міська бібліотека-філія для дітей Хотинської міськради Чернівецької обл.);

Аудіо-читанка поезії «Любокрай» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);



Онлайн-дегустація «Країна з ароматом книги» (міська бібліотека-філія для дітей Хотинської міськради Чернівецької обл.);

Аудіо-читанка поезії «Любокрай» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Книжкова виставка «Читаймо книги чернігівських письменників» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Читацькі розваги «Книгограй» (Бобровицька бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Онлайн-вікторина «В яких казках живуть ці звірі?» (дитяча бібліотека КЗ «Варвинська публічна бібліотека» Чернігівської обл.);

Бібліокафе «На гостини до Мухи-Цокотухи» (Ріпкинська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Книжкова пригода «Пізнаємо у забаві світ веселий та цікавий» (Ніжинська міська бібліотека-філіал № 3 для дітей Чернігівської обл.);

Онлайн-читання «Читаю вдома. Читаю щодня» (дитяча бібліотека КЗ «Куликівська публічна бібліотека» Чернігівської обл.);

(Голосні читання «Читаємо разом з письменником» Маргарита Бордонос Бібліотека для дітей ім. О.П. Довженка Чернігівської обл.);

Бібліошопінг «Даремно часу ви не гайте! Ось ці новинки вибирайте» (Семенівська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

28 березня

Виставка-квест «Весняні промені на книжковій повені» (НБУ для дітей);

Екологічний патруль «Земля уваги потребує» (Волинська ОБД);

Проєкт «Хенд мейд у стилі «Еко»: творимо красу й бережемо природу» (Волинська ОБД);

День нової книги «Від сторінки до сторінки – презентуємо новинки» (Донецька ОБД);

Вook-парад «Книга — мудра чарівниця, відкриває таємниці» (Донецька ОБД);

Літературний вернісаж «Дитячі мрії в ілюстраціях Владислава Єрка» (ЦБД м. О.С. Пушкіна м. Краматорськ Донецької обл.);

Бібліо-круїз «Подорож-змагання до цікавого світу читання» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Бібліо-wonderland «У книжковім Дивосвіті виростають творчі діти» (Нікопольська ЦМБД КЗ «Нікопольська МЦБС» Дніпропетровської обл.);

Літературні перегони «Хто читає книги, той з вищої ліги» (бібліотека для дітей Брусилівської центральної універсальної публічної бібліотеки ім. Г. М. Ткаченка 

Житомирської обл.);

Піжамна вечірка «Улюблена книга на ніч» (Бердичівська міська бібліотека-філія для дітей № 7 Житомирської обл.);

Онлайн-читаріум «#я читаю_ти читаєш_ ми читаємо» (Коростенська міська бібліотека-філія № 3 для дітей Житомирської обл.);



Літературна карусель «Читання — моє уподобання» (Черняхівська бібліотека для дітей Черняхівської селищної ради Житомирської обл);

Свято книги «Книгу читати — усе знати» (Воловецька бібліотека для дітей Воловецької селищної ради Закарпатської обл.);

Бібліотечний зростомір «А якого зросту ти?» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

Літературна акція-лотерея «Колесо фортуни» (бібліотека-філія № 9 ім. О. Огульчанського Бердянської МЦБС Бердянської міської ради Запорізької обл.);

Майстер-клас «Моя закладка до книги найкраща» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);

Виставка-інсталяція «Літературні зірки» (ЦБД КЗ Білоцерківської МР «Білоцерківська ЦБС імені Петра Красножона Київської обл.);

Літературно-творча година «Малюємо казку» (бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ Білоцерківської МР «Білоцерківська ЦБС ім. Петра Красножона Київської обл.);

Літературний карнавал «Крізь простір і час, книга запрошує в подорож нас» (міська бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Богуславської міської ради 

Київської обл.);

Дегустація книжкових новинок українських видавництв «Дива і таємниці книжкової скарбниці» (Ірпінська міська бібліотека-філія для дітей Ірпінської міської публічної

бібліотеки ім. М. Рильського Київської обл.);

Міні-опитування «Яка книга стала для тебе відкриттям року?» (Таращанська дитяча бібліотека Київської обл.);

Казковий ярмарок «101 казка народів світу» (Узинська МБД Київської обл.);

Літературні івенти «Почитай мені книжку» за участі С. Гридіна, К. Єгорушкіної, О. Горобець, К. Поліщук (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

Смарт виставка «WOW Books» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

День казки «Казкарів подільських знай, казочки ти їх читай» (Гайворонська бібліотека для дітей філія № 1 КЗ «Гайворонська міська публічна бібліотека» 

Кіровоградської обл.);

Виставка-подіум «Книга – розум, знання, успіх» (філія «Дитяча бібліотека» КЗ «Публічна бібліотека» Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської обл.);

Книжкова виставка «Чарівниця дитячих сердець» до ювілею А. Ліндгрен (бібліотека-філія для дітей № 21 ЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);

Бук-дейтинг «Мандрівка світом книжок» (КЗ «Олександрівська бібліотека для дітей» Кіровоградської обл.);

Урок-портрет «Дивовижна Астрід Ліндгрен та її герої» (КУ «Петрівська бібліотека для дітей» Петрівської селищної ради Кіровоградської обл.);

Конкурсно-розважальна гра «Містечко казкових героїв» (Устинівська дитяча бібліотека КЗ «Устинівська ЦБС» Устинівської селищної ради Кіровоградської обл.);

Екодень за цілями сталого розвитку — читаємо казку «У пошуках води» (КЗ Львівська ОР «Львівська ОБД»);

Піар акції «Коло читання»: Всеукраїнський тиждень дитячого читання (Трусавецька МБД Львівської обл.);



Комікс-день «Як твориться казка…» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка та її філії м. Миколаєва);

Свято книги: «Це знають дорослі, і знають всі діти — книжкова країна найкраща у світі!» (Бібліотека-філія № 2 КЗ «Публічна бібліотека Первомайської міськради»

Миколаївської обл.);

Бібліомікс за творами Астрід Ліндгрен «Пеппі Довгапанчоха» та «Малюк і Карлсон» (КЗ Сумської ОР «Сумська ОБД»);

Полиця новинок «Читати – це круто» (Білопільська бібліотека-філія для дітей КЗ Білопільської міськради «Білопільська публічна бібліотека ім. О. Олеся» Сумської

обл.);

Медіажурнал «Книги-ювіляри 2022 року (ЦБД Конотопської МЦБС Сумської обл.);

Літературні перегони «Увімкни казку» (дитяча бібліотека-філія Публічної бібліотеки Кролевецької міськради Сумської обл.);

Ретропогляд «Книжкова мандрівка у минуле» (Липоводолинська дитяча бібліотека-філія Публічної бібліотеки ім. Леоніда Новиченка Сумської обл.);

Обмін думками «Кого з літературних героїв я запросив би на день народження» (дитяча бібліотека-філія Путивльської публічної бібліотеки Сумської обл.);

Читацький погляд «Книга в моєму житті…» (Роменська ЦМБД Сумської обл.);

Бібліомандри «Пригоди героїв книг» (Тростянецька дитяча бібліотека-філія КЗ «Тростянецька публічна бібліотека» Сумської обл.);

Поетична сторінка «Нестримний політ поетичного слова» (ОКЗ «Харківська ОБД»);

Мультподорож «Мультляндія кличе в гості» (Балаклійська ЦБД КЗ «Публічна бібліотека Балаклійської міської ради» Харківської обл.);

Калейдоскоп рекомендацій «Твій друг — дитяча книжка» (Зміївська дитяча бібліотека-філія КЗ «Зміївська публічна бібліотека» Харківської обл.);

Фестиваль здоров’я «Будь у тренді Wellness!» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради);

«Поетичні акварелі і ліричні полотна майстра». Тет-а-тет з Анатолієм Кичинським, лауреатом Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка (КЗ «Херсонська ОБД

ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради);

Літературна вітальня «Поезія степового краю» (Верхньорогачицька бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека Верхньорогачицької селищної ради» Херсонської

обл.);

Свято читання «Хай Україна вся читає, бо книга нас усіх єднає!» (Шепетівська МБД Хмельницької обл.);

Коуч-сесія «Бібліотека дружня до користувача» (ЦБД Чемеровецької селищної ТГ Хмельницької обл.);

Літературна вітальня «Дружба з книгою — це свято» (Бібліотека для дітей Волочиської міської ТГ Хмельницької обл.);

Віртуальна подорож «Цікаві факти про тих, хто пише» (Городоцька дитяча бібліотека-філія Хмельницької обл.);



Квест «Вам лист із Гогвартса» (КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської ОР);

Творча зустріч «Година поезії з Вікторією Синаєвською» (ЦДБ Смілянської міської ЦБС Черкаської обл.);

Бібліографічний огляд «Книги, які ми любимо» (Бібліотека-філія для дітей ім. Т.Г. Шевченка Смілянської МЦБС Черкаської обл.);

Бібліофреш «Новенькі видання для завзятого читача» (КУ «Чернівецька ОБД»);

Бібліошопінг «Даремно часу ви не гайте, ось ці книги прочитайте» (Берегометська селищна бібліотека для дітей Чернівецької обл.);

Онлайн-дегустація «Країна з ароматом книги» (міська бібліотека-філія для дітей Хотинської міської ради Чернівецької обл.);

Зустріч з письменницею «Вітамінки доброти від Маргарити Бордонос» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Еко-квест «Зберігаємо природу разом» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Квест «Пригоди з Читайменом» (Бобровицька бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Виставка новинок «Книжковий сад для дітей» (Бахмацька міська бібліотека-філія для дітей Чернігівської обл.);

Бібліоподорож «День народження дитячої книги» (Ріпкинська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Онлайн-зустріч із українською дитячою письменницею Тетяною Пакалюк (Ніжинська міська бібліотека-філіал № 3 для дітей Чернігівської обл.);

Мультфреш «Подорож у країну Мультляндію» (Тупичівська сільська бібліотека-філія для дітей Чернігівської обл,);

Літературно-пізнавальна мандрівка «Твої перші журнали» (Бібліотека для дітей ім. О.П. Довженка Чернігівської обл.);

Відео-конкурс «Вірш у кадрі» (Семенівська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

29 березня

Година цікавих повідомлень про будинок-музей шведської казкарки «Юнібакен — будинок, де живуть казки» до 115-річчя від дня народження Астрід Ліндгрен, шведської

письменниці (НБУ для дітей);

Розмальовки-антистрес «Doodle Art — розфарбуй свій день!» (НБУ для дітей);

Театральні посиденьки «Завіса піднімається — дійство починається» (Волинська ОБД);

День періодики «Журнальна феєрія» (Донецька ОБД);

Вооk-ланч «Читай і смакуй» (Донецька ОБД);

Зоряна година «Маленька людина з великим серцем» (ЦБД м. Краматорська Донецької обл.);



Інтелект-десант «Бібліо IQ: полювання на ерудитів» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Street-панорама «На крилах читання» (бібліотека-філія № 4 для дітей КЗ «Нікопольська МЦБС» Дніпропетровської обл.);

День смачної книги «Книги для гурманів» (бібліотека для дітей Брусилівської центральної універсальної публічної бібліотеки ім. Г. М. Ткаченка Житомирської обл.);

Промо-акція «Обери свої книголіки!» (Бердичівська міська бібліотека-філія для дітей № 7 Житомирської обл.);

Літературно-ігровий мікс «Веселися, грай і книжки читай!» (Малинська МБД Житомирської обл.);

Книжкові новинки «Читаю сам і раджу вам» (Свалявська бібліотека для дітей Закарпатської обл.);

Літстрім «Смакуємо Книгу» за участю української письменниці Юлії Чернієнко (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

Зустріч-знайомство з місцевим актором Олександром Серебрянським «Театр — життя, актори в ньому люди…» (ЦБД ЦБС відділу культури Токмацької міської ради 

Запорізької обл.);

Бібліолото «Вгадай книжку за ілюстраціями» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);

Літературний квест «Пригоди в бібліотеці» (ЦБД КЗ Білоцерківської МР «Білоцерківська ЦБС імені Петра Красножона Київської обл.);

День нової книги «Нові книги — нові відкриття» (бібліотека-філія №1 для дітей КЗ Білоцерківської міськради «Білоцерківська ЦБС ім. Петра Красножона Київської обл.);

Територія творчості «Читай! Малюй! Вигадуй!» (міська бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Богуславської міської ради Київської обл.);

День періодики «Запрошуємо до прес-Парнасу» (Ірпінська міська бібліотека-філія для дітей Ірпінської міської публічної бібліотеки ім. М. Рильського Київської обл.);

Ярмарок читацьких думок «Я читаю, тому що…» (Таращанська дитяча бібліотека Київської обл.);

Інформаційний коктейль «Чарівні слова від казкових героїв» (Таращанська дитяча бібліотека Київської обл.);

Інтелектуальна гра «Хочу все знати» (Узинська МБД Київської обл.);

Літературний брейн-ринг «Зоряний шлях фантастичної літератури» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

Фотозона «Відкриваючи книгу» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

Літературні дивацтва «Долі книжок: таємниці, загадки, сенсації» Онлайн-бесіда «Неперевершений Григорій Сковорода» (Вільшанська селищна бібліотека-філія для 

дітей Кіровоградської обл.);

Літературний салон «Від тих, хто пише — тим, хто читає» (філія «Дитяча бібліотека» КЗ «Публічна бібліотека» Кетрисанівської сільської ради Кіровоградської обл.);

Літературний круїз «Сучасна книжка – сучасним дітям» (Новоархангельська бібліотека для дітей Кіровоградської обл.);



Лібмоб «А ви читач бібліотеки?» (КЗ «Олександрівська бібліотека для дітей» Кіровоградської обл.);

Виставка книг за читацькими формулярами «Цікаві книги, прочитані нами» (Побузька МБД Кіровоградської обл.);

Родинне свято-конкурс «Тато, мама, я і книга» (Устинівська дитяча бібліотека КЗ «Устинівська ЦБС» Устинівської селищної ради Кіровоградської обл.);

Новий проєкт Книга+кіно=бібліотека. День читання книг Толкіна та перегляд фільму (КЗ Львівська ОР «Львівська ОБД»);

Цикл заходів до Всеукраїнського тижня дитячого читання ( МБД м. Червонограда Львівської обл.);

Театралізована ігрова вистава «Королева Книга запрошує у казку» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна);

Діджитал-день «Заряджай мозок! Або Читай  і будь успішним!» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка м. Миколаєва);

Година книголюба «Нові! Особливі! Цікаві!» (бібліотека-філія № 2 КЗ «Публічна бібліотека Первомайської міської ради» Миколаївської обл.);

Літературне свято «А у нас сьогодні свято, бо читаємо багато» (дитяча бібліотека-філія КЗ «Великописарівська публічна бібліотека» Сумської обл.);

Книжковий вернісаж «Країна мрій і фантазій» (ЦБД Конотопської МЦБС Сумської обл.);

День періодики «Сторінками дитячої преси» (дитяча бібліотека-філія Публічної бібліотеки Кролевецької міської ради Сумської обл.);

Читацька естафета «Прочитав сам — порадь другу» (Липоводолинська дитяча бібліотека-філія Публічної бібліотеки імені Леоніда Новиченка Сумської обл.);

Інтерактивна локація «Літературні іменини» (Роменська ЦМБД Сумської обл.);

Поетичний вернісаж «Цілющий мед поезії живої» (Тростянецька дитяча бібліотека-філія КЗ «Тростянецька публічна бібліотека» Сумської обл.);

Творча зустріч «Знайомтеся — автор…» (ОКЗ «Харківська ОБД»);

Гра-подорож «Чарівний світ казки» (Балаклійська ЦБД КЗ «Публічна бібліотека Балаклійської міської ради» Харківської обл.);

Свято казки «У книжковім дивосвіті виростають творчі діти» (Кегичівська бібліотека-філія для дітей КЗ «Кегичівська публічна бібліотека» Харківської обл.);

Літературна плутанка «Місто казкових персонажів» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради);

Інформ-сафарі «100 секретів про звірят для допитливих малят» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради);

Свято читацьких задоволень «Чарівна Країна з ароматом книги» (Каланчацька селищна бібліотека для дітей Каланчацької ЦБС Херсонської обл.);

Бібліокешинг «Книжковий мегаполіс» (бібліотека для дітей Старокостянтинівської міської ТГ Хмельницької обл.);

Infotolk «Модне читання: від ідеї до зміни» (ЦБД Чемеровецької селищної ТГ Хмельницької обл.);

Літературна вітрина «Книжкова країна дивує щодня» (бібліотека-філія № 10 для дітей ЦБС Хмельницької міської ТГ);

Акція-рекомендація «Книга під Маскою» (бібліотека-філія № 4 для дітей ЦБС Хмельницької міської ТГ);



Бібліокіно «Читали. Дивилися. Радимо» Вип. 4 (КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської ОР);

Літературне асорті «Мандрівка книжковою планетою» (Монастирищенська бібліотека для дітей Черкаської обл.);

Вook-мандрівка «Знають дорослі та діти: книжкова країна — найкраща у світі!» (бібліотека-філія для дітей ім. Т.Г. Шевченка Смілянської МЦБС Черкаської обл.);

Бюро літературних загадок «Спробуй впізнати!» (КУ «Чернівецька ОБД»);

Бібліо-знайомство «Хай міцніє з кожним роком дружба книги і дітей» (Кельменецька дитяча бібліотека КУ «Кельменецька публічна бібліотека» Чернівецької обл.);

Розважальний калейдоскоп «Свято усмішку дарує» (Бобровицька бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Ігровий коктейль «У бібліотеці граємо та дітей навчаємо» (Бахмацька міська бібліотека-філія для дітей Чернігівської обл.);

Літературно-музичне свято «Диво-мандрівка до країни Читалії» (Козелецька дитяча бібліотека Чернігівської обл.);

Мистецька зустріч «Творча палітра Софії Демиденко» (Ніжинська міська бібліотека-філіал № 3 для дітей Чернігівської обл.);

День казки «Іменини чарівних казок» (Тупичівська сільська бібліотека-філія для дітей Чернігівської обл,);

Онлайн-поличка «Цікавинки з життя дитячих письменників» (бібліотека для дітей ім. О.П. Довженка Чернігівської обл.);

Бібліоквілт «Моя book–симпатія» (Семенівська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

30 березня

Екологічно-творчий мікс «Милуємося Говерлою» за книгою К. Міхаліциної «Говерла» (НБУ для дітей);

Літературно-чайна дегустація «Книжечка до чаю» за книгою Олександри Орлової «Чарівне горнятко» (НБУ для дітей);

Година роздумів з книгою Гайді Говарт «Коли я щасливий» (Волинська ОБД);

Природознавча вікторина «У пташиному царстві» (Волинська ОБД);

День поезії «Поетичний зорепад» (Донецька ОБД);

Казкова заплутанка «Зустрічі на перехресті казок» (Донецька ОБД);

Літературна гра «Майстри детективного жанру» (ЦБД м. Краматорська Донецької обл.);

Бібліотечні р@ндеву «У світі казок і пригод: письменники рідного краю» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Казкова мозаїка «Веселі шибеники Астрід Ліндгрен» (ЦБД КЗ «Павлоградська МЦБС» Дніпропетровської обл.);

Бібліовояж «Наша фішка: читаємо разом дитячу книжку» (Коростишівська дитяча бібліотека Коростишівської ОТГ Житомирської обл.);



Селфі-акція «Посміхніться! Ви у бібліотеці!» (Лугинська бібліотека для дітей Лугинської селищної ОТГ Житомирської обл.);

Бібліодесант «Якщо ви не читаєте, ми йдемо до вас» (Бердичівська міська бібліотека-філія для дітей № 7 Житомирської обл.);

Бібліодесант «Крокує книжка до малят» (Овруцька дитяча бібліотека Овруцької міськради Житомирської обл.);

Піжамна бібліо-вечірка «Книга на ніч» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека Тячівської міської ради» Закарпатської обл.);

Бібліопоказ «Театральне асорті» — театр тіней «Місячна доріжка» для дітей з інвалідністю (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

Літературне свято «Дарує нам книжкове свято цікавих зустрічей багато» (Бібліотека для дітей КЗ «Приморська ЦБС» Приморської міської ради Запорізької обл.);

Книжкова подорож «Різноманіття книжкового світу» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);

Ігрова заплутанка «Казкове перехрестя» (ЦБД КЗ Білоцерківської міської ради «Білоцерківська ЦБС ім. Петра Красножона Київської обл.);

Театральний дайджест лялькових вистав «Золотий ключик» (бібліотека-філія № 9 для дітей КЗ Білоцерківської міської ради «Білоцерківська ЦБС ім. Петра 

Красножона Київської обл.);

День казки «Увімкни казку» (міська бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Богуславської міськради Київської обл.);

День нової книги «Фішки сучасної книжки» (Бородянська дитяча бібліотека Київської обл.);

Свято книги «Хай вся Україна читає, бо книга усіх нас єднає» (бібліотека-філія № 1 для дітей Публічної бібліотеки відділу культури Кагарлицької міської ради Київської 

обл.);

Виставка «Прочитай ! Мені сподобалось» (Ірпінська міська бібліотека-філія для дітей Ірпінської міської публічної бібліотеки Київської обл.);

Книжкова виставка-ювілей «Нехай же слово золоте печалиться, сміється і цвіте» (Таращанська дитяча бібліотека Київської обл.);

Книжкова лікарня «Всі хлоп’ята і дівчата прийшли книги лікувати» (Узинська МБД Київської обл.);

День інтерактивних літературних ігор «Овва! Ну й дива! Один плюс один буде гра…!» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

Ерудит-шоу «Хочу я побільше знати» (МБД КЗ «Благовіщенська міська публічна бібліотека» Кіровоградської обл.);

Бібліотечний ринг «Суперчитач бібліотеки» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради Кіровоградської обл.);

Літературна екскурсія «Книжкові перлини України – дітям» (бібліотека-філія для дітей № 13 ЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);

Віртуальна подорож світом «Пам’ятники книгам» (бібліотека для дітей КЗ «Новгородківська публічна бібліотека» Кіровоградської обл.);

OlexбібліоОскар «Кращі читачі бібліотеки» (КЗ «Олександрівська бібліотека для дітей» Кіровоградської обл.);

Гумористично-книжковий бранч «Веселощі, гумор, сміх – ці книги для усіх» (Побузька МБД Кіровоградської обл.);



Конкурс бібліоерудитів до Всеукраїнський тиждень дитячого читання (Публічна бібліотека Давидівської ТГ Львівської обл.);

Інтерактивчики «Тиждень бібліорозваг» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна);

Know How-день «Великі відкриття» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка та її філії м. Миколаєва);

Сторінками книг Володимира Рутківського «В. Рутківський — белетрист із душею підлітка» (бібліотека-філія № 2 КЗ «Публічна бібліотека Первомайської міськради»

Миколаївської обл.);

Літературна мандрівка «Нова книга відкриває сторінки» (дитяча бібліотека-філія КЗ «Великописарівська публічна бібліотека» Сумської обл.);

Онлайн-бібліофреш «Під вітрилом книг до нових відкриттів» (дитяча бібліотека КЗ «Краснопільська публічна бібліотека» Сумської обл.);

Ювілейний вернісаж «Іменини в книжковій родині» (дитяча бібліотека-філія Публічної бібліотеки Кролевецької міської ради Сумської обл.);

Літературний калейдоскоп «Багато в світі є чудес, що викликають інтерес» (Липоводолинська дитяча бібліотека-філія Публічної бібліотеки ім. Леоніда Новиченка

Сумської обл.);

Поетичний діалог «Літературні сніданки з поетами-земляками» (Роменська ЦМБД Сумської обл.);

Літературне попурі «Письменники-дітям (Тростянецька дитяча бібліотека-філія КЗ «Тростянецька публічна бібліотека» Сумської обл.);

Обласний конкурс дитячого малюнку «Емблема Всеукраїнського тижня дитячого читання» (ОКЗ «Харківська ОБД»);

Літературно-мистецька година «Мій улюблений літературний герой» (Балаклійська ЦБД КЗ «Публічна бібліотека Балаклійської міськради» Харківської обл.);

Посвята в читачі «Хай Україна уся читає, бо книга нас усіх єднає!» (Кегичівська бібліотека-філія для дітей КЗ «Кегичівська публічна бібліотека» Харківської обл.);

Літературний релакс «Гормон щастя — читання» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР);

Інтернет-мандри «Чудернацькі пригоди у віртуальному світі» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської ОР);

Літературно-ігрова плутанка «Детективне товариство Книгоманів» (Каланчацька селищна бібліотека для дітей Каланчацької ЦБС Херсонської обл.);

Селфі-акція «Читання теж імідж» (Бібліотека для дітей Новоушицької селищної ТГ Хмельницької обл.);

Ambiet-реклама «Книга+читач» (ЦБД Чемеровецької селищної ТГ Хмельницької обл.);

Літературна тусівка «Відкриває книга світ» (Деражнянська МБД Хмельницької обл.);

Бібліо-паті «Шалене чаювання з книгою» (Центральна публічна дитяча бібліотека ЦБС Хмельницької міської ТГ);

Пізнавально-розважальна гра «Таємниці книгозбірні» (КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської ОР);

Книжковий хіт-парад «Читай, щоб бути в тренді» (Монастирищенська бібліотека для дітей Черкаської обл.);



Книжкова виставка «До нас завітали новинки» (Бібліотека-філія для дітей ім. Т. Г. Шевченка Смілянської МЦБС Черкаської обл.);

Піар-акція «Книга єднає, книга надихає» (Бібліотека для дітей Уманської міської ЦСБ Черкаської обл.);

Посиденьки книголюбчиків «Твій вільний час і книга» (КУ «Чернівецька обласна бібліотека для дітей»);

Бібліофреш «Книги найкращі обираємо — з задоволенням читаємо» (Кельменецька дитяча бібліотека КУ «Кельменецька публічна бібліотека» Чернівецької обл.);

Ековідкриття «Прісна вода — основа життя» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Ековікторина «Куди ми витрачаємо воду?» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Літературне свято «До нас у гості завітай, книгу зі святом привітай» (дитяча бібліотека КЗ «Варвинська публічна бібліотека» Чернігівської обл.);

Виставка-презентація «Святкує книга ювілей!» (Бахмацька міська бібліотека-філія для дітей Чернігівської обл.);

Книжкова виставка «Сучасні письменники — сучасним дітям» (Козелецька дитяча бібліотека Чернігівської обл.);

Літературний глобус «Разом з книгою відкриваємо світи» (Ніжинська міська бібліотека-філіал № 3 для дітей Чернігівської обл.);

Вікторина «Відгадай, яка казка заховалась» (Тупичівська сільська бібліотека-філія для дітей Чернігівської обл,);

Голосні читання «Читаємо разом з письменником» Василь Буденний (бібліотека для дітей ім. О.П. Довженка Чернігівської обл.);

День нової книги «Читай сучасне! Читай українське» (Срібнянська дитяча бібліотека Чернігівської обл.);

31 березня

Книжкова лотерея «Бібліошанс» (НБУ для дітей);

Майстер-клас «Сувенір з минулого» (НБУ для дітей);

Родинний вихідний «З бібліотекою разом» (Волинська ОБД);

Літературно-поетичний букет «Земля усміхається квітами» (Волинська ОБД);

Інтерактивний фрістайл реалізація БІБЛІОКРЕ@ТИВ-2021 «Подорож під хмарами» (Донецька ОБД);

Книжкова виставка «Країна казкова, країна книжкова» (Донецька ОБД);

Книжкова мандрівка «Слідами героїв Жуля Верна» (ЦБД м. Краматорська Донецької обл.);

Бібліо-дебати «Книжники й гаджетомани — хто кого, або що ми не знали про читання» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Бібліофест «Дитяча книга в тренді» (Петриківська бібліотека для дітей КЗК «Петриківська ЦБС» Дніпропетровської обл.);



Бібліотечний консиліум «Як заразитися вірусом читання» (Лугинська бібліотека для дітей Лугинської селищної ОТГ Житомирської обл.);

Книжковий хіт-парад «Улюблені книжкові детективи» (Коростенська міська бібліотека-філія № 1 для дітей Житомирської обл.);

Імідж-читання «Дарують мудрість дітям книги» (Овруцька дитяча бібліотека Овруцької міськради Житомирської обл.);

Бібліотечний квест «За 80 хвилин навколо бібліотеки» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);

Година творчості «Моя закладка до книги найкраща» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека Тячівської міської ради» Закарпатської обл.);

Бібліошоу «В компанії чудових книжок» (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької ОР);

Літературний серпантин «Чисті джерела» (Бібліотека для дітей КУ «ЦБС Гуляйпільської міської ради» Запорізької обл.);

Книжкова викладка-новинка «Я читаю, ти читаєш, всі ми читачі» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);

Лялькова вистава «Не хворій, книго!» (ЦБД КЗ Білоцерківської МР «Білоцерківська ЦБС імені Петра Красножона Київської обл.);

Великий літературний кросворд «Цікавинки з книжкової сторінки» (ЦБД КЗ Білоцерківської МР «Білоцерківська ЦБС імені Петра Красножона Київської обл.);

Засідання клубу «Первоцвіт» (Бібліотека-філія № 9 для дітей КЗ Білоцерківської МР «Білоцерківська ЦБС імені Петра Красножона Київської обл.);

Інформаційно-пізнавальна година «Мандруємо світом книги» (Ірпінська міська бібліотека-філія для дітей Ірпінської міської публічної бібліотеки ім. М. Рильського

Київської обл.);

Година казки «У царстві мудрості, доброти і краси» (Таращанська дитяча бібліотека Київської обл.);

Казковий ранок «Чарівну скриньку відкривай, в цікаву казку завітай» (Яготинська ЦБД Київської обл.);, 

День інформації «Читаємо – мріємо – діємо!» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

Літературний салон «У світі чарівних казок Шарля Перро» (МБД КЗ «Благовіщенська міська публічна бібліотека» Кіровоградської обл.);

Букслем «Я прочитав – і ти прочитай» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради Кіровоградської обл.);

Дегустація новинок «Скуштуй новеньку книжку!» (Бібліотека-філія для дітей № 19 ЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);

Віртуальна подорож світом «Пам’ятники книгам» (Бібліотека для дітей КЗ «Новгородківська публічна бібліотека» Кіровоградської обл.);

Театралізований КнигоFEST «Острів дитячих казкових скарбів» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);

Пізнавальний час «Дивовижні світи на сторінках дитячої енциклопедії» (Побузька МБД Кіровоградської обл.);

День настільних ігор для змістовного дозвілля «Подорож у казку» (КЗ Львівська ОР «Львівська ОБД»);

Гра «Дженга — BOOK» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна);



Гармидер-день «Веселі канікули» (ЦМБД ім. Ш. Кобера і В. Хоменка та її філії м. Миколаєва);

Інтелектуальна гра «Турнір книголюбів» (Бібліотека-філія № 2 КЗ «Публічна бібліотека Первомайської міськради» Миколаївської обл.);

Майстер-клас «Від книги — до творчості» (Дитяча бібліотека-філія КЗ «Великописарівська публічна бібліотека» Сумської обл.);

Бібліопікнік «Книга, яка мене вразила» (Дитяча бібліотека КЗ «Краснопільська публічна бібліотека» Сумської обл.);

День творчості «Юні таланти нашої бібліотеки» (Дитяча бібліотека-філія Публічної бібліотеки Кролевецької міськради Сумської обл.);

Святкова мандрівка «Подорож у світ книги» » (Дитяча бібліотека-філія Путивльської публічної бібліотеки Сумської обл.);

Веб-експедиція «Розшукується модна книга» (Роменська ЦМБД Сумської обл.);

Конкурс-гра «Літературний каламбур» (Тростянецька дитяча бібліотека-філія КЗ «Тростянецька публічна бібліотека» Сумської обл.);

Казкова карусель «Казковий світ Щирика зі Змієвої гори» (ОКЗ «Харківська ОБД»);

Літературний круїз «Незвичайні подорожі та пригоди» (Балаклійська ЦБД КЗ «Публічна бібліотека Балаклійської міськради» Харківської обл.);

Книжкова презентація «Книжковий мегаполіс» (Дитяча бібліотека-філія КЗ «Красноградська публічна бібліотека» Красноградської міськради Харківської обл.);

Фарм-пригода «Еволюція ігрових консолей» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради);

RPG-мандрівка «Інтернет-Всесвіт» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради);

Блікфанг-акція «Книжковий стільчик» (Новокаховська міська бібліотека для дітей та юнацтва Херсонської обл.);

Вооk-хвилинка «Мрії книгомана» (Новомаячківська селищна бібліотека для дітей Херсонської обл.);

Літературний story-time «Казкові повісті Джулії Дональдсон» (Хмельницька ОБД імені Т.Г. Шевченка);

Виставка-рейтинг «Новинки від українських видавництв» (Бібліотека-філія № 1 для дітей Нетішинської міської ТГ Хмельницької обл.);

Літературна година «Чародійна байка» до 195-річчя від дня народження Л. Глібова (Бібліотека для дітей Ярмолинецької селищної ТГ Хмельницької обл.);

Book-шоу «Книга — великий скарб» (Городоцька дитяча бібліотека-філія Хмельницької обл.);

Пізнавальна мандрівка «Знання в пошані: пам’ятники книгам і читачам» (КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради);

Відеоперегляд «Пам’ятники книзі» (Монастирищенська бібліотека для дітей Черкаської обл.);

Тематичний перегляд «Країна мудрої книги» (Бібліотека-філія для дітей ім. Т. Г. Шевченка Смілянської МЦБС Черкаської обл.);

Парад вook-симпатій «Цікава! Корисна! Читай!» (Бібліотека для дітей Уманської міської ЦСБ Черкаської обл.);

Саквояж цікавинок «Енциклопедії — книги, які знають все» (КУ «Чернівецька обласна бібліотека для дітей»);



Книжковий полон «Читай, як я, читай зі мною» (Кельменецька дитяча бібліотека КУ «Кельменецька публічна бібліотека» Чернівецької обл.);

Літературне асорті «Книга — друг і душа в ній жива» (Центральна дитяча бібліотека КБУ «Чернівецька ЦБС»);

Виставка «Книжковий Євро-ТОП» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Книжковий дайджест від Блогу «Hello, Європа!» «Дітям на різні випадки життя» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Гра-подорож «Запрошуємо в казкоград і дівчаток і хлоп’ят» (Дитяча бібліотека КЗ «Варвинська публічна бібліотека» Чернігівської обл.);

Сміхтайм «Усміхаємось разом з літературними героями» (Бахмацька міська бібліотека-філія для дітей Чернігівської обл.);

Інформаційна карусель «Книги, які усе знають» (Прилуцька МБД Чернігівської обл.);

Бібліокруїз «Подорож до цікавого світу читання» (Ніжинська міська бібліотека-філіал № 3 для дітей Чернігівської обл.);

Гра-подорож «Казкова галявина» (Тупичівська сільська бібліотека-філія для дітей Чернігівської обл,);

Книжковий аукціон «Даремно часу ви не гайте! Ось ці книги обирайте!» (Бібліотека для дітей ім. О.П. Довженка Чернігівської обл.);

День казки «В гостях у Казкарки» (Срібнянська дитяча бібліотека Чернігівської обл.);

1 квітня

Воркшоп «Школа блогерів-книжників» (НБУ для дітей);

Літературні іменини «Якби я не був письменником…» в рамках програми закриття Всеукраїнського тижня дитячого читання (НБУ для дітей);

Літературне знайомство «Сонячні історії від майстрині-лялькарки» (Волинська ОБД);

День родинного читання «Всією родиною — на свято книги» (Донецька ОБД);

Інтерактивна літературна вежа реалізація БІБЛІОКРЕ@ТИВ-2021 «Дженга ВООК» (Донецька ОБД);

Подорож в казку «Чарівний світ гномів, ельфів, тролів» (ЦБД м. О.С. Пушкіна м. Краматорськ Донецької обл.);

Піар-акція «Обери книгу свого настрою» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Літературно-розважальна мандрівка «Ми читаємо завзято, а читання нам — це свято» (Томаківська бібліотека для дітей КЗ «Томаківська ЦБС» Томаківської

селищної ради Дніпропетровської обл.);

Ланцюжкове читання «Без знань не станеш у житті ніколи тим, ким в дитинстві мріяв буть!» (ОБД Житомирської ОР);

Бібліоквест «Підкорювачі книжкових вершин» (Лугинська бібліотека для дітей Лугинської селищної ОТГ Житомирської обл.);



Книжковий полон «Читай, як я, читай зі мною» (Кельменецька дитяча бібліотека КУ «Кельменецька публічна бібліотека» Чернівецької обл.);

Літературне асорті «Книга — друг і душа в ній жива» (Центральна дитяча бібліотека КБУ «Чернівецька ЦБС»);

Виставка «Книжковий Євро-ТОП» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Книжковий дайджест від Блогу «Hello, Європа!» «Дітям на різні випадки життя» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Гра-подорож «Запрошуємо в казкоград і дівчаток і хлоп’ят» (Дитяча бібліотека КЗ «Варвинська публічна бібліотека» Чернігівської обл.);

Сміхтайм «Усміхаємось разом з літературними героями» (Бахмацька міська бібліотека-філія для дітей Чернігівської обл.);

Інформаційна карусель «Книги, які усе знають» (Прилуцька МБД Чернігівської обл.);

Бібліокруїз «Подорож до цікавого світу читання» (Ніжинська міська бібліотека-філіал № 3 для дітей Чернігівської обл.);

Гра-подорож «Казкова галявина» (Тупичівська сільська бібліотека-філія для дітей Чернігівської обл,);

Книжковий аукціон «Даремно часу ви не гайте! Ось ці книги обирайте!» (Бібліотека для дітей ім. О.П. Довженка Чернігівської обл.);

День казки «В гостях у Казкарки» (Срібнянська дитяча бібліотека Чернігівської обл.);

1 квітня

Воркшоп «Школа блогерів-книжників» (НБУ для дітей);

Літературні іменини «Якби я не був письменником…» в рамках програми закриття Всеукраїнського тижня дитячого читання (НБУ для дітей);

Літературне знайомство «Сонячні історії від майстрині-лялькарки» (Волинська ОБД);

День родинного читання «Всією родиною — на свято книги» (Донецька ОБД);

Інтерактивна літературна вежа реалізація БІБЛІОКРЕ@ТИВ-2021 «Дженга ВООК» (Донецька ОБД);

Подорож в казку «Чарівний світ гномів, ельфів, тролів» (ЦБД м. О.С. Пушкіна м. Краматорськ Донецької обл.);

Піар-акція «Обери книгу свого настрою» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Літературно-розважальна мандрівка «Ми читаємо завзято, а читання нам — це свято» (Томаківська бібліотека для дітей КЗ «Томаківська ЦБС» Томаківської

селищної ради Дніпропетровської обл.);

Ланцюжкове читання «Без знань не станеш у житті ніколи тим, ким в дитинстві мріяв буть!» (ОБД Житомирської ОР);

Бібліоквест «Підкорювачі книжкових вершин» (Лугинська бібліотека для дітей Лугинської селищної ОТГ Житомирської обл.);



Інформаційний саквояж «Ми читаємо завзято, читання для нас — це свято!» (Коростенська міська бібліотека-філія № 1 для дітей Житомирської обл.);

Літературна регата «Разом із книгою відкриваємо світи» (Коростенська міська бібліотека-філія № 3 для дітей Житомирської обл.);

Літературна феєрія «Веселе святкування в країні Читання» (Олевська МБД ЦБС Олевської міськради Житомирської обл.);

Квест-гра «Країна Читалія запрошує» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);

Імідж-читання «Дарують мудрість дітям книги» (Хустська бібліотека-філія для дітей Закарпатської обл.);

Краєзнавчий променад «Хортиця — острів скарбів» за участю запорізького письменника-краєзнавця Дмитра Кобалії (КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» Запорізької 

ОР);

Виставка «Насолоджуйтесь читанням! Воно вам пасує!» (бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека Костянтинівської сільської ради Запорізької області»);

Фото-марафон «Я читаю! А ти?» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);

Вook-локація «Літературні задоволення і неймовірні відкриття» (Бібліотека-філія № 9 для дітей КЗ Білоцерківської МР «Білоцерківська ЦБС імені Петра Красножона

Київської обл.);

Зустріч з письменником В. Купрієнком «Мишасько народився в Бородянці? Захоплюючі пригоди юного мрійника» (Бородянська дитяча бібліотека Київської обл.);

Виставка-вікторина «Що? Чому? Навіщо? Словниковий вінегрет» (Ірпінська міська бібліотека-філія для дітей Ірпінської міської публічної бібліотеки ім. М. Рильського

Київської обл.);

Виставка-вікторина «Байка-відгадайка» до ювілеїв Л.Глібова та Є. Гребінки (Таращанська дитяча бібліотека Київської обл.);

Загадкове асорті «Якщо мудрий – відгадай» (Яготинська ЦБД Київської обл.);

День періодики «Привіт, Розумашки та Пізнайки!» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

День відкритих дверей «Подорож книжковим океаном» (Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей Кіровоградської обл.)

День дошкільнят «Рости з книгою, малюк» (КЗ «Бібліотека для дітей» Голованівської селищної ради Кіровоградської обл.);

Фотоестафета «Читаю українською. А ти?» (Бібліотека-філія для дітей № 19 ЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);

Виставка-рекомендація «Дівчаче дозвілля на 100 %» (Новомиргородська РБД Кіровоградської обл.);

Фото з улюбленою книгою «Спіймали за читанням» (ЦБД ім. Ю. Гагаріна Олександрійської МЦБС Кіровоградської обл.);

Галявина казок «Як живуть казкові гноми, нині буде всім відомо» (Бібліотека-філія № 8 для дітей КЗ «Світловодська МЦБС» Кіровоградської обл.);

Зустріч з письменницею Марією Людкевич (КЗ Львівська ОР «Львівська ОБД»);



Розважально-інтелектуальне шоу «Перезавантаження» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна);

Театралізоване свято «Це знають дорослі, і знають всі діти — книжкова країна найкраща у світі!» (Дитяча бібліотека КЗ «Бібліотечна мережа м. Вознесенська» 

Миколаївської обл.);

Марафон «Читацьке Бінго» (Бібліотека-філія № 2 КЗ «Публічна бібліотека Первомайської міськради» Миколаївської обл.);

Літературна кав’ярня «Смак української книги» (КЗ Сумської ОР «Сумська обласна бібліотека для дітей»);

Літературна вікторина «Сторінками романів В. Рутківського» (Дитяча бібліотека-філія КЗ «Великописарівська публічна бібліотека» Сумської обл.);

Літературний бум «Дегустація літературних новинок» (Дитяча бібліотека КЗ «Краснопільська публічна бібліотека» Сумської обл.);

День поезії «Співуче Шевченкове слово» (Дитяча бібліотека-філія Публічної бібліотеки Кролевецької міськради Сумської обл.);

Акція «Березень. Читають всі!» » (Дитяча бібліотека-філія Путивльської публічної бібліотеки Сумської обл.);

Tube Book (читають в ютюбі) «Казкові герої читають про себе» (Роменська ЦМБД Сумської обл.);

Експрес-відгук «Книга в моєму житті…» (Тростянецька дитяча бібліотека-філія КЗ «Тростянецька публічна бібліотека» Сумської обл.);

Квест «Таємниця книжкових лабіринтів» (ОКЗ «Харківська ОБД»);

Майстер-клас з виготовлення книжкових закладок «У книжковім дивосвіті виростають творчі діти» (Дитяча бібліотека КЗ «Барвінківська міська бібліотека» 

Харківської обл.);

Дегустація новинок «Книжкова смакота» (Печенізька бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека Печенізької селищної ради» Чугуївського району Харківської обл.);

Свято гумору «Веселий кіш» (Сахновщинська дитяча бібліотека-філія КЗ «Сахновщинська публічна бібліотека» Красноградського району Харківської обл.);

Гумористична мозаїка «Більше сміху всім на втіху» (Сахновщинська дитяча бібліотека-філія КЗ «Сахновщинська публічна бібліотека» Красноградського району 

Харківської обл.);

Кіберспортивний турнір «Duck-Game» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради);

Майстерня арт-колажу «Веселі мрійники» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради);

Книжковий дайвінг «Три причини прочитати: корисно, цікаво, потрібно». (Новомаячківська селищна бібліотека для дітей Херсонської обл.);

Літературного читання «Birthday book’s party» (Скадовська ЦБД Скадовської ЦБС Херсонської обл.);

Година мистецтва «Ті, що малюють між слів. 7 українських ілюстраторів, яких треба знати» (Хмельницька ОБД імені Т.Г. Шевченка);

Виставка-знайомство «Місто Книголюбів» (Бібліотека-філія № 6 для дітей Кам'янець-Подільської МЦБС Хмельницької обл.);



Літературний лабіринт «Знайомих книг улюблені герої» (Славутська МБД Хмельницької обл.);

Book-travel «З казкою навколо світу» (Бібліотека для дітей Полонської міської ТГ Хмельницької обл.);

Пригодницькі перегони «Шпигунські ігри» (КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради);

Бібліотечна акція «Подаруй бібліотеці сучасну українську книжку!» (Монастирищенська бібліотека для дітей Черкаської обл.);

Поетичні візерунки «Поезія завжди чарівна» (Бібліотека-філія для дітей ім. Т. Г. Шевченка Смілянської МЦБС Черкаської обл.);

Презентація виставки «Драйвуй з новенькими!» (Бібліотека для дітей Уманської міської ЦСБ Черкаської обл.);

Фотоколаж «Спіймали за читанням» (КУ «Чернівецька обласна бібліотека для дітей»);

Літературний круїз «На вас чекають пригоди на острові Читання» (Бібліотека для дітей ЦБС Сокирянської міськради Чернівецької обл.);

Фестиваль читацьких історій «Як я зустрів улюблену книгу» (Бібліотека-філія № 2 для дітей КБУ «Чернівецька ЦБС»);

Book-пригода «Казка про Кролика Пітера» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Книгопад новинок «Книга завжди в тренді» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Фест-лотерея «Міняю вірш на подарунок» (Дитяча бібліотека КЗ «Варвинська публічна бібліотека» Чернігівської обл.);

Бібліошопінг «Даремно часу ви не гайте! На канікулах — читайте» (Ріпкинська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Бібліопустощі «День читацької мрії» (Прилуцька МБД Чернігівської обл.);

Ерудит-забава «Читаю — багато знаю!» (Дитяча бібліотека КЗ «Куликівська публічна бібліотека» Чернігівської обл.);

Книжкова виставка «Мов джерельна вода, рідна мова моя» (Тупичівська сільська бібліотека-філія для дітей Чернігівської обл,);

Книжковий подіум «Берегині українського духу» (Срібнянська дитяча бібліотека Чернігівської обл.);

02 квітня

Інтерактивні коточитання «Веселі випадки котячої громадки» (НБУ для дітей);

Книжковий подіум «Зірки книжкової блогосфери» (НБУ для дітей);

Свято нагородження переможців обласного літературного конкурсу «Думи і мрії» з нагоди урочистого закриття Тижня дитячого читання на Волині (Волинська

ОБД);

Виставка-ярмарок «Книжок країна чарівна чекає на гостини» (Донецька ОБД);



Бібліо-шоу «Тиждень книжкових сюрпризів» (Донецька ОБД);

Ювілейна полиця «Веселі і сумні казки Юрія Винничука» (ЦБД м. О.С. Пушкіна м. Краматорськ Донецької обл.);

Інформ-дайджест «Книга творить дива!» (КЗК «Дніпропетровська ОБД»);

Книжкова хвиля «Нас єднає мудрість книг» (Юр’ївська бібліотека для дітей КЗ «Юр’ївська ЦБС» Юр’ївської селищної ради Дніпропетровської обл.);

Караван історій «Киці-мандрівниці запрошують у мандри» (ОБД Житомирської ОР);

Музично-поетична година «Ніжні котики вербові посміхнулися до нас — день весни стрічати час» (ОБД Житомирської ОР);

Літературна тусівка «Відкриймо книгу разом» (Любарська бібліотека для дітей Любарської селищногї ради Житомирської обл.);

Інформаційний саквояж «Ми читаємо завзято, читання для нас — це свято!» (Коростенська міська бібліотека-філія № 1 для дітей Житомирської обл.);

Святкова акція «Зростаємо разом з книгою» (Овруцька дитяча бібліотека Овруцької міськради Житомирської обл.);

Селфі-акція «Моя улюблена книга» (Олевська МБД ЦБС Олевської міськради Житомирської обл.);

Калейдоскоп літературних казок «В країні доброго чарівника Х.К. Андерсена» (КЗ «Закарпатська ОБДЮ» Закарпатської ОР);

Вікторина «Твій друг — книга» (Рахівська бібліотека–філія для дітей, Рахівської публічної бібліотеки Закарпатської обл);

Віртуальна прогулянка «Читання без обмежень» (КЗ Київської ОР «Київська ОБД»);

Літературний салон «Від тих, хто пише — тим, хто читає» (Баришівська бібліотека для дітей Київської області);

День нової книги «BooK-хвилинка про новинку» (Березанська МБД Березанської ОТГ Київської обл.);

Творча зустріч «Суцвіття слів Тетяни Строкач» за участю поетеси Т. Строкач (Бібліотека-філія № 1 для дітей КЗ Білоцерківської МР «Білоцерківська ЦБС імені

Петра Красножона Київської обл.);

БібліоОскар «Кращі читачі бібліотеки» (Бібліотека-філія № 9 для дітей КЗ Білоцерківської МР «Білоцерківська ЦБС імені Петра Красножона Київської обл.);

Бібліо-фреш «Книжкові новинки — для кожної дитинки» (Макарівська бібліотека для дітей Київської обл.);

Літературна подорож «Сторінками мудрих казок Корнія Чуковського» (Таращанська дитяча бібліотека Київської обл.);

Малюнковий єралаш «Читаємо. Фантазуємо. Казку малюємо» (Яготинська МБД Київської обл.);

День сонливих книжечок «365 казок на ніч» (Кіровоградська ОБД ім. Т.Г. Шевченка);

День відкритих дверей «Подорож книжковим океаном» (Вільшанська селищна бібліотека-філія для дітей Кіровоградської обл.)

Відеозустріч з С. Караєвою «Незвичайна школа», або, що нас чекає в майбутньому?» (Бібліотека-філія для дітей № 21 ЦБС м. Кропивницького Кіровоградської обл.);



Гра-подорож «Веселі пригоди в країні Читалії» (Новомиргородська РБД Кіровоградської обл.);

Виставка-позитив «В майбутнє — з книгою» (Дитяча філія Новоукраїнської центральної бібліотеки Кіровоградської обл.);

Веб-виставка «Навколо світу за 80 книг, або подорож на дивані» (КУ «Петрівська бібліотека для дітей» Петрівської селищної ради Кіровоградської обл.);

Квест «Пригоди з Читайменом» (Світловодська МБД Кіровоградської обл.);

Зустріч з письменницею Дарою Корній та презентація книг «Казка про двох братів та сестру» та «Бузинова сопілка діда Всевіда» (КЗ Львівська ОР «Львівська

ОБД»);

Зустрічі у літературному фан-клубі «Нетаємне товариство друзів Лесі Ворониної» (Миколаївська ОБД ім. В.О. Лягіна);

Літературна забавлянка «Розмалюю я героя» (Дитяча бібліотека КЗ «Бібліотечна мережа м. Вознесенська» Миколаївської обл.);

Онлайн-знайомство «Нові літературні імена» (КЗ Сумської ОР «Сумська обласна бібліотека для дітей»);

Books-синергія «Читання час» (ЦБД Конотопської МЦБС Сумської обл.);

Флешмоб «На хвилі читацьких захоплень» (Дитяча бібліотека КЗ «Краснопільська публічна бібліотека» Сумської обл.);

Літературне свято «Хай Україна вся читає, бо книга нас усіх єднає» (Липоводолинська дитяча бібліотека-філія Публічної бібліотеки імені Леоніда Новиченка 

Сумської обл.);

Бібліорозваги «Торбинка завдань для читайликів» » (Дитяча бібліотека-філія Путивльської публічної бібліотеки Сумської обл.);

Літературна гра-вікторина «Читаю-знаю» (Роменська ЦМБД Сумської обл.);

Флешмоб «Я читаю і вам раджу!» (ОКЗ «Харківська ОБД»);

Презентація книжкових новинок «Новеньку книгу погортай — у світ цікавий завітай» (Дитяча бібліотека КЗ «Барвінківська міська бібліотека» Харківської обл.);

Бібліотечний практикум «Як читати та берегти книгу» (Печенізька бібліотека для дітей КЗ «Публічна бібліотека Печенізької селищної ради» Чугуївського району 

Харківської обл.);

Бібліозустріч «Веселі пригоди в країні Читляндії» (Бібліотека-філія для дітей КЗ «Публічна бібліотека» Чугуївської міськради Харківської обл.);

Сімейні кіно-бестселери «Відеотека у спадок» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради);

Релакс-читання «Година слуханок, або Читання з великого екрану» (КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради);

Літературні змагання «Підлітковий Книготус» (Херсонська ЦБД Херсонської ЦБС);

Веб-гра «Велике читання» (Херсонська ЦБД Херсонської ЦБС);



Кіндертусівка «Ми можемо!» (Хмельницька ОБД імені Т.Г. Шевченка);

Територія творчості “Читай, твори, вигадуй” (Бібліотека-філія № 1 для дітей Нетішинської міської ТГ Хмельницької обл.);

Літературні піжмурки «Знайди героя казки» (Центральна публічна дитяча бібліотека ЦБС Хмельницької міської ТГ);

Письменницька лавка «Поговоримо про цікаве» (Деражнянська МБД Хмельницької обл.);

Інтелектуальний марафон «Книги читаємо – розумне черпаємо» (КЗ «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської обласної ради);

Книжкова гостина «Цікаві посиденьки в книжковому королівстві» (Монастирищенська бібліотека для дітей Черкаської обл.);

Літературні обновки «Мрія книгомана» (Бібліотека-філія для дітей ім. Т. Г. Шевченка Смілянської МЦБС Черкаської обл.);

Хвилинка-інформинка «Літературні ювіляри — 2022» (Бібліотека для дітей Уманської міської ЦСБ Черкаської обл.);

Літературне чаювання «Мелодії душі: поетичні замальовки» (КУ «Чернівецька обласна бібліотека для дітей»);

Бібліодесант «Якщо ви не читаєте, то ми йдемо до вас» (Кельменецька дитяча бібліотека КУ «Кельменецька публічна бібліотека» Чернівецької обл.);

Акція «Даруйте книги із любов’ю» (Бібліотека-філія № 2 для дітей КБУ «Чернівецька ЦБС»);

Книжкові обновки «Гортаймо, читаймо!» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Дозвілля з користю «Цікавинки про книжки» (КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської ОР);

Мульт-парад «У світі чарівної казки» (Дитяча бібліотека КЗ «Варвинська публічна бібліотека» Чернігівської обл.);

Поетичний альбом «Літературне сузір'я» (Ріпкинська бібліотека для дітей Чернігівської обл.);

Книжкова виставка «Побачення з книгою наосліп» (Прилуцька МБД Чернігівської обл.);

Паркан вражень «Я прочитав! Читай і ти!» (Дитяча бібліотека КЗ «Куликівська публічна бібліотека» Чернігівської обл.);

Літературні читання «О, рідне слово, хто без тебе я» (Тупичівська сільська бібліотека-філія для дітей Чернігівської обл,);

Книжкова виставка «Читати — це модно» (Срібнянська дитяча бібліотека Чернігівської обл.);

Book-панорама «Книги, що надихають подорожувати» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);

Зустрічі з сучасними українськими дитячими письменниками (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);

Детективна локація: «Таємничі загадки: випробуй свій розум за допомогою 25-ти загадкових історій» Віктора Есканделя (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);

Загадкове горище «Предбачення від Карлсона та журнала «Пізнайко» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);

Творча локація з аквагриму «Веселі ГРИМаски» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);



Бібліофреш-селфі «Прийшов. Побачив. Прочитав» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);

Майстер-клас «Творимо і витворяємо» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);

Хист-локація «Кумедні мармизки» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);

Містичний книжковий портал (книги з доповненою реальністю) (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);

Book-панорама «Книги, що надихають подорожувати» (Полтавська ОБД ім. Панаса Мирного);

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

Літературна година «Ліричні мотиви» (Котелевса бібліотека для дітей Полтавської обл.);

Презентація новинок дитячої літератури «Веселий книгограй» (Котелевса бібліотека для дітей Полтавської обл.);

Літературний круїз «Улюблені з дитинства книжки — улюблені назавжди» (Гадяцька бібліотека для дітей Полтавської обл.);Виставка-календар «Сузір'я майстрів

пера» (Гадяцька бібліотека для дітей Полтавської обл.);

Книжкова інсталяція «ВООК» (Чутівська бібліотека для дітей Полтавської обл.);

Майстер-клас по виготовленню закладки в книгу «У книжечку на згадку зробимо закладку» (Чутівська бібліотека для дітей Полтавської обл.);


