
Перший етап обласної літературної Акції 

День читання «Читай – пізнай свій рідний край» 

Протягом 2016 року (тричі на рік – 15 квітня, 15 вересня, 15 листопада) в 

усіх бібліотеках для дітей Миколаївської області, в рамках Року ювілеїв 

літераторів-краян на Миколаївщині, затвердженого розпорядженням голови 

Миколаївської облдержадміністрації від 29.01.2016 № 26-р, проходить обласна 

літературна Акція – День читання «Читай – пізнай свій рідний край». Метою її 

проведення є популяризація кращих творів найвідоміших миколаївських 

письменників-ювілярів 2016 року, пробудження у дітей почуття гордості і 

поваги до рідного краю та його літературної спадщини, а також привернення 

уваги громадськості до ролі дитячої книги у формуванні особистості дитини.  

 15 квітня пройшов перший день Акції, присвячений життю та творчості 

літераторів-краян: відомого поета Е. І. Январьова (1931-2005); історика, поета 

та археолога, дослідника скіфської старовини Б. М. Мозолевського (1936-1993); 

критика і публіциста В. О. Карпенка (1941 р.н.); поета, перекладача та 

просвітянина В. П. Бойченка (1941-2011); дитячої письменниці, перекладача Г. 

П. Зонтаг (1786-1864). У зазначений день в усіх дитячих бібліотеках 

Миколаївської області проводились різноманітні соціокультурні та 

просвітницькі заходи, націлені на те, щоб діти і дорослі серйозно поговорили 

про книгу, замислилися, поділилися читацькими враженнями і, нарешті, взяли 

свою улюблену книгу в руки і почали читати вголос. Зараз, на жаль, між 

людиною і книгою владно встали комп'ютери, мобільні телефони, телебачення, 

відсунувши головне джерело знань - книгу на другий план. Саме тому цього 

дня центром уваги для всіх стало слово і книга.  

Виявляється, дорослі і діти, молодь і люди похилого віку зовсім не проти 

послухати, коли їм читають вголос. Особливо, якщо вірші або уривки з прози 

читають поети, громадські діячі, депутати, педагоги, заслужені мешканці міста 

і села. Дуже гідно впоралися з декламацією самі бібліотекарі - читали емоційно, 

грамотно, проникливо. Охоче взяли участь в голосних читаннях і самі читачі. 

Організатором Акції виступила Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. 

В. О. Лягіна, яка організувала і провела на своїй базі два заходи для дітей із 

різних категорій читачів.  

 Для учнів початкових класів було проведено День поетичного настрою 

«Поезії промінчик золотий», під час якого бібліотекарі радо поділилися 

поетичним настроєм та познайомили дітей з життям та творчістю 

миколаївських письменників-ювілярів. Борис Мозолевський здивував своєю 

цікавою біографією. Всіх вразила славнозвісна Пектораль. Дуже сподобалося 

малятам слухати і самим розповідати його вірші для дітей. Справжнім святом 

для малечі стала зустріч із Людмилою Чижовою, адже діти полюбляють і 

знають ії вірші. Людмила Яківна напередодні склала казку для дітей про 

подружжя Валерія Бойченка – «Лебедина казка». Ось так легко і невимушено 

діти дізналися про нього як про людину зі світлою душею, а також який внесок 

він зробив у творче життя Миколаївщини. Письменниця читала улюблені вірші 

зі збірок поезій В. Бойченка. Не залишила усіх байдужими розповідь про 

відомого миколаївського поета, журналіста, почесного городянина міста 

Миколаєва Еміля Январьова. Зустріч закінчилась приємним акордом: діти 

подивились відеокліп на пісню «Трамвайчик» (слова Е. Январьова, К. 



Голубкової), яка сповнена любов’ю до рідного міста і стверджує: все буде 

добре!  

 На підлітків чекав літературний флешмоб «Поезії чарівні звуки вустами 

відомих земляків» за участю громадських активістів та відомих діячів культури 

і мистецтва м. Миколаєва, а саме: активіста, голови громадської організації 

«Добре місто» Олени Трифонової, засновника акції «Арт-Добро» Жанни 

Величко, громадського активіста Миколаївського міського громадського 

формування «Бастіон» Олексія Перро, миколаївської художниці Юлії Поліщук, 

волонтера Тетяни Мілевської. Гості говорили зі школярами про твори Е. І. 

Январьова, Б. М. Мозолевського, В. О. Карпенка та В. П. Бойченка, ділились 

своїми думками про улюблені книги та ставлення до них, а також читали 

поетичні рядки разом з дітьми вголос. Для запрошених було організовано показ 

відеоматеріалів про життя і творчість письменників-ювілярів, презентація книг, 

літературна виставка та захопливі вікторини.  

 Всі зустрічі пройшли цікаво, діти захоплено слухали розповіді гостей про 

свої літературні вподобання і виразно читали вголос твори літераторів-краян.  

 Безумовно, до Акції долучилися районні дитячі бібліотеки, а також 

міські та сільські бібліотеки-філії Миколаївської області. У бібліотеках та на 

вулицях міст і сіл пройшла величезна кількість тематичних заходів, а саме: 

творчі зустрічі, дискусії, голосні читання творів, презентації книг, поетичні 

світлиці пам’яті, літературні години, вечори поезії, покази відеоматеріалів, 

літературно-краєзнавчі подорожі, виставки, майстер-класи, флешмоби, вуличні 

акції із залученням перехожих до читання.  

 На допомогу в організації, підготовці та проведенні заходів, присвячених 

відомим письменникам краю, Обласна бібліотека для дітей створила 

електронний ресурс – віртуальний проект з літературного краєзнавства 

«Письменники Миколаївського краю», який розміщено на офіційному сайті 

бібліотеки. Серед розділів цього ресурсу: буктрейлери, інтерв’ю з 

письменниками, книги з автографом автора, електронні ресурси тощо. Так, 

завдяки зазначеному ресурсу, в Доманівській РДБ діти мали можливість 

послухати в голосному слайд-читанні казки Г. П. Зонтаг «Спящая красавица в 

лесу», «Березница», «Волшебница»; в КЗ «Бібліотечна мережа м. 

Вознесенська» діти з задоволенням переглянули буктрейлер за книгою «Не 

повториться мить», слухали відеочитання поезій Бойченка у виконанні самого 

автора, а також ведучої Першого національного каналу Ольги Самборської. До 

того ж, вони мали змогу переглянути відеофільм: «Скарби Нікопольщини. 

Скіфська пектораль».  

Досить цікаво і жваво цей День пройшов і в інших районних бібліотеках 

для дітей Миколаївської області, які залучили до участі місцевих активістів і 

діячів громади. Так, в Новоодеській РДБ на свято була запрошена місцева 

поетеса Тетяна Акальмаз, член літературного об’єднання «Пошук». Поетеса із 

задоволенням декламувала вірші літераторів-краян, знайомила присутніх зі 

своїми новими віршами про Новоодещину та, в рамках проведення Дня 

читання, бібліотека презентувала її першу персональну збірку патріотичної 

лірики «Моя найкраща, мила Україно!».  

Для привернення уваги жителів свого населеного пункту до творчості 

славних ювілярів, бібліотекарями та дітьми організовано та проведено низку 



флешмобів. В Єланецькій РДБ продовженням літературного заходу став 

флешмоб «Літератори-краяни: зорепад ювілеїв». Зірки з портретами ювілярів-

краян символізували справжній зорепад для літературної Миколаївщини. Біля 

дитячої бібліотеки та пам’ятника Т.Шевченку на площі селища юні читачі 

привертали увагу односельців до ювілейної події року, У м. Нова Одеса 

учасники Акції вийшли на флешмоб із книгами Бориса Мозолевського, Валерія 

Бойченка, Еміля Январьова з гаслом – «Читай – пізнай свій рідний край!».  

Новобузька районна бібліотека для дітей, разом з міськими бібліотеками-

філіями № 4, № 5 та учнями 9-10 класів Новобузькою ЗОШ №1 I-III ступенів, в 

мальовничому містечку міського парку провели День читання під назвою «Степ 

Миколаївський широкий нашептав віршів чарівні строки», привертаючи увагу 

перехожих і залучаючи їх до читання вголос творів миколаївських 

письменників.  

Міські і сільські бібліотеки також долучилися до організації обласного 

свята. У бібліотеці-філії №6 ЦБ для дітей м. Миколаєва проведено літературно-

археологічну розвідку «Золоте відлуння пекторалі» до 80-річчя з дня 

народження Б.М.Мозолевського, яка проходила протягом 3 місяців (лютий, 

березень, квітень). Цей захід проведено для учнів 5 загальноосвітніх шкіл м. 

Миколаєва (всього біля 300 дітей). У сільських бібліотеках-філіях ЦБС 

Миколаївської області пройшла низка різноманітних заходів: літературна 

година «Слова надіі, віри і любові» за творчістю Е. Январьова (Трикратська с/б 

Вознесенської ЦБС), творчий портрет «Еміль Январьов – з нами» 

(Прибужанівська с/б Вознесенської ЦБС), творчий огляд «Словесність рідного 

краю» за творчістю В.П. Бойченка (Щербанівська №1 с/б Вознесенської ЦБС), 

слайд-презентація «Література рідного краю» (Привільненська с/б Баштанської 

ЦБС), краєзнавча екскурсія «Літературні скарби Миколаївщини» 

(Виноградівська с/б Баштанської ЦБС).  

Юні користувачі та шановні гості теж підготувались до проведення 

зустрічей: вони вчили на пам'ять та читали уподобані ними чудові поезії, 

уривки з творів письменників, дискутували про прочитане та ділились своїми 

думками про улюблені твори та книги.  

15 квітня – це було справжнє свято читання, на якому панувала книга, 

читець, слово, слухач. День читання дав прекрасну можливість спілкуватися і 

обговорювати цікаві для дітей і підлітків теми в колі друзів. Цей день став для 

багатьох слухачів днем відкриття нових для них літературних імен-краян. 

Помітно пожвавився інтерес до читання і до бібліотеки. Час зустрічей пролетів 

швидко і непомітно, адже заходи пройшли дуже жваво і цікаво. У кожній 

бібліотеці ЦБС були оформлені книжкові виставки, присвячені творчості тих 

письменників-краян, чиї книги читали вголос. Такі дні – потужний інструмент 

емоційного сприйняття і спілкування і, звичайно, один із найдієвіших 

інструментів у просуванні книги і читання. 


