
Другий етап обласної літературної Акції 

День читання «Читай – пізнай свій рідний край» 

    15 вересня 2016 року в усіх бібліотеках для дітей Миколаївської 

області пройшов другий етап обласної літературної Акції – День читання 

«Читай – пізнай свій рідний край», присвяченої творчості літераторів-краян – 

ювілярів 2016 року. Організатором Акції виступила Миколаївська обласна 

бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна. 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. Цього разу бібліотекарі 

знайомили читачів з творчістю миколаївських письменників К. О. Голубкової, 

Дніпрової Чайки (Л. О. Березіної-Василевської), А. М. Топорова, А. В. 

Харлановича. Величезна кількість поетичних та прозових рядків з творчості 

наших земляків натхненно звучали в читальних залах, дитячих садках і школах, 

на вулицях, скверах і парках. В цей день читцями виступили бібліотекарі та 

вчителі, вихователі і батьки, старшокласники-волонтери і місцеві літератори, а 

діти мали змогу відчути себе маленькими акторами.  

    У рамках зазначеної Акції в обласній бібліотеці для дітей ім. В. О. 

Лягіна відбулися:  

    * День поетичного настрою «Поезії промінчик золотий», на якому 

читачі-учні 3-А класу ЗОШ № 59 стали учасниками письменницького 

перфомансу – театралізованого дійства – сама Дніпрова Чайка завітала до них, 

щоб поспілкуватися зі своїми маленькими читачами, розповісти про своє життя 

і творчість та продекламувати вірші. В свою чергу школярі довели поетесі, що 

вони читають і вивчають її твори і зробили незвичайний подарунок – яскраву 

інсценізацію дитячої комічної казки «Коза-дереза». Під час заходу дітей 

привітали і наші колеги – бібліотекарі Херсонської обласної бібліотеки для 

дітей ім. Дніпрової Чайки за допомогою скайпу. Вони поділилися з нашими 

читачами цікавими фактами життя відомої землячки і пограли з ними в 

інтерактивну гру «Справа №2: Дніпрова Чайка».  

    * Літературне свято «Читаймо рідне, читаймо найкраще!», 

присвячений творчості Катерини Голубкової і Анатолія Харлановича, 

учасниками якого були учні Першої української гімназії та їх викладачі. До 

бібліотеки завітали Миколаївські письменники – Ольга Сквирська і Степан 

Чігінцев. Ведучі свята Тетяна Мальцева і Вікторія Доній за допомогою 

медіапрезентації та відеороликів познайомили дітей з творчістю К. Голубкової і 

А. Харлановича. Ольга Сквирська прочитала вголос свої улюблені вірші 

Катерини Голубкової, а потім поділилася своїми секретами народження поезій 

та власним досвідом. Вірші Анатолія Харлановича прочитала бібліотекар 

Світлана Кулакова. Степан Чігінцев розповів про свої рецепти щастя та радості, 

виконав на гітарі свої улюблені мелодії, які надихають його на творчість. 

Зустріч пройшла дуже жваво. Учні розгадували ребуси, анаграми, відповідали 

на питання вікторин, задавали питання молодим миколаївським літераторам, 

уважно слухали їх настанови і поради, адже серед присутніх на святі було 

немало юних дарувань, які щойно відкривають свою пробу пера.  



    * У відділі масової роботи і естетичного виховання пройшла Година 

пізнання «Мистецька спадщина письменників-краян» для учнів 8-9 класів 

Миколаївського класичного ліцею та учнів 8 класу ЗОШ №13. Миколаївська 

земля подарувала не тільки Україні, а й світові багатьох видатних 

письменників: Дніпрова Чайка, Олесь Бердник, Спиридон Черкасенко, Микола 

Вінграновський тощо, які відомі не тільки у літературі, але й в мистецтві. 

Микола Вінграновський – письменник, кінорежисер, актор. Олесь Бердник – за 

його твором знято найпопулярніший у 20 ст. фантастичний фільм. Спиридон 

Черкасенко – письменник, драматург. Дніпрова Чайка – письменниця, створила 

лібрето опер «Коза-дереза», «Пан Коцький» та ін. Діти мали змогу прослухати 

уривок з опери «Коза-дереза» і проаналізувати, чим відрізняється звичайна 

казка від опери. Багато пісень написано на вірші нашого земляка Спиридона 

Черкасенка. Одну з таких пісень, «Тихо над річкою» можна було почути на 

заході. А про Миколу Вінграновського і говорити годі: письменник, актор, 

режисер… «Величальна колискова» на вірші Миколи Вінграновського у 

виконанні Ніни та Тоні Матвієнко стала прикрасою зустрічі. Діти мали змогу 

переглянути уривок з кінострічки «Назустріч мрії», за мотивами повісті Олеся 

Бердника «Серце Всесвіту».  

    До Акції одночасно приєднались районні дитячі бібліотеки, а також 

міські та сільські бібліотеки-філії Миколаївської області. В різних куточках 

Миколаївщини дорослі і діти читали вголос літературні твори наших 

талановитих земляків, говорили про їх життєві шляхи і творчі вподобання, 

переглядали електронні презентації та створенні власноруч буктрейлери, 

знайомились з літературними виставками та переглядами, а також багато 

іншого.  

    В цей день до досягнення мети Акції - популяризації краєзнавчої книги 

та читання – долучились місцеві почесні громадяни. Так, в дитячій бібліотеці 

Комунального Закладу «Бібліотечна мережа м. Вознесенська» відвідала захід 

Харланович Марія Іванівна, дружина Анатолія Харлановича, та поділилася 

своїми спогадами про цікаві і маловідомі факти з життя миколаївського поета. 

А в Новоодеській районній дитячій бібліотеці пройшла творча зустріч учнів 7-х 

класів ЗОШ №2 з почесним громадянином міста Нова Одеса, «Людиною року» 

в номінації «Митець 2001 року», художником, членом літературного 

об’єднання «Пошук», автором 20 прозових та поетичних збірок – Анатолієм 

Вітренком, який підтримує гарні стосунки з Катериною Голубковою, був 

особисто знайомий з Валерієм Бойченком та Емілем Январьовим, та поділився 

з присутніми своїми спогадами, прочитав улюблені вірші письменників-

ювілярів та свої власні вірші, присвячені К. Голубковій та В. Бойченку.  

    Для привернення уваги людей різної вікової категорії до рідної 

історичної літературної спадщини районними дитячими бібліотеками області в 

цей день було проведено тематичні літературні вуличні акції, а саме:  

    - працівники Новобузької районної бібліотеки для дітей зустрілися зі 

своїми читачами в парку міста та провели День читання, який іменувався «В 

океані рідного народу відкривай духовні острови». Тут, із вуст дітей, вчителів 

та бібліотекарів звучали голосні читання віршів, проникливі рядки творів, 

цікаві факти життя ювілярів літераторів-краян.  



    - бібліотекарі Первомайської міської дитячої бібліотеки-філії № 2 для 

привернення уваги до творчості відомої письменниці Дніпрової Чайки в 

міському сквері Перемоги провели вуличну акцію «Читай-пізнай свій рідний 

край!» та оформили книжкову виставку-мандрівницю по її творчості. Всім 

учасникам акції, до яких із задоволенням долучилися і дорослі перехожі люди, 

було запропоновано почитати вголос відомі твори Дніпрової Чайки.  

    - жителі Миколаївського району на майданчику біля районної дитячої 

бібліотеки також відвідали вуличну акцію «Читай – пізнай свій рідний край!», 

де їм було запропоновано почитати твори літераторів-ювілярів, ознайомитися 

взагалі з іменами письменників Миколаївщини та поспілкуватися наживо з 

місцевим письменником і кореспондентом районної газети «Маяк» Фальовим 

В. Ф.  

    Для залучення маленьких і дорослих читачів до літературної творчості 

наших земляків районними бібліотеками для дітей було проведено низку 

творчих заходів, конкурсів, ігор, змагань. В Братській РДБ було проведено гру-

змагання «Назви письменника-краяна», в якій відзначався той, хто назве 

найбільше прізвищ літераторів нашого краю; у Веселинівській РДБ діти взяли 

участь у конкурсі на краще читання віршів Анатолія Харлановича; в 

Баштанській РДБ бібліотекарі підготували театралізовану мозаїку під назвою 

«Крила таланту Дніпрової Чайки», де юні користувачі бібліотеки взяли участь у 

інсценізації творів Дніпрової Чайки: поезії у прозі «Дівчина-Чайка» та дитячої 

комічної опери «Коза-дереза».  

    Майже всі районні бібліотеки при організації своїх заходів 

продовжували використовувати буктрейлери, відороліки, інтерв’ю з 

письменниками, книги з автографом автора з електронного ресурсу Обласної 

бібліотеки для дітей з літературного краєзнавства «Письменники 

Миколаївського краю». Так, в Доманівській та Єланецькій РДБ читачі мали 

можливість послухати розповідь онука Ігоря про свого діда Адріана 

Митрофановича Топорова та переглянути відеофільм про нього. А більшість 

РДБ створили власні електронні видання, а саме: ролик Миколаївської РДБ 

«Письменники – ювіляри» авторами та виконавцями якого, були працівники та 

читачі бібліотеки; буктрейлери Доманівської РДБ на книгу Дніпрової Чайки 

«Дівчина Чайка» та Миколи Вінграновського «Первінка», які підготувала О. 

Грозовська. Також майже всі РДБ підготували електроні презентації для 

представлення та розкриття тематики Акції.  

    Загалом в усіх районних дитячих бібліотеках, а також міських та 

сільських бібліотеках-філіях Миколаївщини було організовано та проведено 

величезну кількість тематичних заходів: краєзнавчі літературні години та 

мандрівки, поетичні вернісажі та камертони, світлиці пам’яті та творчі 

портрети, які супроводжувалися декламуванням віршів та читанням вголос 

творів літераторів-краян.  

     Завдяки обласній Акції «День читання «Читай – пізнай свій рідний 

край» у читачів різного віку з'являється ще одна чудова нагода ознайомитися з 

новими іменами літературного надбання Миколаївщини, повернутися до 

прочитання рідних літераторів. Адже книга в усі часи була і залишається 

джерелом мудрості. Проникаючи в душу, вона залишає свій незгладимий слід, 

даючи можливість пробитися паросткам доброго, світлого і прекрасного. 


