
Третій етап обласної літературної Акції День читання «Читай – 

пізнай свій рідний край» 

Усі бібліотеки для дітей Миколаївської області 15 листопада 2016 року 

знову відчинили свої двері для проведення заключного етапу обласної 

літературної Акції – День читання «Читай – пізнай свій рідний край», 

присвяченої творчості літераторів-краян – ювілярів 2016 року. Метою 

проведення Акції 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. 

Організатором виступила Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. О. 

Лягіна. Цього разу для мешканців нашої області співробітники бібліотек 

влаштували різноманітні заходи і свята, під час яких знайомили дітей з 

творчістю миколаївських письменників, а саме: М. С. Вінграновського, В. І. 

Даля, О. П. Бердинка, С. Ф. Черкасенка. Кожний бажаючий в цей день зміг не 

тільки познайомитися з творчим життям та літературними надбаннями 

письменників нашого краю, а й просто провести час з користю.  

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

Лягіна відбулися:  

    * у відділі обслуговування дітей дошкільного віку та учнів 1-4 класів 

краєзнавча розвідка «Відкриваємо імена казкарів». Читачі учні 4-Б та 4-В класів 

школи № 59 та 4-А класу школи № 13 разом з бібліотекарем стали справжніми 

«розвідниками». Щоб дізнатися, про якого письменника буде йти мова, 

потрібно було знайти підказки: квіти, словник, малюнок тощо. Ці предмети 

«підштовхували» дітей на правильну відповідь. Таким чином хлопчики та 

дівчатка познайомилися з Миколою Вінграновським, Володимиром Далем, 

Ганною Зонтаг, Спиридоном Черкасенком та Олесем Бердником. Школярики 

заздалегідь підготувалися до обласної акції: вивчили вірші М. Вінграновського 

та С. Черкасенка, прочитали казки Г.Зонтаг, В. Даля та легенди О. Бердника. 

Усі присутні на заході ще раз впевнилися, що Миколаївська земля багата 

чудовими і талановитими людьми.  

    * відділом обслуговування учнів 5-9 класів була проведена 

літературно-інформаційна вулична акція «Миколаїв читає М. 

Вінграновського». До заходу долучилися дорослі і маленькі миколаївці, які в 

цей час прогулювалися вулицею Соборною. І навіть погода не стала на заваді. 

Містянам була запропонована Літсушка (літературна сушка), яка знайомила з 

творчістю нашого видатного земляка – його лірикою. Не залишились без уваги 

перехожих два інформаційних стенди «Ескіз дивовижного життя» та «Микола 

Вінграновський – дітям». У таку похмуру погоду миколаївці особливо тішилися 

та раділи літературно-сонячній лотереї «В цей день та час сонечко сяє тільки 

для вас!», завдяки якій можна було покращити свій настрій приємними 

побажаннями! А ще кожний учасник отримав літературну листівку з 

біографією письменника та його віршем. Гадаємо, що місію виконано - понад 

100 дітей і дорослих відкрили для себе світ Миколи Вінграновського.  

 До участі в третьому етапі акції приєдналися і районні бібліотеки 

області. Учасники дотримувалися умов акції, але в той же час кожен вніс свої 

творчі знахідки: різноманітні вуличні та стаціонарні акції, конкурси і флеш-



моби, інсценізацію творів письменників-краян, зустрічі з цікавими та відомими 

людьми районів, перегляди презентацій та буктрейлерів, створювали власну 

інформаційну електронну та друковану продукцію, а також багато іншого.  

 Так, з метою зміцнення зв'язків з громадськістю та розширення кола 

друзів Новоодеська районна дитяча бібліотека 15 листопада організувала 

літературне свято, в рамках якого була оформлена книжкова виставка «Пошук» 

відкриває таланти» (до 15-річчя з дня заснування літературного об’єднання 

«Пошук»). На святі керівник літературного об’єднання «Пошук» З. Я. 

Видашенко розповіла дітям про історію заснування та творчі здобутки 

літоб’єднання, презентувала свою нову книгу, декламувала свої нові поезії та 

разом з дітьми вголос читала уривки з улюблених творів Миколи 

Вінграновського. Щоб привернути увагу жителів свого міста до творчості 

наших славних ювілярів, всі учасники свята вийшли на вуличну акцію 

«Читаємо твори літераторів-краян».  

 Ігрові форми спілкування з юними користувачами все більше сприяють 

пробудженню у них інтересу до рідної культури, до літератури рідної землі. 

Тому бібліотеки Миколаївської області в День читання організували та провели 

значну кількість флеш-мобів, різноманітних акцій, конкурсів та інсценізацій 

літературних творів. У дитячій бібліотеці Комунального закладу «Бібліотечна 

мережа м. Вознесенська» бібліотекарі спільно з дітьми провели флеш-моб 

«Срібна поезія Миколи Вінграновського». В Баштанській районній дитячій 

бібліотеці родзинкою цього дня стала акція «Наодинці з письменником», під 

час якої юні користувачі мали можливість в камерній обстановці 

поспілкуватися наодинці з творами письменників-краян, для чого в читальній 

залі дитячої бібліотеки було облаштоване затишне «читацьке місто». 

Маленьким читачам Березанської районної дитячої бібліотеки було 

запропоновано взяти участь у конкурсі приказок, прислів’їв і повір’їв про гусей 

та цікавинок про них (в рамках літературного заходу «Дивовижний світ 

пташиного життя» за творчістю М. Вінграновського) та у конкурсі «Відгадай 

загадки Даля» (в рамках ілюзіону мовної словесності за творчістю В. І. Даля). А 

юні користувачі Березнегуватської районної дитячої бібліотеки інсценізували 

вірш Миколи Вінграновського «Молоденька хмаринка».  

Для проведення тематичних заходів Акції районні дитячі бібліотеки 

області створили та використали власні електронні та друковані видання: 

інформаційні буклети бібліографічні нариси, буктрейлери, відеоролики, відео 

презентації тощо. Врадіївська районна дитяча бібліотека створила буктрейлер 

на книгу М. Вінграновського «Сіроманець», який зайняв 3 місце у обласному 

конкурсі бук трейлерів; Баштанська районна дитяча бібліотека презентувала 

відеоперегляд «Запрошуємо у Всесвіт Олеся Бердника»; Доманівська – до 

проведених заходів підготувала інформаційні буклети «Блискучий лірик - 

Спиридон Черкасенко», «Всесвіт Олеся Бердника», «Чарівник слова – Микола 

Вінграновський»; Миколаївська районна дитяча бібліотека організувала 

перегляд власних відеороликів, присвячених літераторам-краянам.  

      Також в бібліотеках області працювали віртуальні екскурсії по 

різноманітних сайтах, де учасники Акції мали змогу познайомитися з 

біографіями та творчістю чудових письменників ювілярів нашого краю шляхом 

переглядів буктрейлерів, відеороликів, інтерв’ю з письменниками та інше. Так, 



Кривоозерська районна дитяча бібліотека організувала перегляд фільму 

«Дорога на Січ» за романом Спиридона Черкаксенка, читачі Врадіївської 

районної бібліотеки мали змогу прослухати вірші М. Вінграновського у 

виконанні відомих діячів культури Ніни Матвієнко та Євгена Нищука. Майже 

всі бібліотеки використали для організації літературних свят електронний 

ресурс з літературного краєзнавства «Письменники Миколаївського краю» 

Обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна.  

Заступник директора по роботі з дітьми Веселинівської районної дитячої 

бібліотеки в день читання здійснила літературний рейд присвячений творчості 

письменників-ювілярів до читачів Ставківської та Широколанівської бібліотек-

філій, в рамках якого було проведено літературний журнал «Передчуття любові 

і добра» та поетичний марафон «Поезія рідного краю».  

        В заключному етапі акції «День читання «Читай – пізнай свій рідній край!» 

взяли участь більше 150 районних, міських та сільських бібліотек, що 

працюють з дітьми. Бібліотекарі підготували насичені програми з 

позиціюванням кожного письменника Миколаївщини і показом різноманітних 

наочних електронних та друкованих матеріалів. Обласна Акція стала яскравою 

подією для всіх читачів Миколаївської області. Читання вголос творів наших 

літераторів-краян дало можливість усім дітям поділитися своїми емоціями, а 

дорослим – сформувати у дітей цінності, які необхідні саме сьогодні: 

патріотизм, духовність, національну самосвідомість. 


