
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом обласної  

бібліотеки ім. В. О. Лягіна 

від 25.02.2016 № 11   

 

 

Порядок проведення 

обласної літературної акції 

«День читання «Читай – пізнай свій рідний край!» 
 

І. Загальні положення 
1.1. Акція проводиться на виконання розпорядження голови 

Миколаївської облдержадміністрації від 29.01.2016 № 26-р «Про оголошення 

2016 року на Миколаївщині Роком ювілеїв літераторів-краян» 
 

1.2. Організатором та координатором  обласної літературної акції «День 

читання «Читай – пізнай свій рідний край!» (далі – Акція) є Миколаївська 

обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна (далі – бібліотека).  

Телефон для довідок: (0512) 37-66-44 
 

1.3. До інформаційного супроводу Акції в районах залучаються 

Центральні бібліотеки для дітей ЦБС області. 
 

1.4.  Акція проводиться з метою:  

формування, поглиблення і розширення знань читачів-дітей про історію, 

культуру та літературу рідного краю;  

ознайомлення дітей і підлітків з творчістю найвідоміших миколаївських 

письменників-ювілярів 2016 року;  

пробудження у дитячого покоління  почуття гордості і поваги до рідної 

землі та її літературної спадщини;  

популяризації кращих творів краєзнавчої дитячої літератури, читання і 

бібліотеки, а також підвищення інтересу до читання вголос у маленьких 

користувачів; 

привернення уваги громадськості до ролі дитячої книги у формуванні 

особистості дитини шляхом запрошення для спілкування відомих діячів краю.  
 

ІІ. Учасники акції 

2.1.  Учасниками Акції є бібліотеки Миколаївської області, що працюють 

з дітьми.  
 

2.2. Соціокультурні та просвітницькі заходи акції проводяться для дітей і 

підлітків від 5 до 14 років включно.   
 

ІІІ. Строки та умови проведення Акції 

3.1. Акція проводиться протягом 2016 року (тричі на рік):  

15 квітня – День читання, присвячений життю та творчості: відомого поета 

Еміля Ізраїльовича Январьова (1931-2005); історика, поета та археолога, 

дослідника скіфської старовини Бориса Миколайовича Мозолевського (1936-

1993); критика і публіциста Віталія Опанасовича Карпенка (1941 р.н.); 



миколаївського поета, перекладача Валерія Петровича Бойченка (1941-2011); 

дитячої письменниці, перекладача Ганни Петрівни Зонтаг (1786-1864); 

15 вересня – День читання, присвячений життю та творчості: українського 

поета Анатолія Васильовича Харлановича (1936-2008); педагога, письменника, 

публіциста Адріана Митрофановича Топорова (1891-1984); українській 

письменниці Дніпрової Чайки (Людмили Олексіївни Березіної-Василевської) 

(1861-1927); миколаївської поетеси Катерини Олександрівни Голубкової (1946 

р.н.); 

15 листопада –  День читання, присвячений життю та творчості: поета, 

актора, кінорежисера Миколи Степановича Вінграновського (1936-2004); 

письменника, вченого, етнографа Володимира Івановича Даля (1801-1872); 
українського письменника-фантаста Олександра Павловича Бердника (1926-

2003); українського письменника Спиридона Феодосійовича Черкасенка (1876-

1940). 
 

3.2.  Кожний день Акції проходить в 3 етапи: 

Перший етап (підготовчий) – до 5 числа місяця, в якому проводиться 

Акція, бібліотеки-учасники розробляють власний перелік заходів за творчістю 

та біографіями відповідних літераторів-краян, які вони планують організувати 

та провести в основний День Читання, та надсилають його організатору 

електронною поштою: E-mail: odbmetodist@ukr.net. 

Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна на основі отриманих планів 

розробляє узагальнений План проведення Дня читання, який буде 

опублікований 10 числа на офіційному сайті бібліотеки. 

Другий етап (основний) буде проходити у визначений день 2016 р. 

(згідно п. 3.1.). У цей день в усіх бібліотеках-учасницях проводяться 

соціокультурні та просвітницькі заходи, присвячені життю і творчості 

відповідних літераторів-краян (скайп-зустрічі між бібліотеками-учасницями; 

голосні читання із залученням до читання вголос дітей, батьків, учасників 

творчих колективів та представників влади і громадськості; зустрічі з цікавими 

людьми району; пересувні виставки-колекції тематичних матеріалів; 

літературно-ігрові програми; ігри-подорожі вулицями і пам'ятниками міста; 

вікторини по творчості місцевих письменників; літературні ігри малих форм та 

ін.)  

Третій етап (завершальний) – після кожного проведеного Дня Акції з 16 

по 25 число місяця, в якому проводиться Акція, установа-учасниця інформує 

організатора електронною поштою (E-mail: odbmetodist@ukr.net) про виконану 

роботу шляхом надання Звіту про проведення Акції в довільній формі з 

додатком світлин та відео.  
 

ІV. Підведення підсумків Акції 

5.1 Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна за матеріалами звітів 

бібліотек-учасниць складає зведений звіт про акцію і розміщує його в ЗМІ, на 

сайті Обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна, а також здійснює 

інформаційний супровід ходу Акції.   
 

5.2. Найактивніші бібліотеки-учасники отримують Диплом учасника 

Акції.   
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