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Для кожного з нас велика батьківщина починається з малої. Почуття 

патріотизму стає глибшим, коли ми більше дізнаємося про історію своєї малої 

батьківщини, про знаменитих земляків, про вулиці, по яких ми ходимо, коли 

знайомимося з традиціями та пам'ятками рідного краю. Дуже відрадно, що ми зараз 

переживаємо часи відродження краєзнавства. Це пов'язано з підйомом національної 

самосвідомості, визнанням авторитету загальнолюдських цінностей, зростанням 

інтересу до проблем історії вітчизни і «малої батьківщини» у людей різного віку, 

професій, переконань.  

Держава і суспільство поставили перед народом такі значущі для збереження 

української державності завдання, як формування у підростаючого покоління 

високих моральних та етичних якостей, серед яких важливе значення мають 

патріотизм, громадянськість, відповідальність за долю Батьківщини. У зв'язку з цим 

значно зросла роль дитячих бібліотек, в рамках яких відбувається духовно-моральне 

становлення дітей і підлітків, в тому числі за допомогою поширення краєзнавчих 

знань. Творчо підійшли до організації цієї роботи дитячі бібліотеки Миколаївщини.  

Так, 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, проходила обласна літературна Акція – 

День читання «Читай – пізнай свій рідний край» (далі – Акція). Організатором та 

координатором Акції виступила Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. О. 

Лягіна.  

Акція проводилась 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. 
(Додаток 1 – Порядок проведення обласної літературної акції «День читання «Читай – 

пізнай свій рідний край!») 

 У визначені дні 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 в ці дні 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, 
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громадські діячі, депутати, педагоги, заслужені мешканці міста і села. Так, в цей 

день читцями виступили бібліотекарі та вчителі, вихователі і батьки, 

старшокласники-волонтери і місцеві літератори, а діти мали змогу не тільки взяти 

участь у голосних читаннях, а й відчути себе маленькими ведучими, акторами та 

ораторами. Дуже гідно впоралися з декламацією самі бібліотекарі - читали 

емоційно, грамотно, проникливо. Юні користувачі та шановні гості старанно 

готувались до проведення зустрічей: 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. Величезна кількість поетичних та 

прозових рядків з творчості наших земляків натхненно звучали в читальних залах, 

дитячих садках і школах, на вулицях, скверах і парках.  
 

Перший етап обласної літературної Акції  

День читання «Читай – пізнай свій рідний край» 
(Додаток 2 – Програма проведення першого етапу Обласної літературної акції – Дня читання «Читай – 

пізнай свій рідний край!» в бібліотеках для дітей Миколаївської області) 

15 квітня пройшов перший день Акції, присвячений життю та творчості 

літераторів-краян: 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). 

Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна 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 і творчістю миколаївських письменників-

ювілярів. Борис Мозолевський здивував своєю цікавою біографією. Всіх вразила 

славнозвісна Пектораль. Дуже сподобалося малятам слухати і самим читати 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 про 

його внесок 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 
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стверджує: все буде добре! 

На підлітків у бібліотеці 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, презентацію книг, літературну виставку та 

захопливі вікторини. 

 Всі зустрічі пройшли цікаво, діти з великим інтересом 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 В. Бойченка «Не повториться мить», слухали відеочитання поезій 
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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. 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 головній 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 Новобузької 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 від дня народження Б.М.Мозолевського, яка проходила 

протягом 3 місяців (лютий, березень, квітень).  Цей захід проведено для учнів п’яти 
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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).  
 

Другий етап обласної літературної Акції  

День читання «Читай – пізнай свій рідний край» 
(Додаток 3 – Програма проведення другого етапу Обласної літературної акції – Дня читання «Читай – 

пізнай свій рідний край!» в бібліотеках для дітей Миколаївської області) 

 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. 

Цього разу бібліотекарі знайомили читачів з життям і творчістю українського поета 

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

Адріана Митрофановича Топорова (1891-1984); української письменниці Дніпрової 

Чайки (Л. О. Березіної-Василевської) (1861-1927); миколаївської поетеси Катерини 

Олександрівни Голубкової (1946 р.н.).  

В обласній бібліотеці для дітей ім. В. О. Лягіна відбулися наступні заходи.  

 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!» було присвячене 

творчості Катерини Голубкової і Анатолія Харлановича. Його учасниками були учні 

Першої української гімназії та їх викладачі. До бібліотеки завітали Миколаївські 
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письменники – Ольга Сквирська і Степан Чигінцев. Ведучі свята 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 Чигінцев 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. За твором Олеся Бердника «Серце всесвіту» знято найпопулярніший у 20 ст. 

фантастичний фільм «Назустріч мрії». Спиридон Черкасенко – письменник, 

драматург, автор слів багатьох пісень. 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, прослухати пісню «Тихо над річкою» на вірші Спиридона Черкасенка, 

«Величальну колискову» на вірші Миколи Вінграновського у виконанні Ніни та 

Тоні Матвієнко, 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 створені власноруч 

буктрейлери, знайомились з літературними 

виставками та переглядами, а також багато 

іншого. 
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В цей день до досягнення мети Акції - популяризації краєзнавчої книги 

та читання – долучились почесні місцеві 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 із 

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. Він 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». Із вуст дітей, вчителів та бібліотекарів звучали 

голосні читання віршів, проникливі рядки улюблених творів, цікаві факти із 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 за її творчостю. Всім учасникам акції, 

до яких із задоволенням долучилися і дорослі перехожі люди, було запропоновано 

почитати вголос уривки з відомих творів Дніпрової Чайки.  

- Жителі Миколаївського району на майданчику біля районної дитячої 

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

було запропоновано ознайомитися з іменами письменників Миколаївщини, 

почитати твори літераторів-ювілярів та поспілкуватися наживо з місцевим 

письменником і кореспондентом районної 

газети «Маяк» В. Ф. Фальовим.   

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 перемагав той, 

хто назве найбільше прізвищ літераторів 

нашого краю; у Веселинівській РДБ діти 
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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 її творів: поезії у прозі «Дівчина-Чайка» та дитячої комічної опери 

«Коза-дереза».  

Майже всі районні бібліотеки при організації своїх заходів продовжували 

використовувати буктрейлери, відеоролики, 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». Практично 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. 
 

Третій етап обласної літературної Акції  

День читання «Читай – пізнай свій рідний край» 
(Додаток 4 – Програма проведення третього етапу Обласної літературної акції – Дня читання 

«Читай – пізнай свій рідний край!» в бібліотеках для дітей Миколаївської області) 

 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. Цього разу для мешканців нашої області співробітники 

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

творчістю миколаївських письменників, а саме: 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). Кожний бажаючий у 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 наступні заходи.  

 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 
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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 інформаційні 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 

Видашенко З. Я. 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 
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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 в обласному конкурсі 

буктрейлерів. 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 бібліотечними 

сайтами, 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. 
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 Заступник директора по роботі з дітьми Веселинівської районної дитячої 

бібліотеки в День читання здійснила літературний рейд до читачів Ставківської та 

Широколанівської бібліотек-філій, присвячений творчості письменників-ювілярів, в 

рамках якого було проведено літературний журнал «Передчуття любові і добра» та 

поетичний марафон «Поезія рідного краю».  
 

Цю акцію вже можна назвати тотальною – в Обласній Акції «День читання 

«Читай – пізнай свій рідній край!» взяли участь більше, ніж 150 районних, міських 

та сільських бібліотек, що працюють з дітьми.  Працівники бібліотек підготували 

насичені програми з поданням кожного письменника Миколаївщини і показом 

різноманітних наочних електронних та друкованих матеріалів. 

Читання в усі часи було не 

тільки прекрасним засобом 

проведення вільного часу, 

інтелектуальним хобі, 

універсальним способом 

самоосвіти. Читання – це 

громадський рух, який яскраво 

виражає стан суспільства в цілому. 

Обласна Акція стала яскравою 

подією для всіх жителів 

Миколаївської області – 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. 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. 

Завдяки обласній Акції «День читання «Читай – пізнай свій рідний край» у 

читачів різного віку з'явилася 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. 

Давайте читати разом, будувати своє майбутнє грамотно і ширше бачити світ.  
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Додаток 1 

 

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 
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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.   
 

 

 

 

 

 

mailto:odbmetodist@ukr.net
mailto:odbmetodist@ukr.net


 17 

Додаток 2 

Програма проведення  

Обласної літературної акції – Дня читання «Читай – пізнай свій рідний край!» (15 

квітня) в бібліотеках для дітей Миколаївської області 

 

Назва ЦБС Назва заходу 

Обласна бібліотека 

для дітей                                    

ім. В. О. Лягіна: 

Літературний флешмоб «Поезії чарівні звуки вустами відомих 

земляків» 

День поетичного настрою «Поезії промінчик золотий», в гостях 

миколаївська письменниця Л. Чижова  

ЦБС для дітей м. Миколаєва:  

Бібліотека-філія №2 

ЦМБД  ім. Ш. Кобера і 

В. Хоменка  

- Поетичне віконце «Який широкий світ!» (за творчістю В. 

Бойченка) 

- Літературний силует «В  этом городе я горевал сто крат и 

однажды счастливым был…» (за творчістю Е.Январьова) 

Бібліотека-філія № 6 

ЦМБД             ім. Ш. 

Кобера і В. Хоменка   

Літературно-археологічна розвідка «Золоте відлуння пекторалі» (до 

80-річчя від дня народження поета, археолога Бориса 

Миколайовича Мозолевського) 

Дитяча бібліотека КЗ 

«Бібліотечна мережа 

м. Вознесенська» 

- Інтернет – подорож «Скіфські скарби Бориса Мозолевського»    

- Голосні читання на тему «Той, чия душа «край Скіфії стояла…» 

- Презентація книги Валерія Бойченка «Не повториться мить…» 

Первомайська міська 

дитяча бібліотека-

філія №2  

- Літературна світлиця пам’яті «Поетичний лицар епохи» (до 85-

річчя від дня народження Е. Январьова) 

- День читання  в міському сквері Перемоги з пересувною 

книжковою виставкою «Читаймо, друзі, Январьова» 

КЗ «Бібліотека для 

дітей                                       

м. Южноукраїнська» 

Літературна година (вулична акція) «На літературних просторах 

рідного краю»  

Арбузинська РДБ   

- Вечір поезії «Вірші торкаються серця» (до 85-річчя від дня 

народження Е. Январьова) 

- Презентація відеоматеріалів «Сузір’я миколаївців. Еміль 

Январьов» 

- Літературний перегляд «Поет і громадянин: Еміль Январьов» 

Баштанська РДБ 

- Літературно-історичний хроноскоп «Дума про степ 

Б.Мозолевського» 

- Літературні читання та книжкова виставка-інсталяція «Хроністи 

нового часу» 

- Презентація інформаційно-бібліографічного календаря «Читаємо 

своє – читаєм українське» 

Березанська РДБ  

- Літературно-краєзнавчі читання «Його любили боги Скіфії» (до 

80-річчя від дня народження Б.М.Мозолевського) 

- Голосні читання «Миколаївські письменники – дітям» в рамках 

Акції «2016 секунд казкового читання»  

- Книжкова виставка «Письменники-краяни. Ювіляри 2016 року»  

Березнегуватська 

РДБ 

Година літературного краєзнавства «Я починаюсь з рідної землі», в 

рамках якої – презентація «Літератори-краяни – ювіляри 2016 р.» та 

голосні читання творів літераторів-ювілярів 

Братська РДБ 
Літературний-портрет «Поетичні сходинки митців слова 

Миколаївщини» 

Веселинівська ЦБС:  

Веселинівська РДБ Поетичний марафон «Шануємо наші самоцвіти» 
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Варюшинська б/ф 
Літературно-краєзнавчий калейдоскоп «Проза та поезія рідного 

краю» (за творчістю Б. Мозолевського,  В. Бойченка, Е.Январьова)  

Катеринівська б/ф 
Краєзнавча інформина «Стежками творчості письменників-

ювілярів» 

Кудрявцівська б/ф 

- Слайдова презентація  «Де шукати мені долі кращої, крім землі, де 

лежать мої пращури…» (до 80 річчя з дня народження 

Б.Мозолевського)  

- Голосні читання поетичної збірки В.Бойченка «Правий берег» 

Миколаївська б/ф 
- Година краєзнавства «Борис Мозолевський – дітям» 

- Перегляд літератури «Валерій Бойченко. Поезія рідного краю» 

Михайлівська б/ф 
Краєзнавчі читання «Його оберігали боги Скіфії» (до 80-річчя з дня 

народження Б.Мозолевського) 

Піщанобрідська б/ф Літературна година «Обрії поезії Валерія Бойченка» 

Покровська б/ф Літературний журнал «Наш знаменитий земляк Мозолевський» 

Подільська б/ф Поетичний лабіринт «Поетичні шедеври краю» 

Широколанівська б/ф Слайдова презентація «Загадка Пекторалі» 

Вознесенська ЦБС:  

Актовська с/б 
Огляд творчості «Борис Мозолевський – українець, якого варто 

пам’ятати» 

Білоусівська с/б 
День читання «Ювілейне сузір’я краян» (за творчістю 

В.П.Бойченка, Б.М. Мозолевського) 

Бузька с/б   
Голосне читання  «Літературні скарби Миколаївщини» (за 

творчістю Е.Январьова) 

Вознесенська с/б 
Голосне читання «Поети-краяни – ювіляри 2016» (за творчістю 

В.П. Бойченка) 

Григорівська с/б День читання «Б.М. Мозолевський – дітям» 

Мартинівська с/б 
Літературний портрет «Усе поезія, все диво» (за творчістю В.П. 

Бойченка) 

Олександрівська м/б 
День читання «Літературне слово краян» (за творчістю 

Е.Январьова, В. Бойченка) 

Прибужанівська с/б Творчий портрет «Еміль Январьов – з нами» 

Прибужанівська с/б 
День читання «Ті, хто словом край свій звеличив» (за творчістю 

Е.Январьова, В.Бойченка) 

Таборівська с/б 
День читання «Лицарі поетичного слова» (за творчістю В.П. 

Бойченка) 

Тімірязєвська с/б Голосне читання «У світі поезії» (за творчістю  Б. Мозолевського) 

Трикратненська с/б 
Літературний портрет «Поетичний лицар епохи» (за творчістю Е. 

Январьова) 

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

Январьова) 

Щербанівська №1 с/б 
Творчий огляд «Словесність рідного краю» (за творчістю В.П. 

Бойченка) 

Щербанівська с/б№2 
День читання «Письменники – ювіляри 2016» ( за творчістю Е. 

Январьова, В. Бойченка) 

Яструбинівська с/б 
Голосне читання «Провідник у світ Скіфії» (за творчістю Б.М. 

Мозолевського) 

Врадіївська ЦБС:  

Врадіївська РДБ 
Віртуальна подорож по життю і творчості Е. І. Январьова «Я 

народився в Миколаєві» 

Доброжанівська б/ф Вечір пам’яті Е. І. Январьова «Человек на все времена» 

Кумарівська б/ф 
Огляд життя і творчості Е. І. Январьова «Поезія – життя і проза 

творчості» 
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Адамівська б/ф Голосні читання прози В. П. Бойченка «Усе поезія, все диво» 

Доманівська РДБ  

- Фрагментарне читання поетичної творчості Е.Январьова «Я 

читал…» 

- Поетичні хвилинки «Щирим золотом степ цей світився»  

(Б.Мозолевський) 

- Голосне читання віршів П В.Бойченка з «Поетичного зошита». 

- Голосне читання казок  Г.П. Зонтаг з використанням 

мультимедійних засобів 

Єланецька РДБ 

 

- Презентація постійної діючої книжкової виставки-календаря  «Ті, 

хто словом край свій  звеличив» 

- Літературний портрет «Поет з душею історика» (до 75-річчя від 

дня народження Валерія Бойченка); 

- Літературно-краєзнавча подорож «Обожувач степу і Скіфії» (до 

80-річчя від дня народження Бориса Мозолевського); 

- Флешмоб  «Літератори-краяни: зорепад ювілеїв». 

Комунальна установа 

«ЦБС Жовтневого 

району» 

- Вікторина за творчістю Еміля Январьова «В поисках рифмы» 

- Поетичні етюди Б.М. Мозолевського «Пісня вічної дороги» 

Казанківська РДБ 

«Літературна сторінка Миколаївщини», в рамках якої: 

інформаційна година «Співці степового краю»; поетичні години за 

творчістю: Валерія Бойченка «Відданість рідній землі», Еміля 

Январьова  «Спогади про воєнне дитинство», Бориса 

Мозолевського «Привіт тобі, земле моєї долі!» 

Кривоозерська РДБ 

 

- Виставка-презентація «З любов’ю до рідної землі» по творчості 

Январьова та Мозолевського 

- Флешмоб «Вірші ювілярів у виконанні дітей» 

- Бібліоподорож «Скарби Нікопольщини. Золота пектораль» (відео 

з ютуба) 

Миколаївська РДБ 

- Мандрівка сторінками сайту Обласної бібліотеки для дітей ім. В. 

О. Лягіна, присвяченим ювілярам-краянам  

- Перегляд відеороликів, присвячених літераторам-краянам 

- Вулична акція «Читай – пізнай свій рідний край!» на який 

бажаючим буде запропоновано почитати твори літераторів-

ювілярів, ознайомитись з іменами письменників Миколаївщини. 

- Виставка-мандрівниця в бібліотеці та за її межами «Любі теплі 

твори рідних письменників». 

Новобузька РДБ КЗ 

«Новобузька ЦБС»  

- Книжкова виставка ювілярів-краян 2016 р. «Талановитий краю 

мій…» 

- Голосні читання у міському парку «Степ Миколаївський широкий 

нашептав віршів чарівні рядки» 

Новоодеська РДБ  

- Перегляд літератури «Миколаївські письменники-ювіляри – 2016» 

- Панорама творчості Е. Январьова, Б. Мозолевського, В. Бойченка 

та Г. Зонтаг із циклу «Літературна карта Миколаївщини» (читання 

вголос віршів та уривків із творів ювілярів) 

- У сквері міста – флешмоб «Читай – пізнавай свій рідний край!» 

Очаківська РДБ 
Літературно-поетична година «До плину часу доторкнусь душею» 

(до ювілею В. Бойченка) 

Первомайська РДБ 

- Виставка-презентація «Знайомтесь: літератори-краяни» (Е. 

Январьов, В. Бойченко, Б. Мозолевський) 

- Голосні читання «Краса рідного краю в поезії В. Бойченка»  

- Історична подорож  «У пошуках Скіфії» 

Снігурівська РДБ  - Поетичний зорепад «Не повториться мить...» (за творчістю 
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В.П.Бойченка) 

- «Открытый урок с Эмилем Январевым»  

- Літературна подорож «Який широкий світ!» (за творчістю 

В.П.Бойченка) 

 

 

Додаток 3 

Програма проведення  

Обласної літературної акції – Дня читання «Читай – пізнай свій рідний край!» (15 

вересня) в бібліотеках для дітей Миколаївської області 

 
Назва ЦБС Назва заходу 

Обласна бібліотека для 

дітей                                    

ім. В. О. Лягіна: 

- Бібліоекспедиція «Нас всіх ріднить південний край» 

- День поетичного настрою «Поезії промінчик золотий» 

ЦБС для дітей м. 

Миколаєва: 

 

ЦМБД  ім. Ш. Кобера і В. 

Хоменка  

Літературна орбіта «На крилах Дніпрової Чайки» 

Бібліотека для дітей № 2 
Літературний віночок  «У мене на серденьку сонце» (за творчістю 

Дніпрової Чайки) 

Бібліотека для дітей № 3 Літературна скарбниця «Перлини Побужжя» 

Бібліотека для дітей № 4 
Літературний портрет «Знаю тепер, що я українка!» (за творчістю 

(Дніпрової Чайки) 

Бібліотека для дітей № 5 
Автограф-сесія з Голубковою К. О. «Я в гости вас жду на родную мою 

Украину…» 

Бібліотека для дітей № 6 Літературний портрет «На крилах Дніпрової Чайки» 

Бібліотека для дітей № 7 Бібліотечна медіавітальня «Зорепад миколаївських талантів» 

Бібліотека для дітей № 8 
Літературно-мистецьке свято «Шануємо свої самоцвіти!» (за творчістю 

миколаївських письменників-краян) 

Бібліотека для дітей № 10   
Літературне знайомство «Пала душа,і думка в’ється, мов чайка, в’ється...» 

(за творчістю Дніпрової Чайки) 

Бібліотека для дітей № 11 Літературний ранок «Дніпрова зірка» (за творчістю Дніпрової Чайки) 

Дитяча бібліотека КЗ 

«Бібліотечна мережа м. 

Вознесенська» 

- Літературна візитка  «Співець українського степу» (до 80-річчя  від дня 

народження А.В.Харлановича): спогади місцевих поетів «Його талант, то 

божа іскра», буктрейлер за книгою А.В. Харлановича «Сповідь», діти 

читають вірші поета «З любов’ю в серці вірш читаю»  

- Літературний мікс «Чайки Дніпрової крила» (до 155-річчя від дня 

народження Л.О.Березіної): сторінки біографії та творчості Дніпрової 

Чайки «В краю, серці милім», дитяча комічна лялькова вистава  «Коза-

дереза» (за твором Дніпрової Чайки), перегляд презентації «Життєва та 

творча доля Людмили Олексіївни Березіної» 

Первомайська міська 

дитяча бібліотека-філія 

№2  

- Літературна світлиця пам’яті «Дніпрова Чайка української літератури», 

(до 155-річчя від дня народження Людмили Олексіївни Василевської-

Березіної) 

- Вулична акція «Читай-пізнай свій рідний край!» в міському сквері 

Перемоги: читання вголос перехожими творів Дніпрової Чайки, виставка-

мандрівниця «Читаємо твори письменників-краян»  

КЗ «Бібліотека для дітей                                       

м. Южноукраїнська» 
Краєзнавча година «Краю мій, моє ти коріння»  

Арбузинська РДБ   

Літературний акорд «Дзвінке ім’я – Дніпрова Чайка» (до 155-річчя з дня 

народження  Дніпрової Чайки (Л. О. Березіної-Василевської)): бібліомікс  

«На крилах Дніпрової Чайки», перегляд мультимедійної  презентації та 

буктрейлерів за творчістю Дніпрової Чайки, голосні читання творів 
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Дніпрової Чайки «Рядки, які дарують радість» . 

Баштанська РДБ 

- Презентація буктрейлера на збірку віршів Анатолія Харлановича 

«Сповідь»  

- Експрес-виставка «Дівчина – Чайка» 

- Відеоперегляд «Знаю тепер, що я Українка» 

Березанська РДБ  

- Поетичний вернісаж  «Все на свете увидеть иначе..» (До 70 річчя  від 

дня народження К. О. Голубкової)  

- Голосні читання « На крилах  Дніпрової Чайки»( До 155-річчя від дня 

народження Дніпрової Чайки)   

- Перегляд  літератури «Письменники  рідного краю»  

Березнегуватська РДБ 
- Тематична полиця «Легендарна Чайка» (до 155-річчя Дніпрової-Чайки); 

- Літературне знайомство «Поети і письменники рідного краю» 

Братська РДБ 

- Презентація електронної версії «Життєва і творча доля Дніпрової 

Чайки»  

- Літературна година «Крила таланту й любові» 

Веселинівська РДБ Літературний марафон «Південний краю! Сторона прекрасна!»  

Вознесенська ЦБС:  

Вознесенська ЦРБ Книжковий вернісаж «На крилах Дніпрової Чайки»  

Актовська СБФ  Година поезії «Я поет українського степу» (за творчістю А.Харлановича)  

Вознесенська СБФ Огляд творчості «Із плеяди майстрів» (за творчістю А.Харлановича)  

Дмитрівська СБФ  
Творчий портрет «Поки жива, все одного я бажати буду: тої зірки, того 

світу повік не забуду!» (за творчістю Дніпрової Чайки)  

Новосілківська СБФ 
Літературний перегляд «Письменниця Людмила Олексіївна Василевська 

(Дніпрова Чайка)» 

Олександрівська МБФ 
Літературний портрет «Співець українського степу» (за творчістю 

А.Харлановича)  

Прибужанівська СБФ  День читання «Чарівний світ поезії» (за творчістю Голубкової К.О.)  

Тімірязєвська СБФ  
День читання «Літературна Миколаївщина» (за творчістю Голубкової 

К.О.)  

Трикратська СБФ  
Голосне читання віршів та перегляд буктрейлера «Співець українського 

степу» (про творчість А.Харлановича)  

Щербанівська №1 СБФ 
День читання «Екатерина Голубкова в стихах и в жизни» (про творчість 

Голубкової К.О.)  

Врадіївська ЦБС:  

Врадіївська РДБ 

- Ознайомлення з творчістю та біографією української письменниці 

Дніпрової Чайки «Панорама творчості» 

- Віртуальна виставка «Легендарна Чайка» 

Кумарівська СБФ, 

Адамівська СБФ, 

Богемська СБФ 

Сторінками творчості письменників – земляків (К.О.Голубкової, 

В.П.Бойченка, Е.Январьова) 

Доброжанівська СБФ, 

Федорівська СБФ, 

Захарівська СБФ 

Голосні читання віршів українського поета Анатолія Васильовича 

Харлановича. 

Новопавлівська СБФ, 

Йосипівська СБФ, 

Новомихайлівська СБФ 

Огляд  творчості  «Увійди в наш  дім»  (до 70-річчя  від дня народження 

К.О.Голубкової) 

Доманівська РДБ  

- Поетична хвилинка «На дорожках прозрачного сада» (до 70-річного 

ювілею К.О.Голубкової) 

- Експрес - інформація «Із плеяди майстрів - А.Харланович» 

- Полиця - вшанування «Дзвінке ім'я - Дніпрова Чайка» 

- Перегляд літератури «На хвилях поезії М.Вінграновського» 

Єланецька РДБ 

- Літературний огляд-мандрівка «Чайка Дніпрова»(до 155-річчя від 

дня народження Дніпрової Чайки) 

- Бібліотечне знайомство «Просвітник з іскрою в душі»(до 125-
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річчя від дня народження А. Топорова) 

- Книжкова виставка-календар «Ті, хто словом край свій звеличив» 

КУ «Вітовська ЦБС»:  

Вітовська РДБ, 

Бармашівська СБФ 

Літературна гра  «Крила таланту й любові» (за творчістю Дніпрової 

Чайки)  

Вітовська РДБ, 

Українківська СБФ, 

Воскресенська СБФ 

Ретро-погляд «Вчителю життя присвячено» (про життя і творчість А.М. 

Топорова ) 

Вітовська РДБ, 

Лиманівська СБФ, 

Новомиколаївська СБФ, 

Мішківська СБФ 

Голосні читання «Знай наших: читаємо миколаївських авторів» 

Зеленогайська СБФ, 

Прибузька СБФ, Лучівська 

СБФ, М-Погорілівсчька 

СБФ 

Літературно – ігрова програма « Запрошення в дитинство» (за творчістю 

К .Голубкової)   

Всі бібліотеки-філії КУ 

«Вітовська ЦБС», де 

діють Інтернет-центри 

- Віртуальна мандрівка  «Зірка, яка прикрасила будні»  за творчістю А.В. 

Харлановича   

- Віртуальна мандрівка «Літературна Миколаївщина» 

Всі бібліотеки-філії КУ 

«Вітовська ЦБС» 
Книжковий перегляд  «Літературні скарби Миколаївщини» 

Казанківська РДБ 
- Виставка-репортаж «Краса поетичного слова» 

- Краєзнавчий веб-експрес «Літературна хвиля мого краю» 

Кривоозерська РДБ 

 

- Літературно-краєзнавчі читання біля книжкової виставки «Чарівний світ 

поетичної Миколаївщини» 

- Літературний флеш-моб «Дівчина – чайка»  (за творчістю Дніпрової 

Чайки), з переглядом одноіменного буктрейлера з сайту обласної 

бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна 

- Казка «Коза-дереза» за Дніпровою Чайкою, читання в особах дітьми  

Миколаївська РДБ 

- Мандрівка сторінками сайту ОДБ, присвяченим ювілярам року - 

краянам  

- Перегляд відеороликів, присвячених літераторам-краянам 

- Кіноклуб «Смайлик» запрошує читачів переглянути виставу «Коза-

дереза» (за твором Дніпрової Чайки) 

- Вулична акція «Читай – пізнай свій рідний край!» (голосні читання 

творів літераторів-ювілярів, ознайомлення з іменами письменників 

Миколаївщини.  

- Виставка-мандрівниця в бібліотеці та за її межами «Улюблені твори 

рідних письменників». 

Новобузька РДБ КЗ 

«Новобузька ЦБС»  

- Усний журнал «В океані рідного народу відкривай духовні острови»  

- Книжкова виставка «Ювіляри-краяни 2016 року» 

Новоодеська РДБ  

- Книжкова виставка «Нам 15 років» (акцію День читання приурочено до 

15-річного ювілею Новоодеського літ. об’єднання «Пошук»)  

- Перегляд літератури «Миколаївські письменники-ювіляри 2016 року» 

- Панорама творчості із циклу «Літературна карта Миколаївщини» 

(ознайомлення з життєвим і творчим шляхом письменників-ювілярів 

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

Голубкової К. О.) 

- Голосні читання віршів письменників-ювілярів  

- Запрошений гість – член літературного об’єднання «Пошук», почесний 

громадянин міста Нова Одеса, «Людина року» в номінації «Митець 2001 

року» - Анатолій Вітренко (презентація буктрейлера «В сріблястих 

росах», присвячений 10-річчю однойменної збірки А.М. Вітренка, і 

голосні читання нових віршів автора та улюблених віршів миколаївських 

письменників-ювілярів) 
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Очаківська ЦБС:  

Очаківська РДБ 
- Вечір-портрет «Дніпрова Чайка – коштовний самоцвіт нашої культури»  

- Літературна зустріч «Чарівний світ казок Дніпрової Чайки»  

Дмитрівська СБФ Літературна подорож «Літературні скарби Миколаївщини»  

Козирська СБФ 
Літературна година « Пропагувала Україну як могла» (за творчістю 

Дніпрової Чайки)  

Матросівська
а 
СБФ 

Літературна сторінка для жителів села «Шануймо свої самоцвіти» (про 

творчість Дніпрової Чайки (Людмили Олексіївни Василевської) 

Парутинська СБФ 
Літературні портрети «Письменники-ювіляри Миколаївщини: Дніпровій 

Чайці - 155, Вінграновському М. - 80»  

Рівненська СБФ Презентація книги «Живлюща сила Емигії»  

Чорноморська СБФ 
Літературно – краєзнавча година «Краса служіння людям» (до 150-річчя 

від дня народження Дніпрової Чайки  

Первомайська РДБ «На Крилах Дніпрової Чайки» 

Снігурівська ЦБС:   

Снігурівська РДБ 
- «Заочне знайомство з К.О.Голубковою»    

- Літературна година «Легендарна Чайка» 

Галаганівська СБФ  «Літературна мандрівка  в казкову країну Дніпрової Чайки» 

Євгенівська СБФ «Поетичний вернісаж за творчістю А.В.Харлановича»  

Куйбишевська СБФ Бібліофреш «Ювілеї літераторів – краян» 

Н-Петрівська СБФ  Поетичний камертон «Південна муза» 

Н -Тимофіївська СБФ  Літературна подорож «Письменники Миколаївщини – дітям» 

Снігурівська МБФ  Літературна година «Шануймо свої самоцвіти» 

Ч-Зірська СБФ  Літературне знайомство «Миколаївський оберіг» 

Ч-Промінська СБФ  Літературні читання «Відкриваємо імена поетів рідного краю» 

Широківська СБФ  «Віртуальне знайомство з Дніпровою Чайкою» 
 

 

 

Додаток 4 

Програма проведення  

Обласної літературної акції – Дня читання «Читай – пізнай свій рідний край!» (15 

листопада) в бібліотеках для дітей Миколаївської області 
 

Назва ЦБС Назва заходу 

Обласна бібліотека для 

дітей                                    

ім. В. О. Лягіна: 

- Вулична Акція «Миколаїв читає Вінграновського» 

- Краєзнавча розвідка «Відкриваємо імена казкарів» 

Дитяча бібліотека КЗ 

«Бібліотечна мережа м. 

Вознесенська» 

- Літературна візитка «Творчі набутки Спиридона Черкасенка»: життєва 

та творча доля С. Черкасенка, Тарас Кремінь про творчість С. Черкасенка 

(презентація), буктрейлер за книгою С. Черкасенка «Батьківська 

бандура», буктрейлер за книгою С. Черкасенка «Маленький горбань». 

- Флешмоб «Срібна поезія Миколи Вінграновського»: «Поезія серця і 

поезія думки» (читання віршів М. Вінграновського) 

Первомайська міська 

дитяча бібліотека-філія 

№2  

- Літературний ранок «Чарівник слова – Микола Вінграновський» (до 80-

річча від дня народження Миколи Вінграновського).   

- Розмовляюча книжкова виставка «Світ дитячих творів Миколи 

Вінграновського» 

КЗ «Бібліотека для дітей                                       

м. Южноукраїнська» 
Краєзнавчий урок «Літературні скарби Миколаївщини» 

Арбузинська РДБ   

- Літературне знайомство «На хвилях творчості Миколи 

Вінграновського» 

- Літературно-краєзнавчі читання «Маленькі кроки у світ дитячих творів 

М.Вінграновського» 

- Віртуальна мандрівка «Письменники Миколаївського краю» 
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(використання джерел  віртуального проекту літературного краєзнавства, 

присвяченого  ювілярам – літераторам-краянам, розміщеного на сайті 

ОДБ ім. В. Лягіна) 

Баштанська РДБ 

- Книжкова виставка з бесідою-оглядом «Квітує талантами земля моя» 

- Презентація власного буктрейлера за книгою М.Вінграновського 

«Сіроманець» 

- Акція «Наодинці з письменником» 

- Відеоперегляд «Запрошуємо у Всесвіт Олеся Бердника» 

Березанська РДБ  

- Ілюзіон словесності  «Мудрість тисячоліть»  (до 215-річчя  від дня 

народження В.І.Даля)  

- Голосні читання « Дивовижний світ пташиного життя» (до 80-річчя від 

дня народження М.С. Вінграновського)   

Березнегуватська РДБ 

- Книжкова виставка «Миколаївські письменники-ювіляри 2016 року»   

- Голосні читання «Ця казка на білих лапах» (до 80-річчя з дня 

народження М. Вінграновського) 

- Літературна година «Всесвіт Олеся Бердника» 

Братська РДБ 

- Презентація «Я обізвався серцем в світ» (до 80-річчя з дня народження 

М. Вінграновського) 

- Літературна година «Творчий портрет М.Вінграновського» (до 80-річчя 

від дня народження                     М. Вінграновського) 

- Огляд літератури «Творчість митців слова Миколаївщини». 

Веселинівська РДБ: - Година краєзнавчої літератури «Барвисте сузір'я письменників-краян» 

 

- Літературний портрет Миколи Вінграновського «Передчуття любові і 

добра» (літературна естафета Веселинівська РДБ - Ставківська б/ф - 

Широколанівська б/ф) 

Вознесенська ЦБС:  

Вознесенська ЦРБ 
Виставка-портрет «Поезія – це завжди неповторність…» (по творчості 

С.Ф. Черкасенка,                                М. С. Вінграновського, О.П. 

Бердника) 

Актовська СБФ  Просвітницька година «Спиридон Черкасенко: постать у вирі історії»  

Білоусівська СБФ 
Літературний перегляд  «Слово моє, сила моя, славо...» (за творчістю М. 

С. Вінграновського)  

Бузька СБФ Поетична година  «Сім струн душі. Світ поезії Миколи Вінграновського»  

Вознесенська СБФ Голосне читання «Читаючи Миколу Вінграновського»  

Дмитрівська СБФ  День читання «Олесь Бердник – лицар українського Відродження ...»  

Мартинівська СБФ 
Літературна вітрина-ювілей «Всесвіт Олеся Бердника» (до 90-річчя від 

дня народження) 

Олександрівська МБФ Творчий портрет «М. С. Вінграновський – поет і режисер»  

Прибужанівська СБФ  
Виставка-персоналія «Все життя шукати істину» (до 90-річчя від дня 

народження О. Бердника)  

Таборівська СБФ Виставка-знайомство «Зорі та терни Олеся Бердника»  

Тімірязєвська СБФ  Творчий портрет «Олесь Бердник – Зоряний Корсар України» 

Трикратненська СБФ 
День читання  «Я син зорі його, що з Кобзаря росте» (за творчістю М. С. 

Вінграновського) 

Трикратська СБФ  
Виставка-портрет «Література рідного краю» (за творчістю письменників 

Миколаївщини)  

Щербанівська № 1 СБФ 
Хвилинки радісного читання «Ювілейний листопад» (за творчістю М. С. 

Вінграновського, В.І. Даля,  О.П. Бердника) 

Щербанівська №2 СБФ Творчий огляд  «215 років від дня народження В. Даля»  

Яструбинівська СБФ 
Поетична година «Струни серця Миколи Вінграновського» (до 80-річчя 

від дня народження поета)  

Врадіївська РДБ 

- Огляд творчості «Микола Вінграновський: поет, історик, режисер» (до 

80-річчя з дня народження Миколи Вінграновського) 

- - Голосні читання «Олесь Бердник» 
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Доманівська РДБ 

  

- Літературна  екскурсія «Знайомство з Далем» 

- Година ювіляра  «Самобутній талант –  Микола Вінграновський» 

- Буклет «Чарівник слова – Микола Вінграновський» 

- Буктрейлер  за книгою  М.Вінграновського «Первінка» 

- Інформаційна година «С.Черкасенко. Дивосвіт творчості» 

- Буклет «Блискучий лірик - Спиридон Черкасенко» 

- Буклет «Всесвіт Олеся Бердника» 

Єланецька РДБ 

- Літературний компас «Шедеври літератури рідного краю» (за 

творчістю М.Вінграновського, О.Бердника, С.Черкасенка )  

- Книжкова виставка «Ті, хто словом край свій звеличив» 

Вітовська РДБ 

- Відеопрезентація за творчістю В. І. Даля «Людина незвичайної  долі»     

- Літературна вікторина за творчістю М.Вінграновського «У синьому небі 

я висіяв ліс…»  

- Голосні читання творів О. П. Бердника «Я не учитель, я друг і 

натхненник» 

- Літературний портрет письменника «Своїм життям до себе дорівнятись» 

(С. Черкасенко)    

Казанківська РДБ 

День читання «На гостини до письменників-краян» 

- Перегляд літератури «Диво-перлини рідної Миколаївщини» 

- Подорож у казку «Казковий світ В. Даля» 

- Літературний портрет «Спиридон Черкасенко: постать у вирі історії» 

- Рекомендаційні бесіди «Чарівні рядки Миколи Вінграновського» 

Миколаївська РДБ 

- Віртуальна мандрівка сторінками сайту МОБД ім. В. Лягіна 

«Письменники миколаївського краю»  

- Перегляд відеороликів, присвячених  літераторам-краянам 

- Виставка одного дня «Любі, теплі твори рідних письменників», з 

читанням творів літераторів-ювілярів та знайомство з їх постатями 

- Голосні читання  «Читай – пізнай свій рідний край !» 

Новобузька РДБ КЗ 

«Новобузька ЦБС»  

- День читання «Я виріс тут, і край мені цей дорогий» 

- Книжкова виставка «Ювіляри-краяни 2016 року» 

Новоодеська РДБ  

- Перегляд літератури «Миколаївські письменники-ювіляри 2016 року» 

- Книжкова виставка «Пошук» відкриває таланти!» 

- Творча зустріч з Видашенко З.Я.  – президентом літературного 

об’єднання «Пошук» (голосні читання творів письменників-ювілярів)  

- Панорама творчості із циклу «Літературна карта Миколаївщини» (О. 

Бердник, М. Вінграновський,               С. Черкасенко, В. Даль) 

- Електронна презентація «Літературне сузір’я Миколаївщини» 

- Вулична акція «Читаємо твори літераторів-краян» 

Очаківська ЦБС:  

Очаківська РДБ Поетична година «Різноманітна палітра лірики М. Вінграновського» 

Благодатненська СБФ 
Літературна година  «Живлюча сила Ємигії» (До 90-річчя з дня 

народження М. Вінграновського) 

Дмитрівська СБФ Літературна година «Художній світ М. Вінграновського» 

Парутинська СБФ Єдиний день читання  «Письменники -  ювіляри Миколаївщини» 

Чорноморська СБФ 
Літературний портрет «І той любов’ю повниться до світу, хто рідну 

землю має під собою» 

Первомайська РДБ 

- Бенефіс одного автора «Ластівко нашої хати» (до 80-річчя від дня 

народження М.С. Вінграновського) 

 - Літературний перегляд «Літератори – краяни» 

Снігурівська ЦБС:  
 
 

Снігурівська РДБ 
- Літературна вітальня «Світ Миколи Вінграновського та Олеся 

Бердника» 
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- Літературна  подорож у світ казок та легенд Олеся Бердника «Серце 

Матіоли та інші» 

Галаганівська СБФ  
Літературне знайомство «Маленькі кроки у світ дитячих творів 

М.Вінграновського» 

Євгенівська СБФ Бренд - автор - шоу «Олесь Бердник - бунтар і мрійник» 

Калинівська СБФ Літературна вітальня «Письменники-ювіляри Миколаївщини – дітям» 

Киселівська СБФ Літературна зустріч «Животворяще слово народу і моє» 

Кобзарська СБФ 
Літературна подорож «Ми знаємо куди йдемо, як наші ночі йдуть за 

днями» 

Нововасилівська СБФ Літературне знайомство з Миколою Вінграновським 

Н-Петрівська СБФ  Літературна година «Поза часом і простором» 

Промінська СБФ Година поезії «Усмішка леді Осені» (за творчістю М.Вінграновського)  

Садова СБФ Літературна  вітальня «Любов'ю освячене слово» 

Снігурівська МБФ  
Літературний портрет «Видатний український письменник-фантаст Олесь 

Бердник» 

Центральна СБФ Поетичний зорепад «Олесь Бердник - наш відомий земляк»  

Ч-Зірська СБФ  Літературне знайомство з Миколою Вінграновським  

Широківська СБФ  Круглий стіл «М.Вінграновський і сучасність» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


