
Програма проведення  

обласної літературної акції 

«День читання «Читаємо твори В.Г. Рутківського»» 

 (до 80-ліття з дня народження) 
в бібліотеках для дітей Миколаївської області 

18 КВІТНЯ 2017 РОКУ 

Назва ЦБС Назва заходу 

Обласна бібліотека для дітей                                    

ім. В. О. Лягіна: 

 Голосні читання «Читаємо твори В.Г.Рутківського» 

 Бібліомайданчик  «Одеський казкар - характерник» 

ЦБС для дітей м. Миколаєва:  

ЦМБ ім. Ш. Кобера і В. Хоменка 

 
 Літературна вікторина «Світ пригод В. Г. Рутківського» 

 Історична мандрівка «В. Г. Рутківський - головний Джура нашого часу» 

 Книжкова виставка «Українські лицарі у творах В. Г. Рутківського» 

Бібліотека для дітей №2 

 

 Літературне знайомство «Володимир Рутківський - письменник з душею дитини» 

 Оглядовий столик «Казки для безвусих лицарів» 

 Медіа-інформхвилинка «Характерник літературного степу» 

Бібліотека для дітей №3 

 

 Голосне читання творів «Як складають вірші», «Угода» (уривки з хрестоматії) 

 Конкурс малюнків «Краплини сонця» 

 Тематична полиця  «Казки для безвусих лицарів» 

 Селфі з книгою письменника біля книжкової полиці. 

Бібліотека для дітей №4 

 

 Створення ювілейної рекламної закладки за участю дітей 

 Медіапрезентація «Творчий шлях В.Г Рутківського» 

 Голосне читання твору «Двобій з тінню» 

 Проведення інсценізації трилогії:  «Джури козака Швайки», «Джури-характерники», «Джури 

і підводний човен» 

Бібліотека для дітей №5 

 

 Міні - обговорення «Незвичайні пригоди, шалені звитяги, нові відкриття в книгах                                 

В. Рутківського» 

 Медіадосьє «В. Рутківський -  характерник літературного степу» 

 Інтернет - мандри «Супергерої із минулого» (за книгою В.Рутківського «Сторожова вежа») 

Бібліотека для дітей №6 

 

 Літературне досьє «Романтик в пошуках пригод» 

 Відеопрезентація тетралогії «Джури» В. Рутківського «Мандрівка у пригодницьку країну 

козацької слави» 

 Перегляд  книг  «Креативний козак»  - Володимир Рутківський»» 



Бібліотека для дітей №7 

 
 Літературний портрет «Читаємо твори Володимира  Рутківського»   

Бібліотека для дітей №8 

 

 Літературна мандрівка  за творами В. Рутківського «Де козак, там і слава!» 

 Книжкова виставка «Характерник літературного степу» 

Бібліотека для дітей №9 

 

 Голосні читання 

 Перегляд буктрейлерів на книги В.Г. Рутківського 

 Огляд тематичної полиці «Характерник літературного степу» 

 Обговорення прочитаного 

Бібліотека для дітей №10 

 

 Ювілейна виставка одного автора «Сучасний митець - В. Г. Рутківський» 

 Ітелект-гра на складання віршів «Проба пера» (за мотивами оповідання В. Рутківського «Як 

складати вірші») 

Бібліотека для дітей №11 

 

Літературне знайомство «Читаємо твори Володимира  Рутківського»:  

1. перегляд буктрейлерів за творами Рутківського В. 

2.  голосні читання уривків з його творів 

3. розмальовки  ілюстрацій з тетралогії «Джури козака Швайки» 

Дитяча бібліотека КЗ «Бібліотечна 

мережа м. Вознесенська» 

Голосні читання «Безмежжя вічного добра»:  

1. Лялькова вистава «Як складають вірші» -  з повісті В. Г. Рутківського «Канікули у Воронівці» 

2.  «Щедрий талант В.Г. Рутківського» - читання віршів учасниками акції 

3.  Читацька насолода від В. Рутківського – перегляд 

4.  Літературна візитка «Джура української літератури» 

5.  Перегляд буктрейлера за книгою «Джура і підводний човен» 

Первомайська міська дитяча бібліотека-

філія №2  

 Коментоване голосне читання книги В.Рутківського «Ганнуся» 

 Літературне віконце «Джура української дитячої літератури» 

Арбузинська РДБ   
 Вечір-портрет "В.Рутківський: файли долі і творчості"  

 Перегляд літератури "Краплини сонця В.Рутківського"  

Баштанська РДБ 

 Літературна мандрівка «Вічна магія книги» 

 Літературна візитка «Яке то неймовірне щастя – бути просто людиною» 

 Бібліографічний огляд літератури «Щедрий талант Рутківського» 

 Презентація рекомендаційного списку літератури «Характерник літературного степу» 

Березанська РДБ  

 Літературна година: «Джура української літератури» (5-9кл) 

 Перегляд  літератури  «В.Рутківський - дітям» (5-9кл) 

 Електронна презентація «Письменник з душею дитини» (1-4кл) 

 Голосні читання книги В.Рутківського «Ганнуся. В гості до лісовика» 

 Конкурс малюнка «Читаємо та малюємо твори В.Рутківського» 



Березнегуватська РДБ 

Літературний вітраж «Твори Володимира Рутківського – перлина української літератури»: 

 Театралізована презентація книжкової  виставки «Великий український романтик Володимир 

Рутківський» 

 Відеопрезентація творчості  В. Рутківського «Терновий шлях до слави» 

 Колаж з відгуками про прочитані твори В. Рутківського 

Братська РДБ 

" Знайомтесь: історик і казкар В. Рутківський": 

 Біографічне досьє  "Знайомтесь: Володимир Рутківський" 

 Відеперегляд ролика за творчістю письменника 

 Мандрівка у країну добрих казок "Гості на мітлі" та "Ганнуся" 

 Конкурс малюнка "За сюжетом  казки" 

Веселинівська РДБ  Книжкова виставка «Характерник літературного степу» 

 Презентація творчості   «Енергія пригод від Володимира Рутківського»   

 Поетична година «Поезія долі»   

 Обговорення повісті В.Рутківського «Ганнуся» «Обережно, дівчатка!» 

Доманівська РДБ Презентаційний майданчик героїв В.Рутківського « "Джури" - не модні книжки, а література високої 

проби» 

Єланецька РДБ 

 
 Літературні читання «Щедрий талант Володимира Рутківського» 

 Флешмоб «Читаємо твори Рутківського» 

 Презентація інтерактивного плакату «Володомиру Рутківському – 80» під час літературних 

читань 

 Виставка дитячих малюнків до творів В. Рутківського 

Казанківська РДБ  Літературний портрет «В.Г.Рутківський – дітям» 

 Розгорнута тематична полиця «Дивовижні герої В.Рутківського» 

 Огляд літератури «Приємне читання разом з творами В.Рутківського» 

 Літературні пазли «Джури козака Швайки» 

 Віртуальна подорож за творами В.Рутківського 

Новобузька РДБ КЗ «Новобузька ЦБС»   День читання «Яке то неймовірне щастя – бути просто Людиною!» 

 Виставка – інсталяція «Читаємо твори В.Г.Рутківського»  

 Інсценізована презентація творів В.Рутківського 

Новоодеська РДБ   Перегляд літератури «Щедрий талант Володимира Рутківського» 

 Електронна презентація «Володимир Рутківський – український поет, прозаїк, журналіст, 

дитячий письменник» 

 Буктрейлер «Історико-пригодницька трилогія для дітей про добу козацтва» 

Первомайська РДБ  Рандеву з письменником «В.Г. Рутківський: талант щедрий і веселий»  



 Літературний десант  «Читаємо твори  В. Рутківського: Казки для безвусих лицарів» 

Снігурівська РДБ 
 Літературне знайомство "Добрий та веселий казкар Володимир Рутківський"  

 Літературний етюд "Щедрий талант В.Рутківського"  

 

 


