
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» 



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» 



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 В.П.Бойченка) 

- «Открытый урок с Эмилем Январевым»  

- Літературна подорож «Який широкий світ!» (за творчістю В.П.Бойченка) 



 


