
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 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-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) 

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)  

Матросівськаа 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» 

 


