
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» (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» 

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» 

- 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» 

 


