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Порядок проведення 

обласної літературної акції 

«День сімейного читання «Дитина — дзеркало родини»» 

 (до 100-річчя  від  дня народження В.Сухомлинського) 
 

І. Загальні положення 

1.1. Обласна літературна акція «День сімейного читання «Дитина — 

дзеркало родини»»  (далі – Акція)  присвячена 100-річному ювілею 

В.Сухомлинського та покликана об’єднати зусилля батьків та дітей, 

бібліотекарів, вчителів у популяризації та просуванні творчості українського 

письменника, педагога. 

1.2. Організатором та координатором  Акції 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 залучаються районні, міські 

бібліотеки для дітей ЦБС області та бібліотеки об`єднаних територіальних 

громад. 

1.4  Акція проводиться з метою:  

 популяризації творчості українського письменника -        

В.Сухомлинського;           

 підвищення інтересу у дітей та батьків до читання разом кращих творів 

української дитячої літератури 

 допомогти дорослим: батькам, педагогам, бібліотекарям, тощо у виборі 

літератури для  сучасних дітей у реальному і в електронному 

середовищі 

 формування високої читацької культури дітей методом  розширення 

обізнаності батьків та інших дорослих про дитячу літературу та 

керівництво читанням дітей 

 стимулювання творчого міжособистісного (суб'єкт-суб'єкта) 

спілкування дитини та батьків, спрямованого на творче самопізнання 

особистості через книгу, спільне читання; 

  позиціювання читання як засобу формування успішної особистості 

 сприяння розвитку спільних творчих здібностей дітей та батьків 

 привернення уваги спільноти до відзначення 100-річного ювілею 

автора та спонукання до прочитання його творів 

 накопичення досвіду спільних дій бібліотекарів Миколаївщини в 

Інтернеті в популяризації і просуванні творчості українських 

письменників, а саме В.Сухомлинського.  

 

 

ІІ. Учасники акції 

2.1.  Учасниками Акції є: 
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➢ бібліотеки Миколаївської області, що працюють з дітьми 

➢ діти,  підлітки від 5 до 14 років (включно) та батьки 

➢ громадськість (представники влади, вчителі тощо) 

 

ІІІ. Строки та умови проведення Акції 

3.1. Акція проводиться  з 26 березня  2018 року по 04 травня 2018 року 

3.2. Акція безпосередньо складається з:  

 підготовки та проведення обласної літературної акції( 26 березня  2018 

року по 24 квітня 2018 року) в бібліотеках, що обслуговують дітей, на 

Миколаївщині; 

 поширення досвіду спільних дій бібліотекарів Миколаївщини в 

Інтернеті (на сторінках Facebook, бібліоблогів) в популяризації і 

просуванні творчості В.Сухомлинського. 

3.2  Акція проводиться у  2 етапи:  

 

1 етап,    Підготовчий -  26 березня  2018 року по 24 квітня 2018 року 

Кожна бібліотека-учасниця самостійно розробляє програму проведення 

«Дня сімейного читання «Дитина — дзеркало родини»». На цей день можна 

запланувати проведення соціокультурних та просвітницьких заходів у різних 

форматах, обов’язково за участю дітей та батьків, громадськості тощо. Це 

можуть бути: дискусійна гойдалка, літературні вечори, флешмоби, квести, 

голосні читання, міні-інсценізації, тощо. Бажано залучити дітей та батьків  до 

створення різних творчих продуктів, присвячених автору та його творчості, 

та представити їх під час проведення заходів. Наприклад, спільні : малюнки, 

поробки улюблених героїв за мотивами творів письменника, відгуки та 

репортажі про прочитане у вигляді  колажів, буктрейлерів, альбом спільних 

вражень за мотивами творчості письменника тощо. 

Програму Дня сімейного читання бібліотека-учасниця надсилає 

організатору електронною поштою: E-mail: odbmetodist@ukr.net до   

02 квітня 2018 року. 

Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна на основі отриманих 

програм розробляє узагальнений План проведення Обласного Дня сімейного 

читання, який буде опубліковано  06 квітня 2018 року на офіційному сайті 

Бібліотеки . 

 

2 етап,  Основний  - 25  квітня: 

І. Проведення 25 квітня 2018 року в бібліотеках-учасницях «Дня 

сімейного читання». 

                Обов`язково !      За підсумками проведення Дня сімейного читання   

до 27 квітня бібліотека-учасниця надсилає інформаційний звіт електронною 

поштою (E-mail: odbmetodist@ukr.net) про виконану роботу із зазначенням: 

 проведених заходів; 

 кількості дітей та батьків – учасників акції; 
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 з додатком  світлин (не більше трьох), відео (за наявності);  

 відгуків учасників Дня читання. 

ІІ. Розміщення   з 25 квітня по 04 травня інформаційного звіту у 

соціальних мережах.  

 За підсумками проведення  Дня сімейного читання всі повідомлення 

(пости), матеріали бібліотекарів (спільні дитина - родина : малюнки, 

поробки улюблених героїв за мотивами творчості письменника, відгуки 

та репортажі про прочитане у вигляді  колажів, буктрейлерів, альбом 

спільних вражень за мотивами творів  письменника, тощо.) 

пропонується розміщувати на власних бібліоблогах,  у соціальних 

мережах.  Це сприятиме поширенню досвіду спільних дій бібліотекарів 

Миколаївщини в Інтернеті (на сторінках Facebook, бібліоблогів) в 

популяризації і просуванні творчості В.Сухомлинського. 

ІV. Підведення підсумків Акції 
 

 Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна складає зведений 

інформаційний звіт про проведення Акції  і розміщує його в ЗМІ, на 

сайті Обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна, а також здійснює 

інформаційний супровід ходу Акції. 
 

 Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна складає інформаційно- 

аналітичний огляд «Мудрість книг об`єднує родину». 


