
 З 12 до 15 травня 2016 року у м. Львові пройшов XII пригодницько-

фантастичний фестиваль «Книгоманія», який став завершальним етапом 

Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Найкращий читач – 2016». 

Конкурс дитячого читання проводиться з 2002 р. на регіональному, а з 2005 р. – 

на загальнонаціональному рівні на базі обласних бібліотек для дітей, ЦБС для 

дітей, бібліотек-філій для дітей та шкільних бібліотек у всіх областях України. 

Мета конкурсу – заохочення дітей до систематичного читання, а також 

підвищення соціального значення бібліотек. Організаторами конкурсу є 

громадська організація «Форум видавців» та Національна бібліотека України 

для дітей, організатором на обласному рівні – Миколаївська обласна бібліотека 

ім. В. О. Лягіна за сприяння управління культури, національностей та релігій 

Миколаївської облдержадміністрації. 

  

    У лютому-березні цього року в 16 районних бібліотеках для дітей та 192 

сільських бібліотеках-філіях Миколаївщини відбулись відбіркові етапи 

Конкурсу. Участь у них взяли 2073 дитини – учні 6-7 класів. На адресу 

обласного журі надійшло 29 робіт переможців районних турів. Були визначені 

переможці у відповідних вікових групах, які отримали звання «Найкращий 

читач Миколаївської області». Ними стали: Максим Нагорний - учень 7-Б класу 

Вознесенської загальноосвітньої школи № 6, читач бібліотеки Комунального 

закладу «Бібліотечна мережа м. Вознесенська» та Тетяна Шопер – учениця 6 

класу Новолазарівської ЗОШ Казанківського р-ну, читач Новолазарівської б/ф 

Казанківської ЦБС. Саме вони були запрошені до Львова на пригодницько-

фантастичний фестиваль «Книгоманія-2016» – справжнє свято для тих, хто 

любить книгу і читання. 

  

    На Фестивалі «Книгоманія» у Львові, в рамках Форуму дитячого читання, 

діти-переможці (разом 100 дітей і 50 супроводжуючих бібліотекарів) обласних 

етапів із 19 областей України, міст Львова та Києва отримали звання 

«Найкращий читач України» та мали можливість переконатися в тому, що вони 

не самотні у своїх уподобаннях, подискутувати про улюблені книжки, взяти 

участь у літературних заходах, майстер-класах з різних видів творчості та 

мистецтва, які проводили фотографи, журналісти, художники, письменники, 

актори та інші митці. Для дітей були організовані різноманітні інтерактивні 

заходи, а саме: 

  - творча зустріч з письменником Олександром Есауловим, під час якої діти 

мали змогу поспілкуватися з автором книг, отримати відповіді на свої 

запитання, оцінити письменницький та ораторський талант літератора;  

    - мозковий штурм «Час читати … по-новому!» за участі письменників Лесі 

Ворониної, Христини Лукащук, Оксани Думанської, на якому діти разом із 

письменниками обговорювали ставлення дітей до читання, традиції та новації в 

роботі організаторів конкурсу, використання нових інформаційних технологій у 

підтримці читання, дізналися більше про сучасну українську літературу.  

 

     Протягом подорожі найкращі читачі України відвідали Львівську 

національну наукову бібліотеку НАН України ім. В. Стефаника, Львівську 

обласну бібліотеку для дітей, найдавнішу університетську бібліотеку України – 



наукову бібліотеку Львівського національного університету ім. І. Франка, де їм 

вручили читацькі сертифікати бібліотеки. Під час прогулянок та екскурсій по 

місту діти познайомилися з історією та культурою Львова. Тетяна та Максим 

були запрошені на місцеве радіо «Львівська хвиля», де в програмі «Львівський 

трамвайчик» розповіли про своє ставлення до книги, наголосили на ролі книги, 

читання і бібліотеки в їхньому житті і поділились своїми враженнями від 

Фестивалю.  

    Для дітей були також організовані цікаві розважальні та пригодницькі 

заходи: фотосесія, літературно-пригодницький квест вулицями Львова, виступ 

львівського рок-гурту ПашКо BAND. Учасники були у захваті від урочистої 

церемонії нагородження переможців. 

  

    Під час подорожі діти отримали незабутні враження та різноманітні нагороди 

– нові книжки від українських видавців, розважальну продукцію (наклейки, 

магніти, значки, футболки, фрісбі тощо), а також подарунки від партнерів. Це 

було справжнє Свято Книги, чарівний форум духовного багатства.  

    Успішна поїздка на цей соціально значимий проект була б неможливою без 

підтримки з боку депутата Миколаївської обласної ради Іванової Надії 

Валеріївни, яка з готовністю надала спонсорську допомогу у придбанні квитків 

до/з м. Львова для двох переможців Миколаївської області та особи, що їх 

супроводжувала.  

    Вітаємо переможців конкурсу та бажаємо їм нових читацьких творчих 

здобутків і перемог! 
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