
 Із 1 до 4 червня 2017 року у м. Львові 

пройшов ХІІІ фестиваль дитячого читання 

«Книгоманія», який став завершальним етапом 

Всеукраїнського конкурсу дитячого читання 

«Книгоманія - 2017». 

  

    Його організатори - 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.  

 

     Головний меседж фестивалю – це презентація читання як засобу успішної 

соціальної адаптації дитини, сприяння формуванню високорозвиненої 

особистості, здатної інтегруватися у світове співтовариство. 

    2017 року в першому етапі проведення обласного туру конкурсу взяли участь 

понад 1000 дітей – учнів 6-7 класів із 12 районних бібліотек для дітей та 92 

сільських бібліотек-філій Миколаївщини. На адресу обласного журі надійшло 

19 творчих конкурсних робіт переможців районних турів.  

    Були визначені переможці у відповідних вікових групах, які отримали звання 

«Найкращий читач Миколаївської області». 

   Ними стали: Коломоєць Костянтин - учень 6 класу Галаганівського НВК, 

читач Галаганівської сільської бібліотеки-філії Снігурівської ЦБС та 

Поштовнюк Ганна – учениця 7 класу Кумарівської ЗОШ, читач Кумарівської 

бібліотеки-філії Первомайської ЦБС. Саме вони були запрошені до Львова на 

фестиваль дитячого читання «Книгоманія-2017» – справжнє свято для тих, хто 

любить книгу і читання. 

     На фестиваль цього року прибуло 65 дітей-переможців обласних етапів із 21 

області України.. Цього року для дітей було підготовлено неймовірно 

насичений пригодницький тур по Львову: відвідування Дитячого Форуму 

видавців, відпочинок на інтеграційній вечірці у Геокуполі, змагання у 

пригодницькому квесті Середмістям Львова, розваги з магами у «львівському 

Хогвартсі» (науковій бібліотеці Львівського національного університету ім. І. 

Франка), фотосесія, перегляд українських короткометражок у Палаці мистецтв, 

захоплива подорож до Астрономічної обсерваторії. 

   Особливою подією для книгоманів було відвідування Дитячого форуму 

видаців. Цього року він перетворився на Космічну галактику під назвою 

«Космовізія: Супергерої та Книжкова туманність». Діти брали участьу 9 

чудових тематичних зонах, присвячених планетам та .суперсилам. Незабутніми 

для дітей були зустрічі з письменниками Олександром Есауловим та Сашком 

Дерманським, під час яких діти мали змогу поспілкуватися з автороми книг, 

отримати відповіді на свої запитання, оцінити письменницькі та ораторські 

таланти літераторів. 

    Під час брейн-стормінгу «Читати цікаво? Читати – це круто!» у Львівськаій 

обласній бібліотеці для дітей, який проводився за участі дитячих письменників 
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Анастасії Левкової, Мар’яни Савки, Наталки Малетич та Юлії Ліщинської, діти 

активно представляли та обговорювали проекти популяризації та підтримки 

дитячого читання. 

    Під час подорожі діти отримали незабутні враження та різноманітні нагороди 

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

магніти, значки, футболки), а також подарунки від партнерів.  

    Це було справжнє Свято Книги та читання! 
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