
Переможці конкурсу «Найкращий читач України 2011» від Миколаївської 

області Оксана Орсач та Євген Добронос стали учасниками щорічного 

Міжнародного Фестивалю дитячого читання «Книгоманія», який відбувся з 28 

до 30 квітня 2011 р. в м. Львові. 

 Відкриття Фестивалю розпочалося з центру Львова яскравим парадом 

дітей в костюмах літературних героїв та найкращих читачів з усіх областей 

України. Учасниками параду стали і найкращі читачі Миколаївщини. 

   

   

 

 Унікальною подією для маленьких книголюбів 

стала участь у створенні монументального панно 

«Кольоровий світ» розміром 20 метрів, у якому 

взяли участь і наші переможці. 

   Надзвичайно цікавою для учасників Фестивалю 

дитячого читання «Книгоманія» стала оглядова е 

кскурсія по м.Львову на «Чудо-поїзді». 

    Нагородження найкращих юних читачів з усієї України відбулося в 

клубі «Міленіум». Наші переможці були нагороджені дипломами та цінними 

подарунками, а саме книгами. Діти були в захваті від зустрічі з зірками 

української естради Оленою Корнєєвою та Мирославом Кувалдіним. 
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    Під час перебування в м. Львові учасникам випала нагода зустрітися з 

багатьма відомими українськими письменниками: Олександром Гаврошем, 

Галиною Малик, Лесею Ворониною, Костянтином Матвієнком, Катериною 

Паньо, Андрієм Бачинським, Марією Морозенко, Оксаною Кротюк, Сергієм 

Гридіним, Оленксандром Єсауловим та Мар’яною Савкою. На цих 

літературних зустрічах читачі мали нагоду поспілкуватися з письменниками 

про творчість та взяти в них автографи. 

   Діти отримали масу вражень і від зустрічі з міським головою м. Львова 

Андрієм Садовим. 
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 Для учасників відбувся літературний квест з «Кока-колою». Приємно, що 

учасником команди-переможця був і наш Євген Добронос. Церемонія 

нагородження переможців квесту відбулася на сцені перед Палацом Мистецтв. 

 Юні читачі завітали до Наукової бібліотеки Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Директор бібліотеки Василь Кметь ознайомив 

переможців конкурсу із роботою Університетської книгозбірні та вручив дітям 

читацькі сертифікати, що, окрім статусу дійсного читача, у подальшому дають 

змогу отримати безкоштовний читацький квиток. 

    

 

    Ця поїздка для дітей стала незабутньою, адже читачі Миколаївської області 

мали можливість ознайомитися з історичними та культурними пам’ятками м. 

Львова та подружитись із ровесниками з різних областей України. 
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