
Виступ: Вовк Олена Володимирівна
бібліотекар відділу обслуговування 
читачів-учнів 5-9 класів
Обласної бібліотеки для дітей 
ім. В. О. Лягіна



ПРОТЕСТНІ

БЛАГОДІЙНІ

НА ПІДТРИМКУ ЧИТАННЯ



Акція - це 
залучення (рух, 

дія), вміння 
створити подію 
для досягнення 

поставленої мети.



Привід Аудиторія
Ключові 
моменти

План Сценарій Координатор

Аналіз



«Ні - наркотикам»,
«Право на життя», 
«Територія тривоги» 
та ін. 



«Допоможемо один одному»,
«Бібліотека - читачеві, читач - бібліотеці», 
«З миру по книжці», 
«Подаруй книгу бібліотеці», 
«Подаруй тепло душі своєї», 
«Кошик радості» та ін.









Акції для молодих батьків

Загального характеру

Акції до ювілейних літературних дат 

Акції тематичні

Рекламні акції



http://www.kinder.mksat.net/adindex.htm







• Мета
• Акція спрямована на формування читацької 

активності, вдосконалення навичок виразного, 
усвідомленого читання, розвиток читацького 
інтересу.

• Завдання
• 1. Знайомство читачів з народними казками 

світу.
• 2. Популяризація кращих книг класиків дитячої 

літератури та сучасних письменників-казкарів.
• 3. Заохочення дітей до користування аудіо-

книгами і Інтернет ресурсами.
• 4. Відродження і розвиток традицій сімейного 
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 Розробити умови та графік проведення акції;

 оформити бібліотечну виставку - презентацію «Що за свято - Рік Новий!»;

 оформити рекламний стенд в бібліотеці про проведення акції;

 розробити «особисту картку учасника акції» та марки для визначення переможців;

 створити рекламні афіші, оголошення про проведення та підсумки акції,

розмістити їх у школах міста, гімназії, у засобах масової інформації;

 підвести підсумки проведення акції для учасників у

вигляді Свята “Разом читаємо – дружньо

живемо ”.



FokinaLida.75@mail.ru

Завдання, які були поставлені для 

даного заходу,  успішно досягнуті:

 до участі в реалізації акції залучено

більше 80 дітей, віком від 6 до 14

років, які стали новими читачами

бібліотеки;

 з них активними читачами

бібліотеки стали 28 дітей;

 діти навчилися читати вдумливо та

аналізувати прочитане;





Флешмоб

Малювання тематичної спільної картини на 
асфальті

PR-акція 

Поетичний марафон на літньому майданчику

Вуличне бібліо-кафе 



Вулична акція "Читання єднає"

(Снігурівська РДБ)







РЕКЛАМНА 
ПРОДУКЦІЯ

ФЛАЄРИ 
З 

ДЕВІЗОМ

Книжкові 
закладки

Рекомендаційні 
списки 

літератури, сайтів

ЛИСТІВКИ-
ЗАПРОШЕННЯ 
з програмою




