
Баштанська дитяча районна бібліотека
2020 рік  



Метою всіх заходів, що проводяться 
Баштанською ДРБ є:

• формування читацької активності, розвиток читацького 
інтересу;

• залучення нових користувачів до бібліотеки;

• формування розуміння юними користувачами  таких  
життєвих цінностей, як дружба, вірність, взаємодопомога;

• розвиток уяви юних користувачів.

Завдання:
▪ Популяризація кращих книг  української та зарубіжної 

дитячої літератури;

▪ Урізноманітнення цікавого та корисного дозвілля юних 
користувачів у бібліотеці;

▪ Підвищення іміджу бібліотеки в дитячому середовищі.



Літературний ігроленд
«Під знаком веселої мудрості»

(до 90-річчя від дня народження В.Нестайка)

Цільова аудиторія: користувачі 8 – 11 років. 



План проведення заходу:

➢ Вступне слово бібліотекаря. Розповідь про життєвий і
творчий шлях В.Нестайка.

➢ Запрошення юних гостей взяти участь у міні-інсценізації
«Урок в лісовій школі» (з роздачею заздалегідь
підготовлених задач з лісової математики та інших
завдань, відповіді на які можна знайти у творі
письменника).

➢ Під час підготовки учасників міні-інсценізації інші діти
відповідають на питання вікторини за творами В.
Нестайка, а також беруть участь у розв’язанні кросворду
за казковою повістю «Дивовижні пригоди в лісовій
школі».

➢ Перевірка завдань, отриманих учасниками міні-
інсценізації.

➢ Презентація книжкової виставки-персоналії «Сонячний
класик».



Літературний ігроленд
«Під знаком веселої мудрості»



Година веселих розваг
«Під знаком Купідона»
(до дня св. Валентина)

Цільова аудиторія: користувачі 10-11 років



План проведення заходу:
➢ Розповідь бібліотекаря в Центрі вільного доступу до Інтернет про історію

свята та про традиції його відзначення в різних країнах;

➢ Майстер-клас з виготовлення оригінальних «валентинок»;

➢ Презентація книжкової виставки «Велика сила люблячих сердець».



Загальносистемна 
бібліотечна акція

«Єднаймо душі словом Кобзаря»
(до 206-річниці від дня народження  

Т.Г.Шевченка)

Цільова аудиторія: користувачі 10-11, 12-14 років.



План проведення заходу:
▪ Розповідь бібліотекаря про життєвий і творчий шлях Т.Г. Шевченка;

▪ Презентація книжкової виставки-інсталяції «Живе твоє, Тарасе, слово»;

▪ «Шевченківські читання» біля погруддя Т.Г.Шевченка.



Очікуваний результат:

посилюється інтерес юних користувачів до творчості
українських та зарубіжних письменників;

залучаються нові користувачі до бібліотеки;

збільшуються показники відвідування та документовидачі
бібліотеки;

вдячність юних користувачів і вчителів за проведення
цікавого, змістовного дозвілля, що сприяє підвищенню
іміджу бібліотеки.


