
Порядок проведення 

обласної літературної акції 

«День  читання «Читаємо твори Тетяни Свірської » 

 

 

І. Загальні положення 

1.1. Обласна літературна акція «День  читання «Читаємо твори   Тетяни 

Свірської » (далі – Акція)  присвячена популяризації  творчості  

миколаївських письменників. 

1.2. Організатором та координатором  Акції є Миколаївська обласна 

бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна (далі – Бібліотека).  

Телефон для довідок: (0512) 37-66-44 

1.3. До інформаційного супроводу Акції залучаються спеціалізовані 

бібліотеки/бібліотеки-філії для дітей або структурні підрозділи з питань 

обслуговування дітей публічних бібліотек об`єднаних територіальних громад 

міських/селищних/сільських рад. 

1.4  Акція проводиться з метою:  

 популяризації творчості письменників Миколаївської області ;           

 підвищення інтересу у дітей до читання кращих творів української 

дитячої літератури; 

 позиціювання читання як засобу формування успішної особистості; 

 онлайн -зустрічі  з сучасними письменниками. 

 

ІІ. Учасники акції 

2.1.  Учасниками Акції є: 

 бібліотеки Миколаївської області, що працюють з дітьми 

 діти,  підлітки  до 14 років (включно)  

 громадськість (представники влади, вчителі, батьки тощо) 

 

ІІІ. Строки та умови проведення Акції 

3.1. Акція проводиться  з 15 березня  2021 року по 02  квітня 2021 року 

3.2. Акція безпосередньо складається з:  

І. Підготовки до участі в обласній літературній акції (15-28 березня  2021 

року) в бібліотеках, що обслуговують дітей  Миколаївщині 

На цьому етапі учасники готують творчу презентацію прочитаної книги 

Тетяни Свірської. Вона може містити відгук, малюнки, голосні читання, 

питання до авторки, відео тощо. 

Рекомендуємо під час підготовки Акції використати наступні  ресурси: 

 http://www.laginlib.org.ua/moya-mykolayivshhyna/literaturna-

mykolayivshhyna/mykolayivski-pysmennyky-dityam/svirska-tetyana-

dmytrivna/ 

 Буктрейлер на  книгу «Ельсавія»  Тетяни Свірської 

https://www.youtube.com/watch?v=cbrH1wjEMo8 

http://www.laginlib.org.ua/moya-mykolayivshhyna/literaturna-mykolayivshhyna/mykolayivski-pysmennyky-dityam/svirska-tetyana-dmytrivna/
http://www.laginlib.org.ua/moya-mykolayivshhyna/literaturna-mykolayivshhyna/mykolayivski-pysmennyky-dityam/svirska-tetyana-dmytrivna/
http://www.laginlib.org.ua/moya-mykolayivshhyna/literaturna-mykolayivshhyna/mykolayivski-pysmennyky-dityam/svirska-tetyana-dmytrivna/
https://www.youtube.com/watch?v=cbrH1wjEMo8


ІІ. Поширення творчих презентацій в мережі Інтернет (на сторінках 

власних сторінок Facebook, бібліоблогів)  (29 березня по 1 квітня 2021 

року) з позначками (тегуванням)  #деньчитання2021,   #читаємо 

творикраян, #ТетянаСвірська 

ІІІ. 02 квітня 2021 року -  проведення Миколаївською обласною 

бібліотекою для дітей ім. В.О. Лягіна творчої онлайн-зустрічі на 

платформі ZOOM читачів-дітей  бібліотек області з Тетяною Свірською 

(час проведення та посилання на зустріч буде повідомлено додатково).  

 

 підведення підсумків Акції (05  квітня 2021 року) 

 

Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна складає зведений 

інформаційний звіт про проведення Акції  і  розміщує його на сайті Обласної 

бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна, та надає до офіційного сайту управління 

культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації. 
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