
1 
 

       

 
  



2 
 

 

 

 

Укладач Г.В. Головченко 

Редактор О.К. Карпенко 

Відповідальна за випуск Т.А. Жайворонок 

 

 

 

 

 

Відзначаємо День Європи. Дайджест / Миколаївська обласна 

бібліотека для дітей; уклад. Г.В. Головченко. — Миколаїв, 2021. — 15 с.  

 

 

 

Матеріал включає дайджест публікацій звітів, сайтів, бібліотечних блогів, 

який висвітлює досвід роботи бібліотек для дітей Миколаївської області з 

відзначення Дня Європи в Україні. Сподіваємось, що він стане у нагоді 

працівникам публічних бібліотек та бібліотек об’єднаних територіальних 

громад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Вже вісімнадцять  років поспіль в Україні і на Миколаївщині, відповідно 

до Указу Президента України від 19 квітня 2003 року №339/2003 "Про День 

Європи" у 3-тю суботу травня відзначається День Європи Рішення щодо 

відзначення 9 травня Дня Європи в Європейському Союзі було прийнято у 1985 

році на Саміті Ради ЄС у Мілані. До 1997 року це свято мало переважно 

культурно-мистецьку спрямованість та носило обмежений характер. 

      У 1997-1998 роках до святкування Дня Європи залучилися держави-

кандидати на вступ до ЄС. У цих країнах святкування набуло певного 

політичного забарвлення і було спрямоване на формування громадської думки 

стосовно підтримки вступу до Євросоюзу. Проводилися регіональні 

конференції та круглі столи; публічні дебати, виступи на телебаченні та радіо 

громадських діячів; широка інформаційно-роз’яснювальна кампанія; 

культурно-розважальні програми та спортивні змагання тощо. 

      Основна ідея – кожний мешканець континенту, незалежно від своєї 

національної належності і громадянства, має відчути себе вільним у 

"Європейському домі". Україна – єдина держава не член ЄС, в якій на 

державному рівні відзначається День Європи (цей день святкують також у 

країнах-кандидатах – Македонії і Туреччині). 

Щороку бібліотеки Миколаївської області проводять заходи до Дня 

Європи, а також активно долучаються до проведення  загальноміських та 

всеукраїнських  заходів.  

Масштабна  робота в рамках відзначення Дня Європи  ведеться в 

бібліотеках області вже з 2003 року. Святкові заходи з цієї нагоди проходять в 

бібліотеках щоб показати українцям, що вступ до Європейського Союзу – це 

дуже потрібний крок для нашої країни. Більшість із них орієнтована на дітей та 

молодь, адже саме їм  у майбутньому вирішувати – варто чи ні вступати Україні 

до цього союзу та жити за його правилами.  

Бібліотечними працівниками запропоновано приклади заходів та акцій з 

нагоди Дня Європи : тематичні інфор;  тренінги з прав людини, толерантності; 

віртуальні подорожі столицями та іншими відомими містами європейських 

країн;  краємузичні вернісажі «Європейські мотиви»;   інсценування відомих 

європейських казок; вистави за мотивами п’єс  європейських та українських 

письменників; створення колажів «Європа очима дітей»; ЄвроКВЕСТ; ігри-

вікторини  європейської тематики;  конкурси фотоколажів та малюнків «Ми 

подорожуємо Європою», «Україна – держава європейська»;    конкурс читців 

європейської поезії;  конкурс графіті;   конкурс есе;  флеш-моби;  арт-

майданчики;  презентації програм та проектів, які реалізуються ЄС в Україні;   

дискусії, дебати, «круглі столи», у т.ч. онлайнові. 
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Отримана література допомогла розширити просвітницьку діяльність 

бібліотек за даним напрямом роботи -  так,  у бібліотеках були проведені: 

вікторина «Що я знаю про Європу?» (Арбузинська РДБ),  відеознайомство 

«Європа зблизька» (Братська РДБ), інфопазл «Наш дім – Європа», європейське 

рандеву «Привіт, Європо!» (Первомайська РДБ),  заочна мандрівка «Подорож 

Європою за годину» (Снігурівська РДБ). 

 

Так, у  2019  році,  завдяки Представництву Європейського Союзу в 

Україні і його проекту «Інформаційна підтримка ЄС -  бібліотекам для дітей та 

юнацтва України» бібліотеки для дітей Миколаївської області отримали шоу-

бокси з добіркою матеріалів для своєї діяльності, за допомогою яких 

організували спеціальні куточки у своїх книгозбірнях і розгорнули відповідну 

роботу. До добірки матеріалів увійшли плакати, прапорці, хештег 

#EUBOOKSHELF  та 11 назв видань про історію, принципи функціонування, 

керівні інституції, органи ЄС та їх діяльність, європейські цінності, відносини 

Європейського Союзу та України та багато іншого. Спеціальні куточки 

отримали різні назви: «Європа стає ближчою» (Арбузинська РДБ), 

«Відкриваємо Європу разом» (Березнегуватська РДБ), «Відкрий Європу для 

себе», «ЄС на книжковій полиці» (Братська РДБ, Новоодеська РДБ, 

Первомайська РДБ, Єланецька РДБ),  «Україна в Європі, Європа в Україні: 

очима дітей» (Новобузька РДБ) та інші. 

У 2020 році Представництво Європейського Союзу в Україні продовжило 

надсилати шоу-бокси в рамках проекту «Інформаційна підтримка ЄС -  

бібліотекам для дітей та юнацтва України»». 

.Пункти європейської інформації,  створені за проектом Української 

бібліотечної асоціації функціонують в більшості  українських бібліотеках, вони 

готують спеціальні заходи та урочистості до Дня Європи. 

День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної 

співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. 

Відзначення Дня Європи в Україні - це важливий крок у зміцненні 

самоідентифікації України як європейської держави, причетної до традицій і 

цінностей Європи.  Головною метою відзначення в Україні Дня Європи є: 

- формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу 

України; 

- ознайомлення якомога ширшого кола громадськості з європейськими 

цінностями та традиціями; 

- популяризація загального європейського культурного надбання серед 

громадськості, зокрема, молоді; 

https://euroquiz.org.ua/library
https://euroquiz.org.ua/library
https://euroquiz.org.ua/library
https://euroquiz.org.ua/library
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-  залучення населення регіонів України до діяльності, пов’язаної з інтеграцією 

країни до ЄС. 

Пропонуємо ознайомитись з досвідом бібліотек для дітей  Миколаївської 

області  за останні пять років.  

 

 Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.О. Лягіна,    в рамках 

святкування Дня Європи в Україні,  провела такі  заходи: Слайд-мандрівка   

«Do  you  know?  (trip  on Europe)  А  чи  знаєш  ти? (тур  по  Європі);   Вояж-

мандрівка  «Польща – міст до Європи»  відбулася  в  рамках  проведення  XIV 

фестивалю   слов'янських  народів.  Захід  було  організовано  спільно  з Радою 

національних товариств Миколаївської області та Миколаївським обласним 

товариством поляків,  на чолі з Є.Г. Селянською. Діти  познайомились зі  

сторінками культури польського народу, відвідали визначні місця Польщі, 

відчули колорит польської  мови  та  національних традицій. На  книжковій  

виставці  «Польська  хата  на  гостей  багата»,  було  представлено  багато 

літератури  польською  мовою  та видань відомих польських авторів, таких як 

Станіслав Лем, Генрик Сенкевич, Адам Міцкевич,  Анджей  Сапковський  та ін. 

Для юних читачів відбулась Євромандрівка «Відкрий Європу для себе», під час 

якої згадали абетку,  бо  подорожували  країнами  Європи за алфавітом. На  

зупинках-інформинках  дітей чекали цікаві завдання та ігринки,  

відеознайомства з різними  державами  та  цікавими людьми.   

Меседж подорожі – донести юним миколаївцям  інформацію про 

різноманіття Європи,  про  європейські  цінності, про місце  України в родині 

європейських  держав. 

 Продовжувала свою просвітницьку діяльність програма  "Крок до 

Європи». Було  оформлено цикл  книжкових виставок «Увесь світ на долоні». А 

саме:  виставка-мандрівка «Дром,   довжиною  в життя»; виставка-візитівка 

«Королівство  низьких земель» (Нідерланди):  виставка-подорож «Tango travel  

до Австрії». 

До  Року  Німеччини в Україні бібліотекою була підготовлена низка 

пізнавальних  заходів. Було проведено Тиждень інформації «Відкрий 

Німеччину в бібліотеці».  

 Відділом обслуговування  дітей дошкільного віку  та  учнів 1-4 кл. була 

оформлена   виставка-мандрівка «За  казками  до Німеччини». 

У  відділі  обслуговування  учнів  5-9кл.  відбулася Віртуальна мандрівка 

«Смак життя по-німецьки». У заході взяла участь  Катерина Майєр, голова 

Миколаївського обласного центрального  товариства  німців та німецької 

молоді «Відергебурт».  Під  час  мандрівки  діти  обговорювали, що є спільного 

між культурами  українців  та  німців,  а в чому їх відмінності.  Інтерес   
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викликала  розповідь  про  невідомі  сторінки  з  історії  нашого міста, зокрема,  

про неоціненний внесок німців-колоністів  у  розвиток  нашого  краю; 

оформлена виставка-знайомство «Guten Tag, німецька книго!». 

У  відділі  масової  роботи  та  естетичного  виховання  оформлена 

виставка-знайомство  «Вічної   музики  творці» (німецькі  композитори-ювіляри  

2018 р.)  та  проведено  музичний  марафон «Один день з німецькими  

композиторами». 

Проект  здійснювався   спільно з Радою національних товариств 

Миколаївської області. 

Також 2018 року була проведена низка заходів, присвячених темі 

проекту. Наприклад,"Літературний  вояж Болгарія – дивовижна та неповторна".   

Під час заходу діти  дізналися про нетлінні скарби болгарського народу.  Адже  

Болгарія  представляє  собою історичний перехрест, населений з давніх часів 

різними народами.  На всіх присутніх чекала не лише цікава інформація, але й 

різні ігри, такі як: «Збери прислів’я», «Що зайве?», «Зрозумій  мене», перегляд  

електронної  презентації.  

На свято завітали директор Центру болгарської мови та культури, 

директор  недільної  школи  при  громаді  І. Вазова – Колот   Ольга Дмитрівна 

та юні вихованці школи. Ольга Дмитрівна поділилася своїми враженнями  про  

природу, культуру та національні надбання  Болгарії. А діти  прочитали  вірші  

болгарською  мовою  та  заспівали болгарських пісень. Також  серед  присутніх  

були  студенти Чорноморського університету  ім. Петра Могили,  які  

представили  увазі  глядачів  цікавинки з  історії  та  побуту  болгар. 

   

Два роки тому  відділом обслуговування  дітей дошкільного віку  та  

учнів 1-4 кл. було проведено літературний couch-surfing  «Книжковий гід 

Европи». Діти дізналися про найвідоміші місця европейських країн, 

познайомилися з відомими письменниками та їх творами. Пройшли стежками 

казок братів  Грімм,  завітали  до  замків  казок  Ш. Перро,  побували  у парку 

розваг Астрід Ліндгрен. У  відділі  обслуговування  учнів  5-9 кл. відбувся 

Євроквест «Ми-українці, ми-європейці». Розділившись на дві команди і 

отримавши карти Європи,  діти  відправилися  за  маршрутами.  На зупинках 

«Вражаючі місця», «Кулінарна  книга  мандрівника»,  «Загадкова  природа», 

«Літературні діти та їх батьки» учасники з захопленням виконували різні 

завдання: складали  пазли, відгадували кросворди, грали в літературні ігри.  

На завершення з отриманих призів-зірок команди склали прапор 

Євросоюзу.  
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У  відділі  масової  роботи  та  естетичного  виховання до 115-річчя від 

дня народження С.Далі проведено арт-знайомство  «Талант  і  особистість»  та 

оформлена виставка-відкриття  «А далі – Далі!». 

 

2020 рік був оголошений роком Європи в Україні. Протягом  березня 

читачі бібліотек області долучились до On-line вікторини «Вигравайте разом з 

Євровікториною-2020!», яку проводило представництво ЄС в Україні. 

 У зв'язку з карантином, заходи до Дня Європи проходили  онлайн. 

Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В.О. Лягіна розпочала 

інформаційний  марафон з 5 травня. В соціальних мережах Facebook та 

Instagram за хештегами #тиждень інформації, #день Європи в Україні, 

#евроінформина, #сусіди України було опубліковано понад 30 постів. 

Бібліотекарі  розповіли  читачам про історію створення Євросоюзу, про 

культурну спадщину наших сусідів, ознайомили з творчістю європейських 

письменників, таким чином заохочуючи  читачів вивчати європейську 

літературу та історію Європи. Для корисного дозвілля та підтримки  

пізнавального процесу дітей також були запропоновані: віртуальні ігри  («Іван 

Сірко», «Прапори країн Європи», «Польські письменники» тощо). Ігри  можна  

знайти на сайті у розділі Електронні ресурси. Ігродром та на блозі «Бібліотечна 

гавань» Тиждень інформації  «Віртуальне  знайомство  з країнами – сусідами 

України» (до Дня Європи). Заходи включали віртуальні турне, віртуальні 

мандрівки, виставки-плакати, онлайн-вікторини, огляди літератури. В заходах 

взяло участь біля 120 дітей). 

 

 

ЦМБ для дітей  ім. Ш. Кобера і В. Хоменка та її філії  в 2019 році 

представили до уваги городян тематичну коворкінг - зону «Казкова 

Єврокнига». Дітей зустрічали герої популярних європейських казок, вони 

запрошували їх пограти, взяти участь у конкурсах і вікторинах. Будь-який 

бажаючий міг сфотографуватися з Попелюшкою і Білосніжкою тощо. Юні 

художники із задоволенням працювали в інтерактивній студії «Розмалюй 

казку», розфарбовуючи улюблених казкових героїв. А книги з казками були 

представлені в перегляді-інсталяції «Літературний фреш». Свято вийшло 

яскравим і веселим. 

2020 року  ЦМБ для дітей  ім. Ш. Кобера і В. Хоменка та її філії  

отримали добірку матеріалів для своєї діяльності і підготували інформаційні 

куточки «ЄС на книжковій полиці» у всіх дитячих бібліотеках міста, і поки 

діяли карантинні заходи, запрошували  користувачів здійснити віртуальну 

подорож країнами Європи «Європа нашими очима". 
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В Дитячій бібліотеці КЗ "Бібліотечна мережа м. Вознесенська" вже 

кілька років працює клуб юних мандрівників «БібліоКруїз», учасники якого 

здійснюють цікаві подорожі  різними країнами світу.  Діти мають змогу 

побачити на  власні очі за допомогою віртуальних подорожей та мандрівок всі 

мальовничі куточки світу.   

У діяльності клубу використовуються різні форми роботи: відео-круїзи, 

віртуальні подорожі, презентації, книжкові виставки, обговорення книг та будь-

яких заходів які розвивають самостійність і творчість юних мандрівників. 

Серед них: Медіа-круїз      «У пошуках книжкових скарбів»:  Бібліоглобус      

«Світ побачений через книгу»: Віртуальний круїз   «Європа на твоїй долоні»: 

Розроблено рекламну продукцію про діяльність клубу: рекламний буклет 

«БібліоКруїз», веб - інформаційний покажчик «Цікавинки країн світу» та веб - 

інформаційний покажчик «Подорожуємо країнами світу разом». 

 

        Первомайська міська дитяча бібліотека-філія №2 щороку  приєднується  

до святкування Дня Європи в Україні. Бібліотекарі презентували для читачів  

книжкову європанораму «Європа – наш спільний дім», де були представлені 

книги, , журнали,  фотографії, цікаві факти про Європейський Союз. 

 

КЗ "Міська бібліотека для дітей" м. Южноукраїнська  кожного року у 

травні місяці   теж урочисто святкує   День  Європи в Україні. Наприклад,  для 

маленьких читачів фахівці бібліотеки підготували і провели віртуальну 

подорож «Де живуть казкові герої». Діти згадали улюблених книжкових героїв  

та  дізналися, з  яких країн  Європи вони. 

  

 В Арбузинській  районній бібліотеці для дітей   вже багато років 

поспіль активно  відзначають День Європи в Україні. Наприклад, були 

оформлені книжкові виставки «Україна на шляху до Європи»,  «Європейський 

союз – Україна». Проведені такі заходи, як Інтернет-круїз «Європейський 

квартал» , День інформації «Європа – наш дім", пізнавально-розважальна 

програма «Чи знаєте ви традиції та звичаї народів Європи». Також До  Дня 

Європи в Україні в РДБ був оформлений Євромайданчик, в якому   розміщено 

прапори України і Євросоюзу, стенд «Країни Євросоюзу», книжкова викладка 

«Українські барви Європи», інформаційна викладка «Без віз».     Цікавим 

заходом для читачів бібліотеки  виявився  відео – круїз «Відкриваємо Європу 

разом». На захід були запрошені учні загальноосвітніх шкіл, викладачі, 

ліцеїсти,  представники громади. Ведучі заходу представили присутнім багато 

цікавих матеріалів про історію, етапи розвитку, основні інституції Євросоюзу. 
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Для учасників було проведено інформину «Знай про Європу більше», 

бібліомікс «Україна – країна європейських цінностей» та гру – подорож «Що 

найцікавіше у Європі», яка складалася з різних сторінок: «Літературна», 

«Географічна», «Музична», «Кулінарна» і супроводжувалась мультимедійною 

презентацією.  Цікавими для юних читачів виявилися і  такі заходи: відео-

подорож «Історичними місцями країн Європи», ток-шоу «Традиції чаювання в 

різних країнах», літературний вечір «Зоряне сяйво країн  Європи».  В 2019 році  

отримана література від Представництва Європейського Союзу в Україні 

допомогла розширити просвітницьку діяльність бібліотек за даним напрямом 

роботи. Так,  у бібліотеці були оформлено книжкові виставки "Крок до 

Європи", " Разом з книгою - до Європи    " та  проведена вікторина «Що  я знаю 

про Європу?». 

 Баштанська районна бібліотека для дітей також кожного року 

долучається до відзначення День Європи в Україні.  Корисним  виявився 

пізнавальний урок  для читачів 12-14 років  з елементом квесту «Пізнаємо  

Європу разом». Користувачі   мали змогу ознайомитися з інформаційними 

матеріалами книжкової виставки «Об`єднана Європа: єдність у розмаїтті». 

Також  переглянути електронну презентацію «Європейські традиції української 

культури» в Центрі вільного доступу до мережі Інтернет. 

 У Березанській районній бібліотеці для дітей   Інфо-квест   «Цікаві 

факти про культуру Європи» пройшов у рамках Року німецької мови в Україні. 

Користувачам підліткового віку було запропоновано літературний квест під 

назвою «Знайди книгу». Захід проводився з метою ознайомлення дітей з 

культурною спадщиною Німеччини в ігровій формі, в процесі якої розвивається 

інтелект, орієнтир, вміння працювати в колективі, толерантність у стосунках. 

Перед початком квесту учням 5-7 класів було запропоновано бліц-вікторину 

«Німеччина знайома і незнайома», в ході якої юні користувачі значно 

поповнили багаж знань про науковців, письменників та інших визначних діячів 

Німеччини. Читачі дізналися, що Шумахер – відомий німецький гонщик; 

Енштейн – відомий фізик-теоретик,який відкрив теорію відносності; Вільгельм 

Вагнер та Людвіг ван Бетховен – відомі композитори; вчений-фізик, який 

винайшов X-промені,  носить прізвище Рентген. Серед майже тридцяти 

прапорів країн Європи безпомилково визначили німецький. Тож, після 

інтелектуальної розминки, читачі були добре підготовлені для проведення 

квесту, під час якого проявили не лише знання, ерудицію та кмітливість, але й 

більше дізналися про країну, її звичаї та традиції, а також згадали та відшукали 

твори видатних німецьких письменників Рудольфа Еріха Распе «Пригоди 

Барона Мюнхгаузена», казки братів Грімм «Пані метелиця», Ернеста-Теодора-

Амадея Гофмана «Лускунчик і мишачий король», Вільгельма Гауфа 
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«Маленький Мук» та «Карлик Ніс», популярних німецьких дитячих 

письменників Пауля Мара «Машина для здійснення бажань або Суботик 

повертається в суботу», Еріха Кестнера «Еміль і детективи», Отфріда 

Пройслера «Маленька   Баба- Яга», Корнелія Функе «Володар над злодіями».      

  В Березнегуватській районній бібліотеці для дітей   вже стало 

традицією щорічне  проведення  заходів, метою яких є ознайомлення  

користувачів з історією європейських країн, особливостями звичаїв і традицій 

народів Європи, їх культурним надбанням.  Напередоні Дня Європи в РДБ 

щороку оформлюють книжкові виставки «Європа без кордонів»,"Україна на 

шляху до Європи", на яких представлена як література суспільного характеру 

про країни Європи, так і художня література відомих письменників країн 

Євросоюзу. Семикласники, які завітали до бібліотеки  на  годину інформації 

«Все про Європу: дивись, читай, дізнавайся», дізналися багато цікавого про 

визначні місця, красу та багатство культурних традицій європейських країн. 

Вони взяли активну участь у країнознавчій грі «Чужому навчатись, або 

літературна мандрівка до Європи». На завершення заходу учні  на бібліотечних 

сходинках влаштували яскравий флеш-моб з прапором та картою 

Європейського Союзу. Маленьким відвідувачам дитячої бібліотеки  

запропонували  віртуальну подорож країнами Європи «Знай про Європу 

більше». Читачам було  презентовано веб-калейдоскоп цікавих фактів 

«Мистецькі надбання народів Європи». 

 В 2019 році   Березнегуватська районна бібліотека для дітей   

започаткувала роботу бібліотечного Євроклубу  «Euro.ua». Визначальним   

напрямком роботи   якого є популяризація історії і традицій народів Європи.  

Було проведено декілька тематичних засідань:   "Європа далека і близька", 

«Історія і традиції Болгарії»    та    «Історія і традиції Греції. У 2020 році  в 

Березнегуватській РДБ  діяльність  бібліотечного   Євроклубу  «Euro.ua» була 

продовжена. .  

 У Братській районній бібліотеці для дітей  в  пункті європейської 

інформації протягом року проводиться  ряд заходів:  інформаційний кейс 

«Пізнаймо Європу разом», виставка-адвайзер «Освіта в Європі: впевнене 

майбутнє», онлайн екскурсія «Визначні українці, знані в Європі та світі», 

онлайн серфінг «Україна ЄС: два погляди на один факт» та ін.   Читачі 

бібліотеки   долучилися  до On-line вікторини «Вигравайте разом з 

Євровікториною-2020!», яку проводило представництво ЄС в Україні. Про 

участь у вікторині діти мали можливість дізнатися зі соцсторінки Facebook та 

блогу «Братська районна бібліотека для дітей», постів обласної бібліотеки для 

дітей. На виконання Державної цільової програми «Інформування 

громадськості з питань Європейської інтеграції в Україні» У Братській РДБ 
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проведено: європейський хронограф «Шлях до Європи»; євромандрівка 

«Відкриваємо Європу»; літературний глобус «Європейська книга від давнини 

до сьогодення»; віртуальна екскурсія «Мандруємо європейськими країнами».  

Для  учнів 7-го класу Братської ЗОШ І-ІІІ ступеня фахівці бібліотеки 

організували та провели   слайд-подорож «Відкриваємо Європу»,  де діти мали 

можливість познайомитись з історією європейських держав, які входять до ЄС, 

їх національними, духовними та культурними надбаннями. Цікавість викликала 

коротка подорож до столиць країн Євросоюзу. На завершення діти взяли участь 

в  інтелектуальній вікторині «Що ти знаєш про Європу?». 

Цікавою виявилася віртуальна подорож «Навколо світу» по меридіанах і 

паралелях різних країн Європи.  Читачі побачили все те, чим багата Європа. 

Свою розповідь про європейські країни, їх цінності та культури, архітектурні 

пам’ятки та визначні місця бібліотекарі супроводжували презентацією, яка 

доповнювала розповідь яскравими фотоматеріалами. Діти з цікавістю слухали 

про Ейфелеву вежу у Франції, Біг Бен у Великобританії та інші цікаві історичні 

пам’ятки Європи та взяли  участь у конкурсі «Відкриваємо Європу». 

Євровернісаж «Сторінками захоплюючих книг» відвідали учні 8-го класу, де 

познайомились із країнами, які входять до складу Євросоюзу. Дітям було 

цікаво дізнатися про країни, відкрити для себе напрочуд широкий та яскравий 

світ, відображений в літературних творах відомих європейських письменників. 

Захоплююче  пройшла гра – конкурс «Назви автора», де бібліотекар зачитувала  

вірші письменників європейських країн, а діти намагались відгадати 

автора.2018 рік був оголошений Роком німецької мови в Україні, тому фахівці 

Братської  РДБ  організували і провели  подорож-знайомство «У світі 

німецької казки».  Разом з бібліотекарем діти поринули у світ улюблених героїв 

творів братів Якоба і Вільгельма Грімм, здійснили казкову мандрівку за 

книгами   Вільгельма Гауфа та  Ернеста Гофмана.  Ці прості та захоплюючі 

розповіді допомагають дітям пізнати такий таємничий, на перший погляд, 

непізнаний світ, де кожна казка унікальна. Адже в її основу покладено легенди, 

перекази, притчі німецького народу. 

 У Врадіївській  районній бібліотеці для дітей День Європи 

відзначили   інформаційною мозаїкою «Ми – Європейці». Захід проводився для 

учнів 6-х класів Врадіївсьої гімназії з метою розширення знань дітей  про 

історію створення Європейського Союзу та теперішній геополітичний стан ЄС. 

Під час заходу присутні ознайомилися з мультимедійними презентаціями 

«Міста – острови Європи» і «Найменші країни Європи». 

Дуже креативно відзначали День Європи в Україні бібліотекарі 

Єланецької районної бібліотеки для дітей.  Вони  запропонували юним 

читачам  урок-вікторину, девізом якого стали слова «В Європу з Україною в 
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серці». Тримаючи в руках глобус, як символ Землі, ведучі заходу  звернулися 

до присутніх зі словами: «Єднає нас, людей, планета,  яка у Всесвіті одна, від 

кожного залежить, щоб не стала вже завтра гіршою Земля…». Дівчина в образі 

Європи віршами додала емоційності заходу. Електронна презентація допомогла 

юним читачам представити візитні картки України та Європи.  

Відповідаючи на запитання  вікторин: «Що я знаю про ЄС?», «Відомі 

люди», «Цікава Європа», «Визначні пам’ятки України і Європи»,  учасники 

заходу горіли бажанням продемонструвати свої знання, висловити свої думки 

щодо незалежності, соборності, єдності, багатонаціональності рідної держави.  

          На виконання Державної  цільової  Програми інформування 

громадськості з питань Європейської інтеграції України, Кривоозерська 

районна бібліотека для дітей   надає інформаційну допомогу учням  через 

різноманітні масові заходи, такі як: «Пізнаєм Європу разом», «Європейські 

цінності», «Країнами Євросоюзу», Письменники Європи вам!» З цією метою   

проведено  багато  заходів, а саме: прес-огляд«Шлях до сучасної Європи»;  

книжкова виставка «Європа і ми!» ;презентація «Європейські цінності» ;  

віртуальна мандрівка «Країнами Євросоюзу» ;  літратурна подорож 

«Письменники Європи"  та ін.  

 З метою донесення до юних читачів національних  надбань різних країн 

Європи, залучення їх до пізнання  європейських традицій і цінностей  в 

Новоодеській районній бібліотеці для дітей було проведено для учнів 7-8 

класів  відеоподорож  «Відкрий для себе Європу». А учням молодших класів  

бібліотекарі запропонували  відправитись у літературний відеокруїз «Казкова 

мандрівка по країнах Європи». Діти разом з казковими героями мандрували 

Європою, жваво відповідали на запитання пізнавально-розважальної вікторини 

і вірно впізнали літературних героїв, відгадали, з якої вони книги та хто цю 

книжку написав, а також,  з якої країни Європи кожен казковий персонаж, і 

який прапор цієї країни.  

 

Україну та Грецію єднає  стародавня історія (починаючи від Ольвії), і 

сучасне прагнення до мирного співіснування в європейській спільноті.  Тому, 

до Дня Незалежності Республіки Греція в читальній залі Новоодеської РДБ  

було проведено брейн-ринг.  Вчителі іноземних мов організували 

інтелектуальну гру між командами учнів 5-го та 6-го класів, щоб 

продемонструвати успіхи у вивченні учнями школи грецької мови – мови однієї 

з європейських країн,  

 На заході були присутні поважні гості: представник міжнародного греко-

українського об’єднання Тасіо Васіліс Кіріакос, голова обласної спілки греків 

«Нова Еллада» - Маврокордато Олена, та представники влади. 
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Діти продемонстрували свої знання у вивченні новогрецької мови, історії 

та культури Греції. Гра проходила у три тури. В перервах між раундами учні  

читали вірші грецькою мовою, співали веселі дитячі пісні. Також прозвучав 

гімн Греції в оригіналі у виконанні учнів, які факультативно вивчають 

новогрецьку мову. 

Первомайська районна бібліотека для дітей також долучилася до 

проекту. У травні 2019 році    діти мали можливість знайомитися з цікавими 

пізнавальними матеріалами про Євросоюз. У минулому році  бібліотека стала 

учасником вебінару  «Проект ЄС для бібліотек для дітей та юнацтва України, 

створення куточків ЄС в бібліотеках». 

В Снігурівській  районній бібліотеці для дітей   з  метою інформування  

читачів  з питань європейської інтеграції, залучення учнівської молоді до 

активної творчої діяльності, популяризації європейської та української 

культурної спадщини, сприяння налагодженню та  укріпленню зв’язків між 

європейськими народами, до Дня Європи   пройшло  чимало різноманітних  

заходів, а саме: тематичний День інформації  «Україна - це європейська 

держава» , літературний  квест «Знай про Європу більше» інтелект-гра «Європа 

– наш спільний дім», цикл годин цікавих повідомлень «І свого не цурайтесь, і 

чужого научайтесь» , інтелектуально-літературний круїз «Країнами Європи» , 

літературна година «На гостинах у європейських казкарів», літературний круїз 

«Мандруємо в країни Європи". 

 Фахівці Снігурівської  районної бібліотеки для дітей   запропонували 

юним читачам цікавий проект:  створити фото-колаж «Визначні місця Європи», 

Головна мета  заходу  – виховання у підростаючого покоління поваги до 

національних, духовних, культурних надбань європейських народів; 

формування пізнавальної, інтелектуальної, творчої активності. Девізом фото-

колажу стали слова: «Європа починається не за кордоном країни, вона 

починається у серці кожного з нас,  і  ми – частина Європи». 

 Веселинівська дитяча бібліотека-філія КЗ «Публічна бібліотека»  

Веселинівської селищної ради провела   низку пізнавальних заходів до року 

німецької мови в Україні: «Подорожуємо Німеччиною», «Свята Німеччини», 

«10 фактів з життя Р.Вагнера» , «Втрачене покоління і Е.Ремарк». Учні  7 класів  

переглянули  мультимедійний  калейдоскоп «Німеччина: цікаві факти, звичаї, 

традиції». Також відбувся турнір знавців  казок «Брати Грімм – дорослі, що 

вірили в казку" та казковий диліжанс «Літературне турне Німеччини». 

 Доманівська дитяча бібліотека Доманівської публічної бібліотеки 

Доманівської селищної ради створила  до  дня Європи інтернет-круїз: 

«Європейські цікавинки». Діти переглянули презентацію «Європейські 

цікавинки», заслухали цікаву розповідь бібліотекаря про Європейський союз. 
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На завершення заходу діти отримали буклет  «Цікаві факти про Європу  та 

країни Європейського Союзу». В бібліотеці  було відкрито інформаційну 

експозицію  «Українці – європейська нація з багатовіковою культурою». Для 

старшокласників бібліотекарі   підготували  інформаційну довідку  

«Особливості освітніх систем у країнах Європи».  

КЗ Публічна бібліотека Казанківської селищної ради  провела  для 

учнів Казанківської гуманітарної гімназії інтектуально-розважальний захід 

«Європа- наш спільний дім». Про те, як влаштований Європейськи союз і цікаві 

факти про Україну, як частину Європи, учні дізналися з інформаційного 

дайджесту, після чого взяли активну участь в конкурсах і вікторинах: «Знай 

більше про Європу», «Україна – серце Європи», «Традції країн Європи», 

літературний вернісаж «Європа в казках». Ігри «Добери пару», «Футбольні 

фанати» пройшли весело та пізнавально. Особливо жваво пройшла гра 

«Зрозумій мене», учасники якої намагались вгадати вгадати значення слів 

мовами народів Європи, які мають схоже звучання зі словами української мови, 

але мають зовсім відмінне, а іноді і протилежне значення. Традиційно,   до Дня 

Європи була оформлена книжкова виставка «Європа: єдність в різноманітті», а 

цікавою формою роботи  треба відзначати вечір дружби «Відкрий Європу для 

себе».  

           

 

Серед просвітницьких заходів онлайн треба виділити  Новобузьку 

районну бібліотеку для дітей КЗ «Новобузька централізована бібліотечна 

система Новобузької районної ради», яка запросила  читачів на віртуальну 

екскурсію «Загадкова Європа» та годину цікавих повідомлень «Найкрасивіші 

замки Європи: назад у минуле». Це ще одна нагода  більше дізнатися про 

багатовікову історію європейських країн, європейські цінності, міжнародні 

європейські організації. Це нагода продемонструвати свої знання, показати свої 

вміння, долучитися до прекрасного.  Також   фахівцями      були   оформлені  

виставки - перегляди «Європейський простір і Україна», "Європа – наш  

спільний дім». Відбулись різноманітні заходи, а саме:  година пізнання «Ми-

українці. Ми-європейці», подорож країнами Європи «Європа без кордонів», з 

якої діти дізналися багато цікавого, невідомого, загадкового, що таїть в собі 

Європа.  Працівники бібліотеки взяли  участь у районному флеш- мобі 

«Україна - Європейська держава». 

 

 

День Європи вже вкотре нагадує нам, що Європа починається не за 

кордоном України, вона починається в серці кожного українця. Подальший рух 
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України до євроінтеграції потребує розвитку мережі центрів європейської 

інформації по всій країні, їхньої доступності для громадян в усіх куточках 

держави. Бібліотеки, що обслуговують дітей,  покликані задовольнити 

зростаючу потребу громадян в інформації про ЄС та євроінтеграцію. Тому   

актуальним залишається інформування читачів та їх батьків  про 

євроінтеграційні процеси та засади функціонування ЄС, сприяння розвитку 

відносин між українськими та європейськими молодіжними неурядовими 

організаціями, поширення європейських цінностей серед молоді. Інформацію 

про ЄС, як створити євроклуб, відкрити інформаційний центр ЄС та багато 

іншого  ви знайдете  тут: https://euroquiz.org.ua/network-eu/about 
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