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Матеріал включає дайджест публікацій зі звітів, сайтів,  бібліотечних 

блогів, який висвітлює досвід роботи бібліотек для дітей  Миколаївської 

області за темою. Сподіваємося, що він стане у нагоді працівникам публічних 

бібліотек та бібліотек об’єднаних територіальних громад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



24 серпня 2021 року  виповнюється 30 років від дня проголошення  Акту 

про Незалежність України.  Відтоді ця дата в нашій державі відзначається як 

загальнонаціональне свято – День Незалежності. Це свято омріяне та виплекане 

багатьма поколіннями героїчних борців за волю і незалежність України. 

Бути українцем – значить пишатися своєю країною. Українці пишаються 

тим, що будують незалежну державу і духовно «повертаються» у родину 

народів Європи, виконуючи заповітну мрію багатьох поколінь українських 

патріотів.  

 Для кожного громадянина України День Незалежності насамперед має 

бути днем іспиту власного сумління, днем міркувань про долю своєї 

Батьківщини й своєї спільноти. Саме це стало лейтмотивом святкових 

бібліотечних заходів до Дня Незалежності України.  

Пропонуємо ознайомитись з досвідом бібліотек для дітей Миколаївської 

області за останні три роки. 

 

Бібліотеки області при проведенні заходів  використовували різноманітні 

форми.  Проводились як звичні, традиційні заходи, так і нові, більш сучасні 

форми. Всі вони  були успішними і зацікавили  юних відвідувачів бібліотек. 

Виділити можна наступні форми заходів: 

 пізнавально-ігрові та конкурсні програми, літературно-музичні 

свята, конкурси дитячих малюнків, інтернет-мандрівки,  патріотичні панорами 

та прайм-тайми,  різноманітні майстер-класи, вікторини та ігри, літературні 

досьє, історичні екскурси та диліжанси, мікси, дефіле, фольклорні мозаїки, 

етнопокази, патріотичні рандеву; 

 також проводились кулінарні естафети, віртуальні мандрівки,  

флешмоби, акції, квести, каравани цікавих подій; 

 а серед книжкових виставок можна виділити: книжково-

ілюстративні, виставки-події, виставки-інсталяції. Деякі бібліотеки представили 

фотозони для охочих сфотографуватися. 

 

В Миколаївській  обласній бібліотеці  для дітей ім. В.О. Лягіна в 2018 

році до Дня Незалежності України  відбулась  низка заходів  за  темою  

«Найкраща  в  світі  Україна». А саме:  виставка-знайомство «Книга єднає 

Україну»; виставка-подорож «Моя велична Україна»; віртуальні мандрівки 

«Україна від А до Я»,  де діти відвідали 7 Природних  чудес України:  

Подільські Товтри, Дністровський каньйон, озеро Світязь, заповідник Асканію-

Нову, озеро Синевир, Гранітно-степове Побужжя  і  Мармурову  печеру.  

Читачі   мали  змогу переглянути   фрагменти відео сюжетів, послухати  

романтичні легенди про деякі мальовничі  куточки  України,    поділитися   

своїми  мріями,  де б вони хотіли  побувати.  А  дехто  поділився  своїми 

враженнями про ті місця, у яких вже побував. Під час мандрівки, розгадуючи 

кросворд, діти згадали народні символи України, відгадали назви найбільших 

міст, а також із задоволенням пограли в цікаві настільні ігри: «Міста України», 

«Подорожуємо Україною», «Символи України». Цікавим заходом виявився 

інтерактивний  урок «Я люблю свою країну».  Читачі охоче демонстрували свої 

знання, відповідаючи на запитання сканворду та кросворду,  разом  визначали  



рекорди  України, знайомилися і подорожували сімкою архітектурних чудес 

України і, звичайно, ділилися своїми  враженнями  від  літніх мандрів 

Україною. 

У відділі обслуговування  учнів 5-9 кл. було проведено патріотичний 

квест  «Україна  починається з тебе». Діти разом  з  батьками  здійснили  

інтелектуально-пригодницьку подорож, розділившись  заздалегідь  на  4 

команди:  «Тризуб», «Прапор», «Конституція» та «Булава». Учасники квесту 

виконували  завдання,  такі  як:  «Чарівний  квадрат», конкурс «Так чи ні?», 

шифровка «Чиє  це  ім’я?»,  гра юних мовознавців «Сірник чи сирник?» та 

багато інших.  Календар-галерея «Знай наших» допоміг зануритися у подорож 

по історії  України  та  надихнув  більше дізнатися про визначні  постаті  своєї  

Батьківщини. На останній зупинці всі команди зібралися  разом і   взяли участь 

в акції  до  Дня прапора «Наш жовто-синій оберіг» та танцювальному флешмобі 

«Єдина Україна». Наприкінці  свята  відбувся майстер-клас  з  виготовлення  

патріотичного  браслету. Під час уроку-мандрівки  «З Україною в серці» на 

учасників чекали різноманітні  завдання на зупинках: «Символи нашої 

держави», «Знай наших», «Традиції та культура», «Моя українська мова» та 

«Україна моєї мрії». Діти розшифровували державні символи України у грі 

«Чарівний квадрат», брали участь у конкурсах «Відгадай зірку», «Українські 

смаколики», «Коса – дівоча краса» та «Зрозумій мене». На зупинці «Знай 

наших» бібліотекарі познайомили дітей з видатними постатями  України,  як  з  

історичними, так і з сучасними.  

У  2019 році  фахівці Миколаївської обласної бібліотеці  для дітей ім. В.О. 

Лягіна,  з метою відзначення Дня Незалежності України,  створили  книжкові  

виставки та  провели низку соціокультурних заходів. А саме: виставка-

мандрівка  «Люблю квітучу Україну»; майстер-клас «Квітуча Україна». На 

якому найактивніші читайлики готувалися до свята Дня Незалежності України,  

разом з бібліотекарями,  робили квіткові вітаннячка, аби подарувати їх 

маленьким миколаївцям. У  відділі  обслуговування дітей дошкільного віку та  

учнів 1-4кл. були оформлені  книжкові  виставки: «Люблю квітучу Україну», 

«Дивовижна Україна» та виставка-порада Як стати козаком». Читачам дуже 

сподобалось пізнавально-творче  свято  «Слався рідна Україно, земле наша 

золота».  Дітлахи   грали,  мандрували, дізнавалися  нові  та цікаві факти про 

рідну Україну. А ще  взяли участь у майстер-класі, де викладали (прикрашали)  

квітами,  зробленими  власноруч,  карту України. 

 20 серпня 2020 р., напередодні українських загальнодержавних свят Дня 

Прапора і Дня Незалежності України, фахівці Миколаївської обласної 

бібліотеки для дітей  ім. В. О. Лягіна провели у «Каштановій бібліотеці» 

святковий захід «Хай в серці кожної дитини живе любов до України». 

Бібліотекарі надали дітям цікаву пізнавальну інформацію про історію 

святкування цих визначних державних свят, про героїчну історію нашої 

держави, її видатних діячів, природні багатства, рідну мову українців тощо. А 

потім  дітвора  з задоволенням відповідала на питання вікторини «Що ви знаєте 

про Україну?», згадувала імена видатних українських письменників – авторів 

улюблених дитячих книг, грала в цікаві ігри «Справжні українці», «Сплети 

віночок», «Збери квіточки та «Гаряча картопля», відгадувала загадки про 



українські національні страви. А наприкінці — усі  поринули у веселий 

святковий танок. 

 

Центральна міська  бібліотека  ім. Ш. Кобера та В. Хоменка м. 

Миколаєва та її філії  у  2018 році, до Дня Державного прапора та Дня 

Незалежності України, провела  патріотичний диліжанс «Я – громадянин 

України». А в бібліотеках-філіях для дітей №5, №6 пройшли години історичної 

пам`яті та історичний мікс «Усе моє, що зветься Україною». Під час заходів  

діти  пригадували  державні та народні символи, обряди, традиції нашої країни, 

декламували вірші  про рідний край. За допомогою гри «Які ми – українці?» 

вони з`ясували, які риси характеру притаманні українцям, а гра «Ми пишаємося 

ними!» дала змогу згадати відомих політиків, талановитих вчених, видатних 

митців та спортсменів, які прославляли Україну в той чи інший час. А 

найголовніше - діти дійшли висновку, що, досягаючи власного успіху в житті,  

наші громадяни тим самим створюють успіх цілої країни. А ще 2018 р. у 

бібліотеці відбулась акція «Вишиванка – душа народу»  

У 2019 році  Центральна міська бібліотека для ім. Ш. Кобера і В. Хоменка 

та її філії  зробили великий внесок у справу відродження, популяризації та 

розповсюдження українських звичаїв, обрядів, традицій шляхом організації 

книжково-ілюстративних виставок, переглядів літератури та проведення 

різноманітних масових заходів.  Напередодні Дня Незалежності України в ЦМБ 

відбулася  інтерактивно-iгрова програма «Козацькі перегони».  В ігровій формі 

юні читачі ознайомились з цікавими фактами про Україну, згадали традиції та 

звичаї нашого народу, видатних діячів України, говорили про національні 

символи та розшифровували прислів’я про Батьківщину, а потім вони жваво 

змагалися за звання кращого козацького куреня: виконували акробатичні трюки 

зі скакалкою, перетягували канат, відповідали на цікаві запитання бліц-

вікторини, капітани команд взяли участь у квесті з пошуку книг. Захід 

доповнив огляд книг, які були представлені на книжковій  виставці «Україна – 

мій сонячний дім». На завершення заходу всі отримали солодощі та 

сфотографувалися на згадку 

 У  2020 році  до Дня Незалежності  України,   ЦМБ м. Миколаєва           

ім. Ш. Кобера і В. Хоменка  на бібліотечному майданчику провела  

пізнавально-ігрову програму  «Як у нас  на Україні». Усі разом – мешканці 

району і юні читачі  пригадали українські символи, обереги, пісні, казки; 

заспівали караоке по-українськи;  станцювали гопака; пригадали видатних 

українців під час вікторини «Знай наших». Програма свята була інформативно 

насиченою та пізнавальною. Діти залюбки брали участь у різноманітних іграх, 

конкурсах «Хто є хто?», «Коса - дівоча краса», відповідали на  запитання 

вікторини історичної та географічної тематики.   Також   до Дня Незалежності в 

ЦМБ для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка  м. Миколаєва  відбувся рушниковий 

флешмоб «Оберіг моєї родини».  Участь у заході взяли читачі бібліотеки та 

пересічні городяни, бібліотекарі, які завітали на свято зі своїми рушниками, 

деякі їм дісталися  у спадок від прабабусь. Мета флешмобу -  продемонструвати 

усім єдність у прагненні до миру і єдиної країни та бажання  бути у вирі 

сучасних подій, писати історію власними вчинками. 

 



Дитяча бібліотека КЗ «Бібліотечна мережа м. Вознесенська»   у 2018 

році, відзначаючи  знаменні дати -  День Державного Прапора України та День 

Незалежності України, організувала та провела  літературно-музичне свято 

«Звешся величаво – Україною, земле зачарована моя», на яке зібралися  

вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Служби у справах 

дітей Вознесенської міської ради та читачі бібліотеки. Дві команди дітей 

«Барвінок» та «Калинонька» продемонстрували  свої знання про рідну землю, її  

шлях до Незалежності, взявши участь у конкурсній програмі «Ми всі одна 

сім`я, бо Україна – це ти і я!».  У  конкурсі «Скриня українських оберегів» діти 

змагалися у знанні символів та оберегів України. А ще вони  склали вірш «Моя 

Україна» і взяли участь в конкурсі «Народ скаже, як зав`яже». Захід  

доповнювали  відео-презентації про Україну та українські пісні. 

В 2019 році  у   Дитячій  бібліотеці  КЗ м. Вознесенська, напередодні Дня 

Незалежності України, пройшло  свято «Україно, ми тебе заквітчали любов’ю». 

Бібліотекарі розповіли про державні символи нашої країни – Державний 

Прапор України, Державний Герб, Державний Гімн та народні символи - 

обереги.  Діти вплітали  в український віночок сім кольорових стрічок і таким 

чином утворили Веселку, а активні  шанувальники рідного слова  провели 

патріотичне дефіле «Читач по-українськи». Надалі всі присутні  взяли  участь у 

фольклорній мозаїці «Скринька загадок». Діти також крокували історичною 

стежкою «Вірю – не вірю» та взяли участь у кулінарній естафеті «Ложку 

передай – страву українську називай!» 

У 2020 році  в бібліотеці відбулося свято «Україна єднає наші серця». 

Діти заздалегідь готувалися, щоб висловити слова вдячності, любові до 

України, сподівання на мир, злагоду в своїй державі і «обгорнули» долоньками 

синьо-жовтого кольору свою неньку-Україну. На долоньках було  відображено, 

за що вони люблять Україну, своє місто. Зворушливо прозвучали вірші, а 

патріотичний марш із прапорцями зарядив усіх присутніх патріотичним 

святковим настроєм.  Інтерактивна гра «Україна вражає» спонукала присутніх 

розповісти про цікаві факти з історії та географії України. Також цікавими 

виявилися такі заходи, як: вікторина «Скринька народних оберегів»,  етно- 

показ «Українське вбрання» та  конкурс «Сплету віночок». 

 

«Живи моя державо, Україно!» -  під таким гаслом у 2018 році в 

Бібліотеці  для дітей КЗ «Арбузинська ЦБС»  відбулась низка інформаційно-

просвітницьких заходів, присвячених святкуванню Дня Державного Прапора, 

27-ї річниці Незалежності України.  Пізнати та зрозуміти історію українського 

державотворення найкраще нам допомагає книга.  Бібліотекарі   організували  

виставку-презентацію та провели для читачів парад книг «Міцніє у віках та 

книгах наша Незалежна Україна», де користувачі мали змогу ознайомитися з 

кращими виданнями української друкованої продукції, виданої за роки 

незалежності, поринути у світ української історії, подій минулого та видатних 

особистостей, що надихають та надають сили створювати справжню Незалежну 

Україну.  

В 2019 році в Арбузинській  бібліотеці для дітей  відбулося патріотичне 

рандеву «Всі ми діти твої, Україно!», на якому юні користувачі  ще більше 

дізналися про свою землю, мову, культуру, власні традиції та неповторні 



державні символи: прапор, герб та гімн. Лунали українські патріотичні вірші, 

учасники заходу відповідали на запитання вікторини «Чи знаєш ти Україну, 

свій рідний край?», відгадували загадки, називали українські народні 

інструменти, взяли участь у конкурсі дитячих малюнків «Споконвічна рідна 

земля – незалежна держава моя» та флешмобі «Майбутнє України».  

 

Фахівцями відділу обслуговування користувачів-дітей КЗ 

«Баштанська публічна бібліотека» Баштанської ОТГ   у 2018 році  до Дня 

незалежності України та Дня Прапора України  проведено конкурс малюнків 

«Хай у серці кожної дитини живе любов до України». 

В 2019 році у  бібліотеці була проведена історична година «Україна моя: 

незалежна, єдина, свята». А також, разом з юними користувачами бібліотекарі 

оформили художній вернісаж «Квітуй, Україно, багата та щедра», прикрашений 

дитячими  малюнками.  

 

22 серпня 2018 року в  бібліотеку для дітей Березанської ПБ 

Березанської селищної ради  завітали юні вихованці районного дитячого 

садка «Сонечко» та їх батьки  на свято «Україно - матінко моя». Ведуча радо 

зустріла дошкільнят  щирим привітанням й запропонувала  разом із нею 

помандрувати великими містами України. Під час подорожі діти співали, 

танцювали, представили сценку «Сонечко і Павук». Наприкінці святкового 

дійства працівники бібліотеки влаштували малятам екскурсію бібліотекою. 

Дітлахи мали змогу на власні очі побачити бібліотечні скарби – безліч книг на 

полицях у казковому «Читай - місті» і комп’ютерів  у читальних залах. В 2019 

році були оформлені  книжкові виставки «За синє небо, за жовте колосся,  

боротися треба, щоб краще жилося», «Незламний дух українського народу» та 

«Моя Батьківщина  – Україна». 

В 2020 році  читачі Березанської бібліотеки  для дітей  взяли участь у    

дітературно-музичному міксі  «Всім серцем свою Україну любіть» та  

флешмобі «З Україною в серці».  

 

В Бібліотеці для дітей Березнегуватської селищної  ради – 

відокремленому підрозділі Публічної бібліотеки Березнегуватської 

селищної ради у 2018 році до  27-ї річниці  Незалежності України для 

старшокласників  була оформлена  книжкова виставка «Свята спадщина: 

державні символи України» та проведена  однойменна година українознавства. 

А ще  юні відвідувачі бібліотеки  здійснили відео мандрівку визначними 

місцями нашої держави. 

В 2019 році  бібліотечні фахівці Березнегуватської дитячої бібліотеки     

розгорнули книжково-ілюстративну виставку «Горнусь до тебе, Україно» та 

провели  для своїх читачів літературне досьє «Цікаві бувальщини про відомих 

українців».  Юні читайлики із задоволенням взяли   участь у конкурсі малюнків  

«Україна очима дітей».  

 

В 2018 році напередодні Дня Незалежності України користувачі 

Братської  бібліотеки-філії  для дітей Братської ЦБС Братської селищної 

ради мали можливість ознайомитись з історією рідного краю, відвідати 



найтаємничіші місця нашої країни, пізнати надзвичайну красу природи,  

дізнатися про визначні історичні особистості, ознайомившись з літературою, 

представленою на виставці «Хай в серці кожної дитини живе любов до 

України». Яскраві за оформленням та цікаві за змістом книги останніх років 

видання розкривають перед читачем історію нашого народу  з періоду подій 

минулого до наших днів.  Цікавою та корисною виявилася  сімейна настільна 

гра “Мандрівка Україною”, яка  стала гарним доповненням для тих, хто 

цікавиться історією України, любить читати і мандрувати. Вона просто 

заворожила  дітей,   кожен намагався якнайшвидше скласти пазли,  в результаті 

чого отрималось ігрове поле форматом  А2 з зображенням стилізованої карти 

України. А потім діти із задоволенням кидали фішки і мандрували  регіонами 

нашої країни. На карті було зображено 134 цікавих історичних, природних, 

сакральних об’єктів, місця народження відомих українців, місця славних 

баталій та багато іншого. «Книга мандрів», яка входить у комплект гри, містить 

описи до кожного зображеного об’єкту, номер об’єкту на карті відповідає 

номеру в книзі. Ось так, граючись, можна побувати у більше, ніж  100 цікавих 

куточках  нашої країни. 

  У 2020 році  напередодні Дня Незалежності України  юні читачі завітали 

до Братської  бібліотеки-філії для дітей  на майстер-клас, щоб своєю гарною 

справою довести, що всі вони достойні гордого ймення - українець!  Діти  

вирізали голубів жовто-блакитного кольору, які символізують мир та колір 

нашого прапора.  

 

Протягом 2018-2020 рр. фахівці Веселинівської дитячої бібліотеки-філії 

КЗ «Публічна бібліотека» Веселинівської селищної ради активно проводили 

заходи до Дня Незалежності та Дня Прапора України. Серед заходів можна 

відзначити наступні: флешмоби «З Україною в серці» та «Україна серцю 

рідна», бесіда-огляд «З днем народження, Україно!», історична панорама «День 

народження моєї країни», вікторина «Чи знаєш ти Україну?», літературно-

пізнавальна година «Україна – моя країна». 

А для усіх охочих юних читайликів та їхніх батьків працівниками 

Веселинівської дитячої бібліотеки була оформлена фотозона «Ми – українці!» 

 

У 2018 році з  нагоди головних державних свят нашої країни – Дня 

Незалежності України та Дня Державного прапора у  Врадіївській   

центральній публічній бібліотеці для дітей  відбулося чимало заходів: 

літературно-музичне свято «Тобі, Україно, пісні лебедині, тобі наше серце, і 

крок, і життя»; слайд-екскурс до Дня Державного прапора «Жовто-синій 

прапор волі»; година «Боже, Україну збережи», літературне свято «Жовто-

блакитний колір нашої свободи» та  історична година «Історія України в 

обличчях і фактах». 

В 2019 році у бібліотеці пройшла Година державності «Живи та міцній 

українська державо».  Також бібліотечні фахівці підготували патріотичне досьє 

«І тягнеться під гімн рука до серця».   Цікавою виявилася патріотична подорож 

«Я гордий тим, що з України родом». А для маленьких користувачів 

бібліотекарі провели  слайд-екскурс «Жовто-синій прапор мій». 



У 2020 році, напередодні свята, у бібліотеці для юних патріотів, 

вихованців дитячого садка «Калинонька» провели літературно-музичне свято 

«Нехай у кожної дитини живе любов до України». Учасники заходу пригадали 

державні й народні символи, обряди, традиції нашої країни, з’ясували, які риси 

характеру притаманні українцям, декламували вірші про рідний край.  

 

 Доманівська  бібліотека для дітей-філія   Доманівської публічної 

бібліотеки Доманівської селищної ради  в 2018 році  до  Дня незалежності 

України провела  низку  заходів  під гаслом «У нас єдина доля - ім’я їй 

Україна». Серед них: інтернет-мандрівка  «Україна – унікальна, Україна – 

надзвичайна!» , патріотична година «Україна – країна трагедій і краси, країна, де 

найбільше люблять волю»,  історичний екскурс «Моє серце, Україно, я кладу 

тобі до ніг», калейдоскоп цікавинок «Україна надзвичайна». До Дня Прапора 

проведено  годину запитань і відповідей «Що ви знаєте про український 

прапор?». 

У 2019 році, відзначаючи День  незалежності України , бібліотекарі  

провели для користувачів  Інтернет – мандрівку   «Україна – унікальна, Україна 

– надзвичайна!»  та   патріотичну годину «Україна – країна трагедій і краси, 

країна, де найбільше люблять волю».  

 

 У 2018 році, напередодні Дня Незалежності України,  юні відвідувачі 

Єланецької  бібліотеки для дітей КЗ «ПБ Єланецької селищної ради» 

здійснили відео-мандрівку визначними місцями нашої держави. Також   було  

розгорнуто книжково-ілюстративну виставку «Свята спадщина: державні 

символи України» та однойменну годину українознавства, а для маленьких 

читачів проведено конкурс малюнків  «Україна очима дітей».  

В серпні 2019 року , напередодні Дня Незалежності України,  Єланецька  

бібліотека для дітей долучилась до районних заходів, присвячених великому 

державному святу. Патріотичний прайм-тайм «І знову, Україно, в тебе свято!», 

який проходив на бібліомайданчику  в День Державного прапора України – це 

найкращий час говорити про Україну, славити її, демонструвати їй свою 

відданість. В рамках прайм-тайму проходив патріотичний майстер-клас «Краса 

і велич символів державних». Діти виготовляли символічні прапорці з 

аплікаціями сердечок та квітів, плели браслети-фенічки з синіх та жовтих 

стрічок. У серцях дітей серпнева блакить неба  і жовтогарячий зерновий лан 

злилися з символами української державності, а це сьогодення та майбутнє 

нашої  Батьківщини. Учасникам заходу була представлена книжкова виставка-

інсталяція «Це моя Україна, це моя Батьківщина, що, як тато і мама, одна!» 

В 2020 році, готуючись до Дня Незалежності України,  Єланецька 

бібліотека для дітей   реалізувала     інноваційну ідею  «Плакат в бібліотечному 

форматі, як інструмент активізації  читачів підліткового віку» Кіровоградської 

ОДБ ім. Т.Г. Шевченка. Створюючи  інтерактивні інформаційно-патріотичні 

плакати «Я люблю Україну» та «Хай квітне щаслива моя Україна»,  

бібліотекарі  підвищували рівень поінформованості юних читачів щодо історії 

рідної  України. На одному з них юні читачі   наклеювали  герби усіх  областей 

України. А на іншому -  український  віночок. 

 



У відділі обслуговування дошкільнят та учнів 1-9 класів КЗ 

«Публічна бібліотека Казанківської селищної ради»   у 2020 р.   до Дня 

Незалежності організовано для читачів бібліотеки відеоперегляд «Мій край 

чудовий – Україна»  та проведено літературно-історичну мандрівку «Усім 

серцем любіть Україну». 

 

 До Дня Незалежності України Кривоозерська бібліотека-філія для 

дітей КЗ «Кривозерської Центральної бібліотеки Кривоозерської селищної 

ради» у  2019  році провела  такі патріотичні заходи: літературно-музичну 

композицію  «В Україні наша доля й воля»   та   історичний екскурс  

«Відродження святині – знамено України».  21 серпня 2020 року, напередодні 

29-ї річниці Незалежності України, у фойє Районного будинку культури 

бібліотекарі  бібліотеки-філії для дітей оформили книжково-ілюстративну 

виставку «Незалежна і єдина, будь навіки, Україно!» Для всіх присутніх було 

проведено годину державності «Батьківщину не обирають – обирають ії 

незалежність».   Кривоозерська бібліотека-філія для дітей  у 2020 році провела  

такі патріотичні заходи: літературно-музична композиція «В Україні наша доля 

й воля» (до Дня Незалежності), свято козацької слави «Про козацький славний 

рід» (до дня козацької слави), урок історії «Відродження святині – знамено 

України» (до Дня прапора).      

 

 Публічна бібліотека для дітей КЗ  «Новобузька публічна бібліотека» 

Новобузької міської ради  в 2019 році  до Дня Незалежності України провела 

для читачів флешмоб «Незалежна та єдина – наша Україна». 

А  1 вересня 2020 року  до Новобузької публічної бібліотеки для дітей 

завітали учні 6-х класів на патріотичний урок «Ми українці».  Під час заходу 

діти перевірили себе на знання країни, в якій живуть, створили асоціативний 

кущ про неньку Україну, переглянули легенду про Україну, грали  в гру 

«Любов до рідної Вітчизни», розгадували кросворд, а яскравому сонечку 

подарували промінчики любові до рідної Батьківщини. 

      

До Дня Незалежності України  фахівці  сектору обслуговування 

читачів-дітей Новоодеської  Публічної бібліотеки  створили  мозаїку    

державних клейнодів  «Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, її Прапор і Гімн». 

Для читачів були проведені:  година національної свідомості «Моя земля – це 

Незалежна Україна» і година державності «Єдина країна – рідна Україна»  

А також оформлені  книжково-ілюстративні виставки «Незалежна і єдина, 

будь навіки, Україно!» та виставка  пам’яті «Українці – нація героїв». 

             

У 2018 році  до Дня Незалежності України бібліотекарі ЦБС м. 

Первомайська Дитячої бібліотеки-філії №2 підготували і провели 

літературний екскурс «Краса і велич  символів держави» та караван цікавих 

фактів «Пізнай Україну – пізнай себе». 

22  серпня 2019 р., протягом дня,  у Первомайській районній бібліотеці 

для дітей проходили історичні читання «Дітям про Україну»,  приурочені Дню 

Незалежності України.  Незалежність для України – не просто слова. За ними 

складна вікова історія нашого народу – від сивої давнини до сьогодення. 



Відвідувачам бібліотеки була представлена  книжкова виставка «Наша країна – 

рідна Україна», де читачі можуть ознайомитися з літературою,  присвяченою 

історичним фактам створення незалежної  України, з національною символікою 

нашої Держави та видатними людьми і подіями, що сприяли встановленню 

незалежності держави.  

 

Бібліотечні фахівці сектору обслуговування Публічної бібліотеки 

Снігурівської міської ради  у 2018 році  до Дня Незалежності України та Дня 

Державного Прапора України   провели для своїх юних читачів інформдосьє 

«Символ віри і добра». Діти познайомилися з цікавими фактами з історії 

прапора, переглянули відеоролик "Історія державного прапора України", з 

якого дізналися про те, що одним з найважливіших елементів процесу 

становлення державності будь-якої країни є визначення національної символіки 

як невід’ємної ознаки незалежності. Кожний народ, шануючи свою історію, 

шанує і свої святині.  

В  2020 році бібліотекарі  креативно відзначили День Незалежності 

України.  Вони провели для старшокласників   інтелектуально-розважальну гру 

«Гідні бути українцями».  Дві команди мали можливість продемонструвати свої 

знання, свою кмітливість, винахідливість і швидкість у п’яти категоріях: 

«Мистецтво», «Логічні задачі», «Мовні загадки», «Звичаї і традиції», «Видатні 

українці». Діти розширили свої знання про власну країну і дізналися багато 

нового і цікавого. 

 

Таким чином, бібліотеки Миколаївської області, що обслуговують дітей, з 

метою виховання у молодого покоління почуття любові до Батьківщини, її 

історії і сьогодення, надають дітям цікаву пізнавальну інформацію про історію 

святкування визначних державних свят, про героїчну історію нашої держави, її 

видатних діячів, природні багатства, рідну мову українців тощо. 

При цьому, форми і методи роботи постійно оновлюються і 

вдосконалюються відповідно до вимог сьогодення. 

         

 

 

 

 


