
Інформація 
про заплановані офлайн та онлайн заходи до 

Міжнародного Дня рідної мови
  в бібліотеках для дітей 
Миколаївської області 

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

• Мовна кулькоман�я «Знай. Питай. Перемагай»

• Воркаут для розуму «Знань � розуму основа – р�дна
мова, р�дне слово!»

• Л�тературний перегляд «В океан� р�дної мови»

Центральна міська бібліотека для дітей 
ім. Ш. Кобера і В. Хоменка  та її філії м. Миколаєва
• Мовознавчий грав�кон «В�дчуй смак р�дної мови!»  

• Non-stop подорож «Обирай українську книгу!»

Бібліотеки для дітей Миколаївської області

Дитяча бібліотека Комунального закладу 
«Бібліотечна мережа м. Вознесенська»

• Фольклорна хвилинка «Єднає р�дна мова»

• Мовознавчий калейдоскоп «Мов джерельна вода,

р�дна мова моя»

Бібліотека-філія №2 КЗ ПБ 
Первомайської міської ради

• День р�дної мови  «Мужай, прекрасна наша мово,

живи народу в�ще слово»

Комунальний заклад 
«Міська бібліотека для дітей» 

м. Южноукраїнська
• Л�тературна гра  «Мова наша р�дна, мова колискова»

• Презентац�я «Ц�кав� факти про українську мову»



Бібліотека для дітей КЗ «Арбузинська ЦБС»
• Мовознавчий грав�кон «Єдин�й � р�дн�й мов� – бути!»

Бібліотека для дітей Березнегуватської
селищної Ради – відокремлений підрозділ

Публічної бібліотеки 
Березнегуватської селищної Ради

• Урок української словесност�    «Р�дна мова серцю
близька, наша п�сня материнська» 

Врадіївська центральна публічна 
бібліотека для дітей

• Онлайн читання  "Нас  єднає  р�дна  мова" 

• В�деопрезентац�я «Р�дна мова - чар�вниця, душ�
народної скарбниця!»

Єланецька бібліотека для дітей - 
КЗ «Публічна бібліотека 

Єланецької селищної ради»
• Мовознавчий батл  «Мова кожного народу - 

 неповторна � своя»  

Бібліотека-філія для дітей 
КЗ «Кривоозерська Центральна бібліотека

Кривоозерської селищної ради»
• Л�тературно-музичний ранок «Р�дної мови душа!"  

• Книжкова виставка  "Прекрасне слово � душа у мов�
р�дн�й об'єднались!" 

Публічна бібліотека для дітей 
КЗ «Новобузька публічна бібліотека»

Новобузької міської ради
• Л�нгв�стичний Non-stop «Я говорю українською»



Структурні підрозділи з питань
обслуговування дітей Публічних бібліотек ТГ

Відділ обслуговування користувачів-дітей 
КЗ «Баштанська публічна бібліотека

Баштанської  ТГ»
• Книжкова виставка «Мова р�дна – то душ� джерело»

Відділ обслуговування дошкільнят та учнів 
1-9 класів КЗ «Публічна бібліотека

Казанківської селищної ради»
• Мовознавче свято  «Люб�ть красу своєї мови»

Сектор з обслуговування читачів-дітей
Новоодеської Публічної бібліотеки

• Книжкова виставка - св�тлиця «Мова- духовний скарб
нац�ї»
• Онлайн мозаїка « Я  розмовляю  українською» 

Сектор дитячого обслуговування Публічної
бібліотеки 

Снігурівської  міської ради
• Мовна сага «Мова – живе кор�ння роду � народу»


