Підсумки Обласної літературної акції
«День читання «Читаємо твори Ю.П. Чеповецького»
(до 100-річчя від дня народження)
2 квітня 2019 року відбулася обласна літературна акція «День читання
«Читаємо твори Ю.П. Чеповецького» (до 100-річчя від дня народження Ю.П.
Чеповецького), організатором якої виступила Миколаївська обласна бібліотека
для дітей ім. В.О. Лягіна.
Основна мета заходу − підвищення інтересу у дітей до читання кращих
творів української дитячої літератури, зокрема, популяризація творчості
українського письменника Юхима Чеповецького. На офіційній сторінці
обласної бібліотеки для дітей у Facebook, у закладинці «Події» створено
професійний майданчик Дня читання з метою накопичення досвіду та втілення
спільних дій бібліотекарів щодо просування творчості Ю.П. Чеповецького у
мережі Інтернет.
Учасниками акції стали юні читачі бібліотек Миколаївської області, що
обслуговують дітей: Обласної бібліотеки для дітей ім В.О. Лягіна, Центральної
міської бібліотеки для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменка та її бібліотек - філій,
бібліотек для дітей міст Вознесенська та Южноукраїнська, 10 районних
бібліотек для дітей, 13 сільських бібліотек-філій Братської та Снігурівської
ЦБС, 11 бібліотек трьох об’єднаних територіальних громад − Веселинівської та
Куцурубської селищних рад, Коблівської сільської ради. Усі бібліотеки
розробили програми Дня читання з низкою цікавих заходів, спрямованих на
промоцію книг українського письменника Юхима Чеповецького.

Загалом відбулося понад 60 культурно − просвітницьких заходів за
різними формами роботи: лялькові вистави, арт-майстерні, інсценізація творів
автора, перегляди літератури, флешмоби,
виставки дитячих малюнків,
електронні презентації, голосні читання творів Ю.П. Чеповецького.
В ході проведення Акції бібліотеками були використані такі ресурси:
сайт письменника www.chepovetski.com; буктрейлер на книгу автора
«Неймовірні
пригоди
М`якуша,
Нетака
та
Непосидька»
https://www.youtube.com/watch?v=kQpWeTvooxs; документальний фільм про
Ю.П. Чеповецького - Dad's Recitals Video «10 минут из 94-х лет жизни»
https://www.youtube.com/watch?v=lzof1N7ddeQ.
Всього в акції взяли участь 1220 дітей і 64 дорослих.

В Обласній бібліотеці для дітей ім. В.О. Лягіна у відділі обслуговування
дітей дошкільного віку та учнів 1-4 відбувся День читання для вихованців
дошкільного закладу освіти № 115. Малеча із задоволенням занурилась у
казковий світ героїв Юхима Чеповецького та переглянула міні виставу «Веселі
читання з Кициком і Мициком».
А у відділ обслуговування учнів 5-9 класів бібліотекарі запросили своїх
читачів - членів Клубу юних моряків з флотилією на голосні читання «Мудрий
фантазер – Юхим Чеповецький», де їх познайомили з життям і творами
українського письменника.
У бібліотеках області в цей день пройшли:

бібліотечний майстершеф «Смаколики від Мицика». Цікавим та смачним
для читачів Центральної міської бібліотеки для дітей ім. Ш. Кобера і В.
Хоменка, в бібліотеках-філіях став бібліотечний майстер-шеф «Смаколики від
Мицика», де виготовляли мишенят з яблука. Дуже сподобалась дітям артмайстерня «Вушка, носик, хвостик, лапки - ось і вийшло мишенятко», де всі
охочі власноруч зробили поробку - мишеня Мицика з крупи.
В бібліотеках-філіях пройшли такі заходи: Літературна оказія «Пригоди
починаються!» (б/ф. №2); міні-інсценізація казки «Чашкины именины»,
майстер-клас з виготовлення книжкової закладинки «Веселе читання»
(бібліотека-філія №6), марафон з голосного читання «На дозвіллі не сумуй, над
творами Юхима Чеповецького поміркуй!», інтерактивне заняття «Вірш на
сцену!» (бібліотека-філія №8), лялькові вистави за творами Ю.Чеповецького (бф. №4, 5); медіа-літературний подіум (б/ф №5); IT-майстерня «Створюємо
інтерактивний плакат «100 років з Юхимом Чеповецьким» (б/ф №8).
В дитячій бібліотеці Комунального закладу Бібліотечна мережа
м. Вознесенська була організована ювілейна виставка – компас «Веселі
пригоди Юхима Чеповецького».
В «КЗ Міська бібліотека для дітей» м. Южноукраїнська пройшли
голосні читання «Книги Чеповецького обираємо – з задоволенням читаємо».
В Арбузинської РДБ
відбувся бібліошопінг «Світ казковий і
прекрасний».
Міні-інсценізація «Невтомний вигадник, веселий фантазер, знавець
дитячих душ» пройшла в Баштанській РДБ.
В Березанській РДБ провели цікавий шаховий турнір за мотивами
оповідання «Пригоди шахового солдата Пєшкіна». Після цікавих голосних
читань всі разом створили колаж до книжки: намальовані дітьми персонажі
«влаштували» справжній бал в нічному Шаховому Королівстві. Закріпили

прочитане обговоренням книжки та заодно познайомилися з усіма шаховими
фігурами і правилами гри, не забули і про етикет цієї древньої та розумної гри.
По завершенню голосних читань влаштували справжній шаховий турнір,
яким заправляв головний герой книжки солдат Пєшкін. Переможцем став учень
6 класу Тіліпчук Ігор, якого нагородили цінним призом та грамотою.
Книжкова виставка «Книжкові бестселери від Ю.П. Чеповецького» була
організована у Березнегуватській РДБ.
В усіх бібліотеках-філіях Братської РДБ були організовані такі заходи:
−голосні читання «Неймовірні пригоди іграшкових хлопчиків»
(Ганнівська, Н-Костянтинівська);
− літературна година «Герой з планети пригод» (Миролюбівська б/ф,
Григорівська б/ф), а в Н-Марївській б/ф діти переглянули буктрейлер на книгу
«Неймовірні пригоди М`якуша, Нетака та Непосидька».
Новомиколаївська бібліотека-філія КУ Вітовська ЦБС 2 квітня 2019
року відбувся День сімейного читання»: дискусійна гойдалка - «Мама, тато, я –
читаюча сім`я».
Юні читачі провели Флешмоб на вулиці «Читаємо твори Чеповецького».
В сільських бібліотеках-філіях Єланецької ЦБС відбулися голосні читання з
творчими та ігровими завданнями за творами Чеповецького «Пригоди Кицика і
Мицика», «Дивовижні пригоди М’якуша, Нетака та Непосидька»
(Ясногородська, Великосербулівська, Великосолонівська б-ф), літературні
піжмурки «Книга-інтрига» організувала Маложенівська б-ф для вихованців
ДНЗ, літературну годину «Вічний для правнуків, безсмертний для нас»
відбулася у Водяно-Лоринській б-ф та літературне знайомство «Читаємо твори
Чеповецького» - в Калинівській б-ф.
Подорож казкових героїв сторінками творів Ю.Чеповецького під назвою
«Чеповецького читаємо, настрій гарний завжди маємо!» пройшла в
Новобузькій РДБ КЗ «Новобузька ЦБС».
Голосні читання книги Ю. П. Чеповецького «Веселі пригоди Мицика і
Кицика» відбулися в Первомайській РДБ.
Казковий калейдоскоп «У пошуках Мицика, Кицика та їхніх друзів»
пройшов у Снігурівській РДБ. Бібілотеки –філії також брали активну участь в
Акції: Кобзарівська с/б провела Літературне знайомство «Давайте знайомитись
– Юхим Чеповецький», Галаганівська і Центральна с/б провели голосні
читання творів автора. Нововасилівська с/б організувала для юних читачів
цікавий захід Літаючий книгопромоутер «Читаємо Чеповецького». В
Калинівській, Суворській і Центральній с/б відбулись презентації творів
Юхима Чеповецького у вигляді літературної вітальні.

Публічна бібліотека Казанківської селищної ради в цей день провела
заходи з учнями ЗЗСО №2: Книжковий БУМ «Читаємо книги Юхима
Чеповецького» та БІБЛІОМІКС «Чарівник дитячих сердець – Юхим
Чеповецький».

В бібліотеках-філіях КЗ «Коблівська публічна бібліотека Коблівської
сільської ради» також пройшло кілька заходів: голосні читання «Зустріч, яка
відбулась» та «Мандруємо з героями творів Ю.Чеповецького», мініінсценізація твору Ю.Чеповецького «Веселі пригоди Мицика і Кицика».
Куцурубська ПБ Куцурубської селищної ради провела літературну
годину – присвяту «Світу потрібні добрі казкарі», Іванівська СБФ і Дмитрівська СБФ літературну подорож «Винахідливий казкар-фантазер»,
Солончаківська СБФ підготувала і провела віртуальну мандрівку «В гостях у
Чеповецького», у Парутинській СБФ відбувся бенефіс «Зоряна година Ю.П.
Чеповецького», Матросівська СБФ провела віртуальну мандрівку «Неймовірні
пригоди книг Ю.Чеповецького».Присутні на заходах познайомились з
творчістю і життям ювіляра. Подорож супроводжувалася зрізними цікавими
ігровими по книгах зупинками, на яких і дорослі, і діти брали активну участь у
вікторинах, іграх, конкурсах.
Приклади відгуків учасників акції:
Відгук учениці 4 класу Стаднік Юлії (КЗ «Коблівська публічна бібліотека
Коблівської сільської ради):
2 квітня наш клас було запрошено до Рибаківської бібліотеки-філії, де
проводився день читання присвячений 100 - річчю від дня народження Ю.
Чеповецького. Разом з бібліотекарем ми пізнавали світ творчості
письменника. Разом з його героями подорожували на космічній ракеті, ставали
свідками та учасниками незвичайних пригод з іграшковими чоловічками. Дуже
цікавою виявилась відеоподорож за творами цього геніального дитячого
письменника.
Відгук учня 5 класу Губернаторова
Романа (Новофедорівська
бібліотека):
Повість – казка Ю.П.Чеповецького виявилася настільки цікавою, що не
дочитати її до кінця неможливо, розповідається в ній про пригоди іграшкових
хлопчиків.
А починається розповідь з опису трьох казкових героїв: Непосиди,
М'якуша і Нетака, які були зроблені руками школярів і жили у шкільній
майстерні. Непосидько був виготовлений з металевих пружинок і весь час
знаходився у русі, Нетак – дерев’яний хлопчик, зроблений з дерева, а М’якуш - з
пластиліну. Всі троє героїв були незавершені. У Непосидька бракувало одного
гвинтика, який мав скріпляти пружинки рук і ніг, дерев’яний Нетак був
необтесаний, а М’якуш зовсім залишився недоліпленим, у нього права нога
була коротша від лівої і бракувало одного вуха. Друзі вирішили знайти своїх
творців, щоб ті завершили свої роботи, та виявилося, що діти відпочивають у
таборі. І лише Петрусь на прізвище Матусин-Татусин залишився у місті, у
табір його не пустили батьки. Саме до Петруся вирішили звернутися
іграшкові хлопчики за допомогою, і тут почалися пригоди…
Крім того, що повість захоплює цікавими пригодами, у ній є багато з
чого посміятися. От хоча б, як Петрусь вивчав азбуку, яку вигадали батьки:
Апетитний борщ, вівсянка,

груші, аґрус, джему банка.
Книжка прикольна, весела, захоплива, її варто почитати кожному.
Також я дізнався, що Ю.П.Чеповецький є автором сценаріїв багатьох
мультфільмів, серед яких «Непосида, М'якуш і Нетак», «Пригоди капітана
Врунгеля», «Зустріч, яка не відбулася», та інших.
Відгук на захід-інсценізацію твору Ю.Чеповецького «Веселі пригоди
Мицика і Кицика» учениці 5 класу Колісниченко Тетяни (Коблівська ЦБ):
Бібліотекарі центральної бібліотеки запропонували мені та моїй подрузі
Поліні зіграти роль Мицика і Кицика в інсценуванні епізодів з твору
Ю.Чеповецького «Веселі пригоди Мицика і Кицика». Захід проводився для
дошкільнят дитсадка «Сонечко». І ми погодилися.
Нам роздали ролі головних героїв. Це мене зацікавило і я вирішила
прочитати всю книгу. Я не могла відірватися від твору. Дуже веселі історії
про мишеня і киценя так мене захопили, що я захотіла прочитати всі твори
цього письменника. А завдяки тому, що я прочитала цю книжку і розказала
про неї своїй подрузі, то ми дуже достовірно зіграли Мицика і Кицика. Під час
проведення заходу ми гралися з дітками, переказували від імені героїв їхні
історії. Нам захід дуже сподобався і дітям також. І якщо бібліотекарі мені
запропонують знову брати участь у таких заходах, я з радістю погоджусь.
Більше інформації про хід проведення Акції можна дізнатися за її
хештегом в Інтернеті #ЧитаємотвориЧеповецького
Підводячи підсумки акції «День читання
«Читаємо твори
Ю.П. Чеповецького», висловлюємо слова вдячності за активну участь її
учасникам.

