
Тиждень дитячого читання в бібліотеках Сумщини 

Щороку хвилююча мить чарівної весни приносить до бібліотек України 

традиційне і довгоочікуване свято — Всеукраїнський тиждень дитячого 

читання – час, сповнений дивовижного книжкового розмаїття, свято тих, хто 

творить книгу, і тих, хто любить читати, дні веселих пригод і літературних 

відкриттів. Цього року  Тиждень читання у дитячих бібліотеках Сумщини 

проходив під гаслом «Книжок країна чарівна чекає на гостини». Він був 

наповнений зустрічами з найулюбленішими дитячими книжками, 

літературними подорожами, зустрічами з героями літературних творів, 

письменниками, іграми та вікторинами, різноманітними конкурсами, акціями, 

ляльковими виставами, презентаціями. Працівники дитячих бібліотек  області 

проводили різноманітні цікаві заходи для своїх юних користувачів протягом 

усього Тижня читання.  

Відкриття Тижня у головній дитячій бібліотеці області розпочалося  

26 березня театралізованим дійством «У світі 

чарівних казок Шарля Перро».  
Головними дієвими особами свята були 

відомий французський 

казкар Шарль Перро у 

виконанні провідного 

актора Сумського 

обласного театру для дітей 

та юнацтва, заслуженого 

артиста України Сергія 

Федосенка, та герої його 

казок – Попелюшка, 

Червона Шапочка, 

Хлопчик-Мізинчик і Кіт у 

чоботях – користувачі бібліотеки. Глядачі мали 

можливість зустрітися з героями улюблених 

казок, взяти участь у пізнавально-розважальних конкурсах. 

 Протягом Тижня відбувся цілий 

калейдоскоп цікавих заходів: нагородження 

кращих користувачів бібліотеки, літературна 

презентація автора «Книжкові перлини від 

Анни Коршунової», 

літературний салон 

«Від тих, хто пише 

– тим, хто читає» 

(зустріч з 

письменником-земляком Владиславом Івченком), 

скайп-зустріч з українською письменницею 

Наталією Девʼятко «Книга у віртуальному 

просторі», під час яких гості поділилися секретами того, як зачаровують юних 



читачів незвичайними пригодами та цікавими героями. Літературний 

калейдоскоп «Письменники-ювіляри 2018 року», День книг-ювілярів «Зорепад 

книжкових ювілеїв», слайд-розповідь «Зі сторінок на екран», лялькові вистави, 

відеопрезентації і це далеко неповний перелік цікавих, пізнавальних і 

розважальних заходів, які відбулися піл час Тижня читання в Сумській 

обласній бібліотеці для дітей. 

Під час Тижня дитячого читання у Роменській центральній міській 

бібліотеці для дітей відбулися святковий бібліоефір «Незвичайні пригоди 

звичайних книг», віртуальна подорож «Літературні хіти сезону», проведена 

літературна вікторина, організована подіум-виставка «Книги – розум, знання, 

успіх». Завершився Тиждень бібліошопінгом «Даремно часу ви не гайте! Ось ці 

книги вибирайте!» Діти рекламували товаришам свої улюблені книги з 

домашньої колекції, різними способами намагалися залучити друзів до 

книжкової крамниці, демонстрували театралізовані мініатюри, читали 

гуморески, розповідали цікаві епізоди з улюблених книг, рекомендували книгу 

так, щоб її захотіли прочитати якомога більше читачів. Кожен учасник свята 

отримав бажану книгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святом «Перший крок у світ книжок» розпочалися заходи 

Всеукраїнського тижня дитячого читання у 

Конотопській центральній дитячій бібліотеці, на 

яке завітали учні 1-Б класу НВК:ЗОШ І ст. Ведучі 

заходу захопили дітей різноманітними конкурсами 

та вікторинами за сюжетами дитячих казок. 

 
 

 

 

 

На згадку про цю подію вони отримали в дарунок 

від бібліотеки пам’ятки «Поради маленькому 

читачу».  



Мандруючи казковою мандрівкою «Країна книжкова – країна 

казкова», гості свята пізнали для себе багато нового і цікавого: як з’явилась 

книжка на світ, про перші слов’янські пам’ятки писемності, як навчилися 

виготовляти папір, про перших друкарів книжок та інше. Цікава вікторина  

«Усе минає, тільки книги вічні», ігри та конкурси «Запроси до серця книжку», 

«Казкові грінки», «Книжкова круговерть», «Чарівна шкатулка» створили у 

бібліотеці атмосферу радісного спілкування з книгою, де кожен читач відчув 

себе бажаним гостем.  

Цікаві заходи тривали у Конотопській міській бібліотеці для дітей 

протягом Всеукраїнського тижня дитячого читання. Так, за участю дітей 

Благодійного фонду «Відень» проведено літературний пінг-понг «І сюди 

заглянь, будь ласка, тебе запрошує цікава казка». Діти радісно зустрілися з 

казковими героями, які допомогли їм провести захоплюючи конкурси, 

вікторини «Герої казки нас усіх вітають», «Квітка – семоцвітка», «Назвіть 

казку, в назві якої є число», «Загадки про казки» та інші. 

 

 

 

 

 

 

Насиченою та різноманітною була програма заходів Всеукраїнського тижня 

дитячого читання в дитячих бібліотеках Шостки. Цікаво пройшло в 

центральній дитячій бібліотеці ерудит-шоу  «Хочу я побільше знати» для 

молодших читачів. Тут захоплююче вирували змагання в декількох турах: 

«Літературному», «Історичному», «Природознавчому», а в «Математичному» 

треба ще було розгадати важкенькі піратські задачки. Справжній розгуляй у 

читальному залі влаштували бібліотекарі з учнями 5-6 класів. Під час 

подорожі  надзвичайним світом книжкових пригод 

діти згадували свої улюблені книжки, які їм 

читали мами та бабусі, розповідали про 

улюблених літературних героїв, відгадували 

загадки, пригадували прислів’я, грали у веселі ігри 

«Літературна риболовля» та «Чарівна паличка», 

читали вірші, жартували... Про значення книги в 

житті дитини розповіла гостя заходу – відома 

письменниця і поетеса міста Гончаренко Є.В. Діти мали нагоду «живого» 

спілкування з авторкою книжок. 



Також в рамках Тижня працівники 

бібліотеки провели  для своїх користувачів 

майстер-клас з виготовлення  книжкових 

закладок «У книжечку на згадку зробимо 

закладку».  

Весело і гамірно в центральній дитячій 

бібліотеці було під час літературного 

глобуса  «Разом із книгою відкриваємо 

світи». Веселі літературні вікторини, цікаві 

загадки, яскраві дитячі книги та журнали зібрали в читальному залі юних 

читайликів, які дізналися багато нового про відомих письменників:... 

Святково відкрили Тиждень дитячого читання і в бібліотеці-філії 

№1.  Бібліотекарі підготували  цікавий 

пізнавальний квест «Великий книжковий бум». 

На поличках і виставках  читального залу були 

заховані  сім завдань для двох команд: 

літературне, краєзнавче, цифрове, музичне, 

загадкове, перелякані слова, виконуючі які 

учасники отримували черговий «ключ» від 

бібліотеки.  

Виповнюється 20 років книзі Дж. К. Ролінг 

«Гаррі Поттер і таємна кімната». Цій події працівники бібліотеки-філії №1 

присвятили літературне дежа вю «Таємниці магічної школи». Що може 

бути  цікавіше ніж занурення у чарівний світ разом із героями книги.  Юні 

учасники заходу були прийняті до Гоґвортсу, але мали пройти низку 

випробувань, одне з яких – намалювати автопортрет. 

У рамках Тижня дитячого читання працівники  бібліотеки-філії №3 

провели усний журнал «Серце, повне казок», присвячений геніальному Гансу 

Християну Андерсену — найвидатнішому казкарю світу. На захід завітали учні 

3-б класу ЗОШ № 4.  Діти відгадували казку за її початком, героя – за цитатою з 

твору, відповідали на питання літературної вікторини... 

  Гумористично-книжковий бранч 

«Веселощі,гумор, сміх – ці книги для усіх» 

бібліотекарі провели разом з дотепним клоуном 

Бім-Бом. Маленьким відвідувачам  клоун  загадував 

жартівливі загадки,провів веселу вікторину і пограв 

в ігри: «Жаб’ячи перегони», «Царівна Несміяна», 

«Збери реп’яхи». 

Діти познайомилися з 

книжковими перлинками, що дарують веселощі, 

гумор і сміх, обмінялися щирими і добрими 

усмішками. 

На читацький діалог «Прочитали – хочемо 

розповісти» гостинна зала зібрала найактивніших 

користувачів бібліотеки молодшого шкільного 



віку. Діти поділилися враженнями від прочитаних останнім часом книжок та 

порекомендували  їх своїм друзям....  

Всеукраїнський тиждень дитячого 

читання в Ямпільській центральній 

дитячій бібліотеці розпочався зі свята 

«Книжок країна чарівна чекає на гостини», 

яке пройшло весело і цікаво. Діти читали  

вірші Тараса Шевченка, брали участь в 

конкурсах, вікторинах про книгу та 

бібліотеку. Були  відзначені кращі читачі 

бібліотеки. 

У Липоводолинській районній 

бібліотеці для дітей протягом Тижня було проведено низку цікавих заходів. 

У перший день відбувся бібліомікс «Під парусами дитячих книг». 

Учасники заходу дали відповіді на запитання тест-вікторини «Аптека для 

душі», виконали завдання: «Ви – редактор», взяли участь у речовій вікторині 

«Чорний ящик» та підібрали пари у грі «Герой 

і його творець». 

Наступні дні Тижня були насичені не 

менш цікавими заходами: молодших 

користувачів захопила круговерть «З казкою 

навколо світу». В ході цієї зустрічі діти 

виконали такі завдання: «Місто казкових 

персонажів», «Казкалія», «Станція 

письменників», «Будівельників», 

«Перекрутки», літературна гра «Мандрівка в 

чарівний світ українських казок», під час якої відбулися конкурси: «З якої казки 

рядки», «Телеграма», «В яких казках живуть ці звірі?», «Відгадайте загадки». 

Користувачів-дітей середнього віку запросили на хіт-парад «Знайомих книг 

улюблені герої», де під час зустрічі діти відповідали на запитання вікторини та 

взяли участь у конкурсах: «Я – Шерлок Холмс», «Літературна дуель», 

«Книжкова реклама», «Літературний Пінг-Понг», «Книжкове новосілля», 

«Лото забава». 

На літературному експресі «Книга вчить вас, 

дітвора – дружби, розуму й добра» діти повертали 

загублені речі в казки, відгадували казкових 

героїв, презентували свої улюблені книги, давали 

відповіді на запитання казкової вікторини. 

На завершення Тижня дитячого читання юні 

користувачі вирушили в бібліокруїз «Подорож- 

змагання до цікавого світу читання», де вони 

поринули в таємничий світ детективу та активно 

взяли участь в іграх і конкурсах: «Детективне досьє», «Чия СМС-ка?», «Гра - 

лото», «Скриня з речовими доказами». В рамках тижня діяла книжково-

ілюстративна виставка «Книжок країна чарівна чекає на гостини». 
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Літературний локомотив «До книг на гостини мчать малята безупинно» 

промчав протягом Тижня Тростянецькою 

публічною бібліотекою.  

Свято розпочалося під гаслом «Крізь 

простір і час книга запрошує в подорож 

нас». Був проведений Book-вояж «У цю 

погожу березневу днину бібліотека кличе 

на гостини» для учнів 3-а класу СШ №5. 

Протягом Тижня діти познайомилися з 

історією виникнення цього свята, з 

основними етапами створення книги; про її роль в житті людини дізнались під 

час мультимедійної презентації «Від папірусу – до книги»; ерудицію показали в 

конкурсах «Герої казок у загадках», «Казка навпаки» та літературній вікторині 

«Тест на знання казок»; відповідали на запитання відео-вікторини «Дім для 

казок». 

Дiти з задоволенням слухали казкові 

історії, якi їм розповідала бібліотекар, 

відгадували загадки за мотивам казок, 

провели літературний хіт-парад «Острів 

дитячих казкових скарбів» і подорож 

сторінками чарівних книг до дивовижної 

країни Казкарії. Загадки, нові відкриття, 

пересування в просторі та часі, пошук 

скарбів здійснили гості бібліотеки під час 

години подиву «Книжка відкривається–

мандрівка починається».  Захоплюючою була подорож в загадковий книжковий 

світ, де відбуваються найнеймовірніші чудеса. Діти відгадували складні 

загадки, відповідали на запитання літературної вікторини, брали участь у 

конкурсах, дивились улюблені мультфільми. 

Після закінчення заходу діти змогли взяти 

з книжкової виставки-феєрії «Мудрість і 

чарівність казки» ту книгу, яка найбільше 

сподобалась, щоб вдома ще раз поринути в 

чудовий світ чарівних казкових історій. 

Книжкові відкриття, зустрічі з новими 

книгами, письменниками, лялькові 

вистави, ігри, нові друзі, з якими весело і 

цікаво читати і творити разом у команді – таким був Тиждень дитячого читання 

на Сумщині. 
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