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Читання на сьогоднішній день залишається найважливішою 

сферою духовного життя. Гарна книга – і вихователь, і вчитель, і 

товариш. 

Видатний український педагог В.Сухомлинський говорив: «У 

молодшому шкільному віці дитину повинні оточувати книги, до того 

ж хороші книги, які часто вирішують і долю самої дитини». 

Дитяча центральна бібліотека ім. О. Пушкіна, це – 

спеціалізована бібліотека, де є своя специфіка і особлива атмосфера. 

Перш за все – дитяча література і дитячі видання. 

Завдання дитячого бібліотекаря полягає в активному сприянні 

виховання у маленького читача кращих людських якостей, художніх 

смаків і уподобань шляхом підбору цікавої, зрозумілої йому книги, 

тобто такої, яка відповідає рівню розвитку дитини того чи іншого віку, 

правдивої в зображенні явищ життя, естетично оформленої, з 

високохудожніми ілюстраціями. 

Тому саме постійний пошук інновацій, нестандартних ідей, 

методик, проектів, які відображають новий підхід до змісту та 

організації бібліотечного обслуговування, допомагають бібліотекарям 

активізувати читання дітей, більш повно задовольняти їхні 

інформаційні потреби, дають змогу маленькому читачеві усвідомити 

своє місце та роль в оточуючому світі. 

Робота дитячих бібліотек не буде досягати бажаного результату 

та відповідного ефекту, а лише транслюватиме застарілі соціальні 

стереотипи без повноцінної інформаційної підтримки та поповнення 

бібліотечного фонду новою літературою. Адже хочеться, щоб діти 

мали можливість читати нову, популярну дитячу книжку, 

познайомитися з новим дитячим журналом. Лише у такої бібліотеки 

буде майбутнє. 

Всі ми знаємо, що у її величності книги з’явилися серйозні 

конкуренти – планшети, смартфони або ноутбуки. Тож зрозуміло, що 

бібліотекарю треба постійно креативно працювати і знаходити нові 

шляхи, щоб зацікавити дитину книгою, залучити її до систематичного 

читання. З часом помінялися форми та методи роботи з маленькими 

читачами: квести, флешмоби, лото, тренінги та інші. 

Але поруч із тим залишається головним в усі часи живе 

спілкування бібліотекаря і читача, а книга займає головне місце у 

проведенні різноманітних заходів, особливо в дитячій бібліотеці. 

Спираючись на досвід поколінь, враховуючи інновації, бібліотека 
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готує для читачів різноманітні ігрові форми бібліотечної роботи з 

дітьми. Ігри допомагають знаходити контакт з дитиною, вони 

допомагають починаючому читачу-користувачу «електронної ери» 

бібліотеки осягнути усі переваги і здобутки книжкового світу. 

В цьому виданні висвітлюється досвід Дитячої центральної 

бібліотеки ім. О.С. Пушкіна у напрямку нестандартного залучення 

дітей до читання. 
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Намагаючись відповідати запитам сьогодення, Дитяча 

центральна бібліотека ім. О. Пушкіна багато працює над 

забезпеченням належної комфортності та високої  якості 

обслуговування користувачів. Сьогодні бібліотека – це простір для тих, 

хто прагне інтелектуально і творчо розвиватися, відкривати нові 

горизонти, шукати й знаходити цікавих особистостей, однодумців.  

Книжчин дім є важливою складовою частиною культурного та 

інформаційного простору міста. Доступний і відкритий характер 

діяльності бібліотеки робить її привабливою та затребуваною. Це 

живий багатогранний організм, який володіє безліччю можливостей, і 

змінюється разом із суспільством у цілому та з кожним читачем. 

А найголовнішим завданням бібліотеки залишається популяризація 

книги та читання. Дітям наполегливо розповідають про важливість 

читання, бо саме цей процес збуджує в людині бажання думати, 

критично мислити, аналізувати, приймати рішення. 

Тому бібліотекарі постійно 

шукають креативні та цікаві форми 

роботи з книгою, які підвищують якість 

обслуговування дитячого населення. 

Як показує практика цієї бібліотеки, 

найбільш ефективним та перспективним 

напрямом в роботі є програмно-проектна 

діяльність. 

 

У 2019 році фахівцями бібліотеки розроблено та започатковано 

комплексну бібліотечну програму «Малюк в бібліотеці», яка 

розрахована на 2019 – 2021 роки. 
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Метою програми є: створення комплексної системи заходів 

щодо залучення до бібліотеки дітей дошкільного віку та їх родин; 

формування позитивного образу бібліотеки для дітей як центру дитячої 

книги, сімейного читання та дозвілля. 

В Програмі є п’ять основних напрямків роботи. 

1 напрямок – це комплекс заходів з популяризації книги і 

читання «Маленький читач у світі книжок», який включає 

індивідуальну роботу з читачами наймолодшого віку та проведення 

масових заходів для читачів бібліотеки, дитячих садків та центрів 

раннього розвитку. 

Незмінним попитом серед сімей з маленькими дітьми 

користується програма вихідного дня   

«Вікенд з бібліотекою» та послуга 

«Бібліоняня», під час якої батьки мають 

можливість залишити на декілька годин 

свою дитину в бібліотеці під наглядом 

бібліотечних працівників, які 

запропонують цікаву і пізнавальну 

розвагу для малюка. Щонеділі під час 

годин читання та розваг «Будем гратись і читати – світ цікавий 

пізнавати!» діти знаходять собі нових друзів, разом граються, 

слухають цікаві книжки, загалом весело та з користю проводять своє 

дозвілля у комфорт-просторі «Наші мрії». Кожна дитина знаходить 

собі цікаве заняття. Під час таких годин проводяться малі форми 

масової роботи, які найбільше підходять 

для маленьких читайликів: story time (час 

історій) для малят «Жила-була Казка», 

огляд книжкових новинок «Носикам 

цікавим про книжки яскраві» та ін. А ще 

можна просто послухати цікаву книжку, 

яку тобі тихенько почитає мама 

(бібліопарасолька «Почитай мені, 

мамо!»). Така традиція спільного читання 

значно зміцнює близькість з дитиною та залишає в дитячій душі 

позитивний слід на все життя. 

Виховати в дітях «звичку до бібліотеки» - це процес, що 

вимагає поступовості. Ця робота повинна починатися з самого 

раннього віку, з дитячого садка. Працівники з втіхою зустрічають в 
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бібліотеці дітей середнього та старшого дошкільного віку, для них 

проводяться цікаві екскурсії «Дуже тішаться книжки – завітали 

малюки!». Дітлахи радо знайомляться з бібліотекою, дитячими 

книжками і журналами, берть участь у літературних іграх і вікторинах, 

із задоволенням граються у бібліотечному комфорт-просторі. Дуже 

приємно, коли після таких екскурсій діти приводять до бібліотеки 

своїх братиків, сестричок, друзів та батьків, щоб разом з ними пограти, 

почитати, взяти книжки додому. 

Влітку маленькі читачі мандрували сторінками дитячих 

журналів «Про цікаві речі в журналах для малечі», знайомлячись з 

цікавою інформацією з дитячих журналів «Золоте левеня», «Пізнайко», 

«Розумашки» та ін. 

Серед малечі неабиякою 

популярністю користується цикл 

лялькових вистав «Що буває, коли 

книга оживає». Зазвичай під час 

екскурсій до бібліотеки малюки 

знайомляться з ляльковим театром, 

за допомогою якого «ожили» казки 

«Рукавичка», «Червона шапочка», 

книги «Лисичка йде до бібліотеки» 

Л. Паулі, «Про вовка, який випав із книжки» Р. Тьєррі, 

«Неперевершений Сильвестр» Д. Кавелі та ін. Часто самим малюкам 

цікаво виступати в ролі акторів, граючи з ляльками. 

Справжнім фаворитом для малят стала казк’ютерна гра 

«Чарівний віночок». В цю гру із задоволенням грали маленькі 

вихованці дитсадків та батьківського клубу «Розвиток» під час 

екскурсій до бібліотеки. 

2 напрямок програми «Малюк в бібліотеці» - творча арт-

студія «Розвиваємось разом». Цей 

напрямок включає творчі майстер-

класи і тренінги в бібліотеці, виставки 

поробок маленьких читачів та їх 

батьків. 

Сучасна бібліотека може надати 

дітям багато можливостей для розвитку 

творчості, фантазування. Творча 

дитина – це результат способу життя 
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малюка, результат спілкування та спільної діяльності з дорослими, 

результат його власної активності. Регулярно  дошкільнята разом зі 

своїми родинами відвідують творчі майстерки в бібліотеці, які 

організовує український розмовний клуб Файно» (писанкарство, 

виготовлення ляльок-мотанок, вироби з паперу, новорічні прикраси 

тощо). Такі спільні творчі заняття розвивають їх уяву і креативність, 

формують ціннісне ставлення до світу предметів, створених руками 

людини. 

Для малюків, які завітали до бібліотеки на просвітницькі 

зустрічі разом з мамами з громадського об’єднання «Матусі 

Краматорська», працівники бібліотеки підготували і провели майстер-

клас під час якого діти  зробили кольорових паперових мишенят. 

Також у бібліотеці можна було познайомитися з чудовою hand 

made-виставкою «Мамине дозвілля – цікаве рукоділля», для якої свої 

вироби в різноманітних техніках (вишивка, в’язання, шиття та ін.) 

надали мами та бабусі-рукодільниці наших малят.  Приємно, що  мами-

майстрині дарують свої чудові роботи бібліотеці і вони стають 

прикрасою інтер’єру. 

Під час одного з вікендів до бібліотеки завітали маленькі актори 

з приватної театральної студії «Мумі Дом», які зіграли для найменших 

читачів та їх батьків чудову музичну виставу «Червона шапочка». 

3 напрямок – комфорт-простір «Наші мрії». 

В бібліотеці на радість 

маленьких читачів облаштовано 

комфорт-простір «Наші мрії». При 

першому відвідуванні бібліотеки він 

зазвичай визиває позитивні емоції 

малят і схвальні відгуки дорослих. 

Яскравий килим, зручні крісла-мішки, 

ляльковий театр, настільні розважальні 

та інтелектуальні ігри, багато іграшок – 

все це у розпорядженні читачів. І тут же, біля килима, на відстані 

витягнутої руки, знаходиться книжкова виставка-дегустація «Книжки 

на смак і на зуб», виставка дитячої періодики та книжкова виставка-

порада «Батькам, які виховують з любов’ю». 

Працівники намагаються наповнити комфорт-простір цікавим 

оформленням, створити сприятливі умови для розвитку пізнавального 

інтересу у малюків, підтримати вогник дитячої допитливості, адже 
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дошкільнят називають «чомусиками», вони все хочуть знати, все 

спробувати своїми руками. 

 

Предметом особливої уваги на 

молодшому відділі є книжкові виставки, 

бо всі розуміють, що гарно, яскраво 

оформлена виставка, як і велика 

ілюстрація у книжці, завжди приверне 

увагу маленьких читачів, пробудить їх 

інтерес до того, що знаходиться на ній. 

На молодшому відділі одразу ж звертає 

на себе увагу виставка – казковий 

будиночок «Вітальня мумі-тролів Туве 

Янссон» (див. Додаток 2). Виставка 

створює атмосферу затишного, 

цікавого, сповненого доброти Мумі-

дому у бібліотеці. Цікавим було відкриття виставки: діти 

познайомилися з персонажами книг Туве Янссон та з музеем Мумі-

тролів в Наанталі (Фінляндія). Зустрічав усіх гостей бібліотеки Мумі-

тато з чарівним капелюхом.  

Книжкова експозиція «Дерево читання», як і звичайне дерево, 

оновлюється кожну пору року, прикрашається листочками, квітками 

чи сніжинками. А ще на ньому було розміщено вернісаж книжок та 

ілюстрацій від українських видавництв «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 

«Vivat», Видавництва Старого Лева та книг-малюків. Всі ці видання 

користувались незмінним попитом серед маленьких читайликів та їх 

батьків. 

Книжкова виставка-дегустація «Книжки на смак і на зуб» для 

малят до трьох років приваблює яскравими дитячими книжками для 

малюків: картонні книги-іграшки з рухомими деталями, книжки з 

пазлами, книги-розглядалки, розвиваючі книжки та ін.  Книги  для 

найменших допомагають розширити словниковий запас, стимулюють 

розвиток мовлення, пам’яті та уваги, знайомлять із навколишнім 

світом,  спонукають до фантазування та ігор. А ще виставка притягує 

дітей яскравими іграшками та поробками. 

Нестандартні, великі книжки-картинки, комікси, віммельбухи 

зібрані на книжковій полиці «Ця книга найцікавіша, не гальмуй – 
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читай скоріше!», книги з неї залюбки вибирають і дошкільнята, і 

молодші школярі. 

Колектив Книжчиного дому намагається підтримувати 

затишний і зручний комфорт-простір, регулярно поповнюючи його 

новими книжками й періодичними виданнями, розвиваючими іграми 

та іграшками, значну частину з яких дарують читачі і спонсори, а 

взагалі докладає чимало зусиль, щоб бібліотека стала корисним, 

привабливим, комфортним простором, який з радістю чекає на 

відвідувачів та надає їм нові можливості.  

4 напрямок - просвітницькі зустрічі з батьками «Школа 

позитивного батьківства». Цей 

напрямок включає роботу з батьками 

читачів, популяризацію  дитячого та 

сімейного читання, індивідуальну 

консультаційну роботу. 

Бібліотекарі прагнуть, щоб 

дорослі, зайняті вихованням дітей, 

вважали бібліотеку місцем 

комфортним та безпечним, куди слід 

приводити дітей для навчання, 

розваг, спілкування, розглядають бібліотеку в аспекті зміцнення сім’ї 

та сімейних традицій, а бібліотечний простір як місце, де приємно 

проводити вільний час всією родиною. 

Традиційно в бібліотеці проходять просвітницькі зустрічі з 

батьками в рамках «Школи позитивного батьківства». Зараз вони стали 

більш інформаційно насиченими, заняття користуються популярністю 

у батьків. Під час таких зустрічей батьки дізнаються про новинки 

психолого-педагогічної літератури, знайомляться з кращими книгами 

для дітей, дитячою періодикою, рейтингом книг для дітей і дорослих, 

обговорюють хвилюючі їх проблеми. 

Під час просвітницьких зустрічей бібліотекарі намагаються 

створити атмосферу довіри, налагодити емоційний контакт з 

маленькими читачами та їхніми батьками. 

Дружні стосунки склалися у бібліотеки з батьківським клубом 

«Розвиток» та громадським об’єднанням «Матусі Краматорська». 

Цікавими та змістовними були зустрічі з ГО «Матусі 

Краматорська», під час яких мами малюків у дружньому колі 

спілкувалися з психологом, обговорювали різні теми з виховання 
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дітей, вирішували свої нагальні проблеми. Під час огляду книжкових 

новинок молоді мами познайомилися з новою літературою для батьків 

та оглянули цікавинки для малечі – пізнавальні книги-віммельбухи, 

візуальні атласи. Поєднуючи формат книжки з елементами гри, ці 

книги просто незамінні у психологічному та розумовому розвитку 

дошкільнят та молодших школярів. Під час однієї із зустрічей, матусі 

записалися до бібліотеки та познайомилися з літературою з нової 

виставки-поради «Батькам, які виховують з любов’ю». Доки мами 

спілкуються, для малечі бібліотекарі проводять розважальну програму: 

діти опановують ляльковий театр, із задоволенням граються в 

комфорт-просторі «Наші мрії», передивляються мультфільми у відео 

залі «Кіномишка» (Інтернат-центр), а під час голосних читань 

знайомляться з новими, гарно ілюстрованими книгами. 

Головною темою зустрічі з родинами вихованців студії 

раннього розвитку дітей «Паросток» Центру позашкільної роботи 

стало питання залучення дошкільнят до книги і читання. Бібліотекарі 

познайомили гостей з можливостями бібліотеки, з цікавими 

літературними серіями для маленьких читайликів і з новинками 

бібліотечного фонду для батьків та запросили стати читачами 

Книжчиного дому. 

Всі родини з малечею у бібліотеці зустрічають з радістю та 

прикладають зусиль, щоб гостям було цікаво і комфортно. 

В рамках проекту «Малюк у бібліотеці» проведено 

бліцопитування «Що Ви читаєте дітям на добраніч?» Вчені 

стверджують, що читати перед сном корисно, це ще одна нагода 

спільного проведення часу, це певний вечірній ритуал для дитини, 

заспокоєння малих непосид та спосіб допомогти дитині якісно 

завершити день, поринувши у чарівні історії. Бажано, щоб книжки, які 

батьки читають своїм малюкам перед сном, були особливими, 

добрими, спокійними і звісно ж, якісно написаними та намальованими. 

Бліцопитування показало, що дорослі дбають про дітей, 

проводять разом вечірній час, читають їм на добраніч книжки. Це дуже 

важливо для малюка, адже спільне читання перед сном дає дитині 

особливе почуття затишку та комфорту, бо дитина знає, що щовечора 

вона має нагоду побути разом з татом, мамою, спільно поринути в 

казку. Але, хотілося б, щоб батьки вибирали для читання дітям не 

лише книги свого дитинства, а й більш сучасну українську та 

зарубіжну дитячу літературу – якісну, яскраво ілюстровану. Саме 
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такою літературою комплектується бібліотечний фонд бібліотеки і 

сьогодні в ній є що запропонувати молодим батькам. І звісно ж, читати 

з дітьми варто не лише ввечері перед сном, а й будь-коли. Таким чином 

в дитини буде закладатись любов до книги і читання. 

 

 

5 напрямок програми – це робота з дітьми з особливими 

потребами. 

Особливу увагу приділяють бібліотечні працівники читачам з 

ослабленим здоров’ям. 

Дуже плідною є співпраця з дитячим навчальним закладом 

компенсуючого типу «Берізка» для дітей з вадами зору. В дитячому 

садку діє пункт книговидачі для малюків, регулярно бібліотекарі 

приносять цікаві дитячі книжки й журнали. Кожне відвідування – це 

спілкування з дітьми і вихователями, огляди нових книжок і журналів, 

читання цікавих віршів та казок. 

Методист і вихователі цього дитсадка є абонентами групової 

інформації, для них підбирається добірка нових статей з періодики та 

книг за темами, які їх цікавлять. 

Усі діти люблять свята. Свято завжди має оптимістичний, 

життєстверджуючий характер. До Міжнародного дня захисту дітей 

бібліотекарі щорічно проводять для своїх маленьких друзів заходи, 

наприклад, святкове асорті «Дитячих мрій країна, чудова і чарівна». 

Під час заходу малята взяли участь у веселих іграх і розвагах, 

інсценізували казку «Колобок». Від свята у всіх залишився радісний 

настрій, а в подарунок діти отримали дитячі книжки і закладки.  

Влітку, до Дня незалежності 

вихованці дитсадка стали учасниками 

поетично-музичної композиції «Діти 

незалежної країни». Діти дізналися 

багато нового про рідну Батьківщину, 

слухали пісні, розповідали вірші, 

відгадували загадки, спільно склали 

яскравий плакат «Україна – рідний 

край». 

Діти-читачі з інвалідністю 

оточені особливою увагою, вони користуються пільгами при запису до 

бібліотеки, при вході до бібліотеки облаштовано пандус, який 
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забезпечує зручний заїзд  батькам з дитячими візочками, ще є зручний 

заїзд до бібліотеки від тротуару, облаштовані доріжки, майданчик біля 

бібліотеки, де батьки можуть комфортно гуляти з малюками та читати 

книжки на свіжому повітрі. 

Результатом впровадження програми «Малюк у бібліотеці» 

суттєво (на 28%) зросла кількість читачів дошкільного віку.  

Одним із ефективних методів залучення дітей до бібліотеки є 

конкурси. Вони сприяють активізації дитячого читання, підвищують 

імідж бібліотеки, залучають громадські організації у життя бібліотеки. 

Влітку школярі дуже комфортно та змістовно проводять 

дозвілля у бібліотечному просторі, отримують позитивні емоції від 

зустрічі з улюбленими книжками, покращують навички спілкування, 

розвивають свої інтелектуальні та творчі здібності, поповнюють багаж 

необхідних знань, і звичайно ж, приймають участь у різноманітних 

конкурсах. 

Так, малята із 

задоволенням взяли участь у 

конкурсі «Книжковий володар 

літа – 2019». В конкурсі змагались 

дві команди читачів: «Книжкові 

гноми» та «Начитані і щасливі», 

які разом за літо прочитали майже 

4000 книг. Більше літератури за 

літо прочитала команда «Начитані 

і щасливі», та почесні грамоти від бібліотеки і цінні призи отримали 

читачі-переможці обох команд. Підведення підсумків конкурсу та 

нагородження переможців відбулось напередодні Всеукраїнського дня 

бібліотек під час свята вірних читачів «Бібліотека світлий дім – живе 

дитинство й свято в нім».  

Читачі Дитячої центральної бібліотеки ім. О. Пушкіна брали 

також участь у Всеукраїнському конкурсі «Лідер читання – 2019 

року». Було дуже приємно, що читачка ДЦБ, учениця 6-А класу 

зайняла 3 місце у другому етапі даного конкурсу та отримала цінні 

подарунки і почесні грамоти від Донецької обласної бібліотеки для 

дітей та міста Краматорська. 

Протягом року в Інтернет-центрі бібліотеки тривав творчий 

конкурс створення мемів «Креативимо, як вміємо!». Ідею було 
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запозичено у Централізованої бібліотечної системи для дітей м. 

Кременчук. 

В конкурсі брали участь всі шанувальники читання, книги і 

бібліотеки. Позмагатися в почутті гумору, дотепності та знанні книги 

змогли всі бажаючі читачі.  

Конкурс мемів користується популярністю серед читачів. 

Всього на конкурс було подано 150 робіт. За підсумками конкурсу 

переможцем став студент І курсу ЦПТО № 47. Саме його меми були 

зроблені з неабиякою фантазією і почуттям гумору. Під час свята юнак 

отримав грамоту та цінні подарунки. 

Творчий конкурс, через пости мемів, привернув більше уваги 

користувачів до бібліотеки та читання та прорекламував книгозбірню 

та її послуги через Інтернет. 

Велика робота і увага в бібліотеці приділяється, так званим 

пріоритетним групам читачів. Одними із яких є обдаровані діти. 

Завдання бібліотеки – підтримка та  розвиток їхніх талантів. 

Серед обдарованих дітей-користувачів бібліотеки є 

письменники і художники, співаки і вишивальниці, математики і 

комп’ютерники. І для кожного з них у бібліотеці завжди знайдеться 

мудра книга та добре слово бібліотекаря. 

Для ефективної роботи, забезпечення інформаційного сервісу та 

творчого розвитку, в бібліотеці створюються належні умови для учнів 

Малої академії наук при Центрі позашкільної роботи. 

Приємно, що в бібліотеці підросло покоління розумних, 

активних читачів, які стали волонтерами бібліотеки й допомагають у 

проведенні масових заходів. 

Бібліотека плідно співпрацює з групами продовженого дня 

різних шкіл. 

Уміло організована робота в групі продовженого дня дає 

можливість гармонійно об’єднати навчання, виховання та дозвілля 

дітей. Бібліотека стала в цьому питанні активним помічником для 

педагогів. 

Діти із задоволенням беруть участь у різноманітних 

пізнавальних і розважальних заходах, майстер-класах, акціях, читають 

новенькі журнали та книги. 
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Так, у січні 2019 року маленькі читачі ГПД № 35 дружньо 

підтримали екологічну акцію «Допоможи пташкам взимку!». Мета цієї 

акції – через піклування про птахів в скрутний для них період життя, 

розвивати у дітей такі якості, як доброта та милосердя. Малеча разом з 

батьками й бібліотекарями оформили гарний інформаційний плакат – 

заклик для всіх користувачів бібліотеки. Акцію підхопили інші 

маленькі й дорослі читачі бібліотеки, які не лише допомагали 

підгодовувати птахів, а й додатково зробили годівнички. Діти, які 

приходили до бібліотеки, з цікавістю спостерігали за пернатими, а 

також читали книги та журнали 

про птахів. 

У відділі обслуговування 

дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку 

продовжив свою роботу гурток 

«Дивосвіт», який відвідують 

другокласники ліцею № 35. 

Своє знайомство з бібліотекою діти розпочали з диво-мандрівки «До 

країні Читалії», під час якої малюки зустрілися з новими друзями – 

книжками. Під час школи сердечності «Вчимося бути добрими 

людьми» діти вчилися дружити, піклуватися про друзів і знайомих. А 

той, хто «пройшов» по стежинці добра і розповів про добру справу, 

отримав у подарунок чарівний смайлик доброти. 

Цікавий рюкзачок творчості «В казку з кольоровим олівцем» 

одразу виявив художні здібності школярів, які намалювали улюблених 

героїв книжок. А ще дітей порадувала народознавча подорож 

«Дивосвіт зимових свят», під час якої вони пригадали зимові свята, 

колядки та щедрівки, весело танцювали і дружно співали. 

Заняття в «Дивосвіті» розширюють дитячий кругозір, фантазію, 

маленькі читачі цікаво і пізнавально проводять своє дозвілля. 

Простір Дитячої центральної бібліотеки – це особливе 

середовище. Дитина, приходячи до книгозбірні, потрапляє в інший 

світ, відмінний від його побуту – будинку, школи, дитячого садка – у 

світ книг, виставкових експозицій. 

На абонементах бібліотеки організовано відкритий доступ так, 

щоб розкрити перед дітьми багатство книжкового світу, акцентувати їх 

увагу на найбільш цікавих виданнях. Великою увагою серед читачів 5-

9 класів користуються книжкові виставки-рекомендації: 
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«Незрівнянний майстер гумору» (присвячену англійському дитячому 

письменнику Джеремі Стронгу), «Нові книги – нові друзі», 

«Українське слово проситься до тебе», «Ювілейна мозаїка» 

(письменники-ювіляри). 

Серед найпривабливіших виставок на молодшому відділі можна 

назвати виставку-будиночок казкових героїв «Вітальня мумі-тролів 

Туве Янссон», книжкову виставку-навігатор «Книжкові новинки 

діточкам в торбинку», книжкову виставку-дегустацію «Книжки на 

смак і на зуб» та ін. 

Своєрідним компасом у книжковому морі є книжкові закладки 

«Улюблений автор читача», «Увага! Нова книга!», «Відкриваємо нове 

ім’я». 

Інтригуючий настрій та море позитиву подарувала акція 

«Знайди щасливу книжку», що покликана була залучити до читання 

більшу кількість відвідувачів. Користувачі бібліотеки обирали для 

читання «зимові та весняні книжки» зі спеціальною позначкою, в яких 

знаходили привітальні листівки, писали також побажання іншим, і 

залишали у книзі. У пошуку «щасливих книжок» у фонді бібліотеки 

читачі поринули у захоплюючі пригоди, фантастичні подорожі, добрі 

казки та відкрили для себе багато цікавих книг з оригінальними 

сюрпризами. Ідея цієї акції була запозичена з «Бібліокреативу-2018». 

Досвід роботи ДЦБ показує, що тільки доброзичливе, ввічливе, 

терпляче ставлення бібліотекаря до юного читача, з його помилками та 

вадами, невмінням і нерозумінням є запорукою успішної 

індивідуальної роботи. Важливо вміти слухати і чути читача – саме 

цього, конкретного, знайти потрібний тон для спілкування саме з ним, 

зуміти вибрати з маси інформації про книгу саме ту, що зацікавить 

саме його. Отже, індивідуальна робота в бібліотеці ведеться 

професійно, постійно, наполегливо, різнобічно. 

 

Соціально-культурна та просвітницька діяльність Дитячої 

центральної бібліотеки ім. О.С. Пушкіна має на меті організацію 

змістовного дозвілля, формування і задоволення культурних потреб, 

розвитку виховання читача, створення умов для саморозвитку, 

самовдосконалення та творчості. Намагаючись утримати інтерес і 

увагу дітей, фахівці бібліотеки готують різноманітні заходи з 

елементами театралізації, ігор, конкурсів, творчих завдань та 
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перебувають у постійному пошуку цікавих та нетрадиційних форм 

масової роботи для популяризації бібліотечних ресурсів. 

Найважливішим пріоритетом роботи бібліотеки залишається 

національно-патріотичне виховання, формування ціннісного ставлення 

особистості до українського народу, Батьківщини, нації. 

В 2019 році, з нагоди 100-річчя проголошення соборності 

України, в бібліотеці пройшла декада «Моя соборна Україна знов 

зустрічає новий день», в рамках якої була урочисто проведена 

інтегрована гра-вікторина «Країна, в якій я живу» для учнів 5 та 7 

класів ліцею № 35 та ЗОШ № 15. Читачів познайомили з історичними 

подіями, які відбувалися в січні 1919 року в Україні, 

продемонстрували документальний фільм «Акт Злуки УНР і ЗУНР» та 

здійснили з ними віртуальну мандрівку етнокультурними регіонами 

України, після якої діти прийняли участь у вікторині. 

Доповнювала захід виставка-експозиція «І є держава Україна, і є 

її невтрачений народ!», яка знайомила читачів з історією державного 

свята – Дня Соборності України та діяльністю її провідників. Виставку 

прикрашала українська символіка, «сердечки» та стрічки синьо-

жовтого кольору. Виставка мала такі розділи: «Наша сила в єдності»; 

«На шляху до Соборної України»; «Ідейні провідники української 

Соборності». Всі представлені книги на виставці, протягом року, 

користувалися попитом, особливо ілюстровані енциклопедії. 

Література з виставки використовувалася під час заходів, присвячених 

Дню Соборності України, Дню пам’яті героїв Крут, рекомендаційних 

бесід до Дня Незалежності України. 

На молодшому відділі вдалою була година гордості «Єдина, 

сильна, вільна Україна», що поглибила знання дітей про історію 

виникнення свята Соборності України, викликала патріотичні почуття 

та повагу до рідної країни. 

Пам’яті про героїчний подвиг юнаків під Крутами, що полягли 

за незалежність молодої Української держави, була присвячена 

тематична викладка «Крути: подвиг і трагізм». 

Сучасний інтерес суспільства до проблем краєзнавства дає 

можливість усвідомити всім, що любов до Батьківщини, почуття 

патріотизму, відповідальності за її долю, формуються з дитинства. 

Саме це зумовлює визнання краєзнавчої функції як однієї з 

пріоритетних в діяльності бібліотеки. 
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Захопити читачів вивченням краєзнавства, викликати у них 

справжній, живий інтерес до історії і культури свого рідного краю 

допомагав цикл «До рідного краю серцем прихилюся». 

Традиційними вже стали краєзнавчі читання, в 2019 році вони 

пройшли під девізом «Недарма тебе перлиною Вкраїни з гордістю 

народ наш називає». 

Популяризація творчості місцевих письменників, творів про 

рідний край набуває особливого звучання, коли відбувається з 

безпосередньою участю авторів. Саме такою є літературна вітальня 

«Письменники рідного краю дарують нам творів розмай», до якої 

бібліотекарі запрошують краматорських письменників: Миколу 

Супліченка, Миколу Хандуріна, Максима Віхрова, Єлізавету 

Гончарову, Галину Онацьку, Євгена Шаповалова. 

Неабиякий інтерес серед читачів викликав тиждень 

присвячений дню міста «Живу, люблю і дихаю тобою, моє 

найкраще місто», в рамках якого пройшло чимало масових заходів. 

Це і бібліозанурення «Краматорськ – моє минуле і майбутнє», де 

користувачі бібліотеки знайомилися з історією нашого міста. І 

краєзнавча мозаїка «Талантами зоріє Краматорськ», на якій читачі 

дізнавалися про знаменитих земляків, чиїми іменами названі вулиці 

міста. 

Краєзнавчий трамвайчик «Стежками рідного краю» пропонував 

читачам здійснити подорож заповідними тропами, зустрітись із 

представниками тваринного та рослинного світу. 

Урочисто та хвилююче для учнів 8-х класів ЗОШ №12 пройшов 

вечір пам’яті «Застигла в вічності весна», присвячений 40-річчю від 

дня народження Аліни Остафійчук – талановитої краматорської 

поетеси, письменниці, журналістки, лауреатки літературних премій. 

Читачі перегортали сторінки біографії А. Остафійчук, читали 

уривки з її творів. На заході був присутній краматорський поет Микола 

Супліченко, який написав книгу «Неуёмное солнце», присвячену 

життю Аліни. З теплотою і болем він говорив про письменницю, яка 

так рано покинула цей світ. Наприкінці заходу всі присутні хвилиною 

мовчання вшанували пам’ять Аліни Остафійчук. До заходу була 

організована виставка-портрет «Поезії обірвана струна», де були 

представлені книги поетеси. На згадку про вечір пам’яті бібліотека 

подарувала школі диск з аудіоказками Аліни. Цей захід було 

висвітлено на місцевому телебаченні СКЕТ. 



19 
 

В Дитячій центральній бібліотеці ім. О.С. Пушкіна був 

реалізовано інтерактивний культурно-освітній проект «Жива 

бібліотека». Це спільна громадська ініціатива «Культурно-освітньої 

фундації «Лібері Лібераті»» та шести бібліотек Донецької і Луганської 

областей, яка реалізується за підтримки Української ініціативи 

зміцнення громадської довіри (UCBI) і фінансується Агентством США 

з міжнародного розвитку (USAID). В даному проекті Центральна 

дитяча бібліотека ім. О.С. Пушкіна виступала партнером та 

співреалізатором. 

Проектом передбачалося залучення до живого спілкування з 

громадою більш ніж сорока відомих митців та громадських діячів: 

художників, акторів, істориків, громадських активістів, письменників, 

музикантів тощо з усієї України. Слоган «ЗаЖиве!» пояснює основну 

ідею проекту – це діалог «за живе», розмова на важливі, а інколи – і 

болючі теми. 

На першу зустріч до бібліотеки завітали письменники С. Гридін, 

В. Вакуленко, А. Гуцулка, поет О. Чупа та музикант і композитор 

Б. Севастьянов. Вибір цих людей став не випадковим – всі вони тією 

чи іншою мірою пройшли через випробування реаліями АТО. А мова з 

гостями йшла про живе: про реалії сьогодення на сході України, про 

налагодження діалогу між людьми в умовах війни, про бачення 

культурними діячами подолання тих складних проблем, які стоять 

перед всіма нами. 

Цікава бесіда чекала на юних відвідувачів бібліотеки з 

письменником С. Гридіним. Підлітки задавали питання про життя й 

творчість свого кумира, розпитували про нові книги. Автор відомих 

книжок для підлітків поділився з юними читачами своїми планами на 

майбутнє, розповів їм про те, як створював свої твори. 

«Живими книгами» для читачів та мешканців міста стали 

театральні митці з різних куточків України – Львова, Херсона та 

Дніпра, а саме: Ю. Мисак – актор, режисер та художній керівник 

Першого театру (колишній Львівський театр юного глядача); його 

колега, режисер Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса  

Є. Худзик; наш земляк, а нині режисер та засновник дніпровської 

майстерні українського театру ҐЕРЦЬ Д. Слюсар та президент 

Херсонської обласної організації «Конкурентоспроможні території», 

керівник проекту оцифровки і популяризації фольклорної спадщини 

Півдня України Р. Красновид. 
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Крім цього, «живими книгами» були: улюбленці всієї України, 

сучасні українські письменники Дара Корній і Любко Дереш; наші 

земляки – професорка кафедри історії слов’ян Донецького 

національного університету ім. В. Стуса, наукова співробітниця 

інституту історії України НАН України, засновниця громадського руху 

«Деокупація. Повернення. Освіта», письменниця, публіцистка 

О. Стяжкіна та художник-ілюстратор з Житомира Дмитро Раков; 

громадські діячки та популяризатори дитячого читання – письменниця, 

авторка проектів «Тату, почитай», «Додай читання!» Є. Пірог та 

директорка Львівської обласної бібліотеки для юнацтва Т. Пилипець; 

учасник боїв під Дебальцево, боєць 128 окремої гірсько-піхотної 

бригади, волонтер В. Чуловський. 

 

Гості Дитячої центральної бібліотеки – різні за фахом та 

життєвим досвідом, з різних куточків України – знайшли спільну мову 

з кожним, хто хотів з ними поговорити. 

Багато спікерів у цьому проекті – наші земляки, колишні 

дончанки Ия Кива та А. Хріпункова, харків’янин О. Каданов, а 

калушчанин О. Микитюк вже давно прижився на Сході, адже 

неодноразово приймав участь у проектах з бібліотекою. 

Не викликає сумнівів необхідність такого живого спілкування, 

воно зближає людей з різних регіонів нашої країни, робить нас єдиним 

цілим. 

Завжди яскравими культурними подіями вирізняється 

східноукраїнський літературно-мистецький проект «Кальміюс», в 

якому бібліотека приймає участь вже четвертий рік поспіль. 

В ході реалізації проекту відбувся фестиваль, де пройшла 

презентація книги «Потойбіус» юного письменника – нашого читача-



21 
 

краматорця Кирила Курочки. Книжка «Потойбіус», це книга-фентезі, 

де є магія та незвичайні пригоди, добро та підтримка друзів. 

Кирило Курочка розповів всім присутнім про історію створення 

своєї книги, про свою мрію написати книжку та про «чарівників», 

завдяки яким мрія здійснилася. А допомогла йому в цьому команда 

проекту «Здійсни мрію», канал «ПЛЮСПЛЮС» та письменниця Мія 

Марченко, яка виступила ментором і співавтором його твору. 

Видавництво «Книголав» взялося за видання книги юного 

письменника, а Львівський форум видавців став літературним дебютом 

для Кирила. 

Гості презентації задавали багато питань, спілкування з юним 

письменником було жвавим та цікавим. Наприкінці, присутніх чекала 

математична загадка на тему часу перебування Бартза – головного 

героя в Потойбіусі, за відгадування якої читачка Анастасія Дричак 

отримала приємний сюрприз – горнятко та книжку з автографом 

письменника. 

Також, в межах літературного фестивалю «Кальміюс» дуже 

цікавою була творча зустріч читачів з українським письменником 

Жаком Жаб’є, який презентував дитячу книжку «Людина-

восьминіжка». Жак Жаб’є, який вперше був у бібліотеці – відкрита, та 

комунікабельна людина. Він легко спілкувався з дитячою аудиторією, 

влаштував голосні читання своєї нової книжки. Після зустрічі пан Олег 

люб’язно подарував бібліотеці свою книжку з автографом. 

В Книжчиному домі зібралося чимало мешканців Краматорська 

на 18-й Всеукраїнський радіо диктант національної єдності, який 

традиційно проводиться в День української писемності та мови. 

Родзинкою та обо’язковими заходами фестивалю завжди є 

професійні спілкування. На черговому фестивалі в бібліотеці 

обговорювалась «Література для підлітків та про підлітків». До 

бібліотекарів та вчителів-філологів міста завітали: видавець, педагог та 

письменник, заслужений працівник культури України В. Теремко, 

українська письменниця М. Морозенко та голова Івано-Франківської 

філії Центру дослідження літератури для дітей і юнацтва, доцент 

кафедри філології та методики початкової освіти Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника Т. Качак. 
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Захід, що був присвячений різним аспектам вивчення та 

дослідження літератури для юнацтва, викликав велике зацікавлення у 

присутніх. В. Теремко, директор видавничого дому «Академія», 

презентував серію нових книжок для підлітків, а Т. Качак познайомила 

присутніх з авторами сучасної української літератури, які пишуть 

твори для підлітків. На завершення всі бажаючі могли придбати книги 

з автографами письменників. А читачі бібліотеки отримали велику 

колекцію нових книжок від видавництва «Академія» та монографію 

«Тенденція розвитку української прози для дітей та юнацтва початку 

ХХІ ст.» від пані Т. Качак. 

Як завжди фестиваль залишив багато вражень, емоцій та 

приємних спогадів. Літературно-мистецький фестиваль «Кальміюс» 

увійшов до ТОП 100 кращих соціальних проектів України за версією 

премії Social Proeject Awards 2018, яка спрямована на визнання внеску 

громадських діячів та проектів у розвиток громадянського суспільства 

України. А бібліотека від оргкомітету та ГО «Фонд розвитку громади» 

отримала Подяку «за допомогу в організації і проведенні фестивалю, а 

також за сприяння розвитку та популяризації сучасної української 

літератури на Донеччині». 
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Заради привернення уваги мешканців сходу України до 

бібліотек як до центрів громадського і культурного життя було 

започатковано проект «Схід читає». Приєднався до нього і 

Краматорськ. 22 лютого в Дитячій центральній бібліотеці 

ім. О.С. Пушкіна в межах проекту «Схід читає» за підтримки 

Благодійного фонду Сергія Жадана та Українського інституту книги 

відбулася зустріч краматорських дітей з українськими дитячими 

письменниками Діаною Мельниковою та Сашком Дерманським. 

Діана Мельникова представила свою пригодницьку повість 

«Розбишацький детектив». 

Ім’я Сашка Дерманського вже широко відоме юним читачам. 

Сашко познайомив присутніх зі своїми книжками, почитав уривки з 

них, вірші, поділився планами на майбутнє. Великою популярністю 

серед відвідувачів заходу користувалася виставка «Володар дитячих 

мрій, або Пригоди з Сашком Дерманським». 

Захід мав неабиякий ажіотаж. На зустріч з улюбленими 

письменниками завітало більше ста дітей та дорослих – батьків, 

вихователів, вчителів. 

Гості бібліотеки отримали від зустрічі з письменниками море 

позитиву та усмішок, задавали цікаві питання, брали автографи. 

Закінчилася зустріч фото-сесією читачів з сучасними дитячими 

письменниками. А на бібліотеку чекав приємний сюрприз – нові чудові 

видання від Українського інституту книги та видавництва «Фоліо». 

 

Дитяча центральна бібліотека ім. О.С. Пушкіна впроваджує таку 

цікаву форму колективної роботи, як воркшоп. Воркшоп — це 

колективний навчальний захід, учасники якого отримують нові знання 

та навички в процесі динамічної групової роботи. Воркшоп це великий 
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комплексний захід, який триває від 4 годин, в межах одного дня, до 7 

днів. 

Основні методи і прийоми під час заходу – це аналіз і розбір 

ситуацій, створення проектів і презентацій, «мозковий штурм», 

виконання індивідуальних і групових вправ, майстер-класів. 

Застосовуються також теоретичні «вкраплення» у вигляді інформації 

(необхідній для повного висвітлення теми). На ці заходи вони 

залучають також партнерів та фахівців з різних галузей і сфер 

діяльності. 

У рамках воркшопа слухачі перетворюються на учасників, у них 

з’являється можливість активної та відкритої взаємодії між собою. 

Цікавим і водночас пізнавальним був воркшоп за темою «Сміх 

як найзагадковіша людська здібність» для старшокласників. Захід 

проходив 4 години. Була підготовлена інформаційна година «Творці 

українського гумору», перегляд фільму «За двома зайцями» 

українською мовою, діти, як справжні актори-гумористи, декламували 

гуморески П. Глазового. А також прийняли участь у 

стресотерапевтичному занятті з управління емоціями, де вони 

малювали, майстрували, а потім пояснювали з гумором свої роботи. 

Весь час за цим процесом спостерігала психолог Ярмак В.В., яка 

підбила підсумки всьому воркшопу та дала характеристики та поради 

кожній дитині. 

Також, бібліотека проводила цікавий воркшоп з етнографії і 

народознавства України присвячений українській вишивці «Україна 

Шевченкова квітне, бо вишивана у неї душа». 

Аби доторкнутися до найстарішого і найцікавішого виду 

українського мистецтва – вишивки, в Дитячу центральну бібліотеку 

ім. О.С. Пушкіна завітали учні шкільного українознавчого табору 

«Світоч». Працівники бібліотеки познайомили дітей з цікавими 

фактами про українську вишивку, народними прикметами і повір’ями, 

пов’язаними з цим старовинним видом українського мистецтва, брали 

участь у вікторині «Українська вишивка». 

Родзинкою свята став майстер-клас з вишивки та створювання 

ляльок-мотанок, який провели партнери і давні друзі бібліотеки – 

члени Українського розмовного клубу «Файно» на чолі з головою 

клуба Оксаною Муравльовою. Вразив дітей унікальний 

документальний фільм «Вишиванка – спадок нації». Цього фільму 

немає в вільному перегляді на телебаченні та в Інтернеті. Весь час, 
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протягом заходу, лунала українська музика та пісні, атмосфера була 

неформальна, діти ділилися враженнями, спогадами, своїм ще не 

зовсім великим життєвим досвідом. Модератором заходу, який тривав 

4 години, була бібліотекар. 

Отже, така форма як воркшоп сміливо увійшла у діяльність 

бібліотеки, сподобалась читачам, дала змогу розкрити всі творчі 

сторони бібліотечної професії. Крім того треба зазначити, що 

бібліотека намагається якомога частіш залучати до організації і 

проведення заходів партнерів. Це і Український розмовний клуб 

«Файно» і народний театр книги «Еспада», і міський відділ юстиції, 

тощо. Завдяки партнерам, заходи в бібліотеці стають більш 

цікавішими, більш видовищними, яскравішими і надовго залишають 

слід у серцях читачів. 

 

Також у Дитячій центральній бібліотеці ім. О.С. Пушкіна 

проходять захоплюючі  театралізовані свята. 

Актори – вихованці театральної студії «Маскарад» Центру 

позашкільної роботи показали для маленьких читачів Книжчиного 

дому чудову виставу «Зимова казка». Яскраві костюми, весела 

атмосфера, ритмічна музика, пісні та герої улюблених казок, нікого не 

залишили байдужими. Хлопчики та дівчатка з великим задоволенням 

відповідали на питання казкової вікторини, приєдналися до акторів і 

танцювали разом з ними! 

Також вихованці театральної студії «Маскарад» (ЦПР) 

презентували театральну виставу «Пригоди в країні Казкарії». Малеча 

з радістю взяла участь у яскравому театралізованому дійстві, що з 

невловимою швидкістю розгорталося на театральній сцені. Маленькі 

читачі поринули у захопливі пригоди разом з улюбленими героями 

багатьох казок та активно відповідали на питання акторів під час 

казкової вікторини, що засвідчило, що діти люблять читати та добре 

знають казки. 

У Всеукраїнський день бібліотек в ДЦБ ім. О. Пушкіна 

відбулися святкові розваги «В читачі посвята – для дітей всіх свято!». 

У чарівний світ книги разом з дітьми подорожували розумний Казкар, 

весела Пеппі Довгапанчоха та добрий Пірат. Маленькі читайлики із 

задоволенням взяли участь у веселих літературних іграх, відгадували 

казкові загадки та охоче танцювали. Святкові розваги принесли 

хлопчикам і дівчаткам позитивні емоції та чудовий настрій. 
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«Творці українського гумору» під такою назвою пройшов 

веселий лоскотон для читачів-відвідувачів українознавчого табору 

«Світоч» ЗОШ № 25. Під час заходу діти пригадали творчість 

письменників-гумористів, з великим зацікавленням слухали гуморески 

і вірші-веселинки у виконанні акторок народного театру книги 

«Еспада». 

На завершення, підлітки переглянули фільм «За двома 

зайцями». Юнаки мали змогу сфотографуватися, переодягнувшись у 

костюм Голохвастова, та уявити себе головним героєм комедії. 

 

Популяризація читання має на меті поширення в суспільстві 

позитивної думки про цей вид діяльності, залучення до нього 

представників різноманітних вікових категорій, особливо дітей та 

молоді, орієнтованої нині переважно на спілкування у віртуальному 

середовищі. Значущість промоцїї читання складно переоцінити: саме 

вона актуалізує потребу в книзі як носії інформації. Пропагування 

читання – один із найефективніших способів просування книжкової 

продукції як складової рекламної комунікації. 

Слід визнати, що сьогодні бібліотекареві складно 

популяризувати дитячу книгу. Багато нових імен, творів, залишаються 

непомітними, оскільки їх автори невідомі широкій читацькій аудиторії, 

а також в книжках незрозуміла мода на вживання ненормативної 

лексики, яка іноді позбавляє бібліотекаря бажання самому читати такі 

книжки, не кажучи вже про те, щоб рекомендувати їх читачам. 

Бібліотеки покликані позитивно впливати на естетичні смаки читачів, 

сприяти, щоб читання стало для них щоденною потребою; 

представляти панораму дитячої літератури як невід’ємну частину 

національної культури, єдине суспільно-естетичне явище з певними 

загальними течіями, напрямками розвитку, лідерами, дебютантами, 

критиками. 
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Додаток 1 

 

Казк’ютерна інтерактивна гра «Чарівний віночок» 

Мета: допомагає залучити дітей до читання, розвинути пам’ять, 

мислення, уяву, логіку, сприятиме створенню позитивного іміджу 

бібліотеки. 

Обладнання: підготувати на екрані ігрове поле, підібрати 

завдання, загадки, малюнки по казках. Створити презентацію. 

Під час гри треба зібрати із яскравих квіток Чарівний віночок. Із 

запропонованих варіантів необхідно вибрати правильні відповідати на 

поставлені запитання по українським народним казкам. За кожну 

відповідь гравець отримує одну квітку. Після вірних відповідей дітей 

на екрані поступово віночок «прикрашається» квітами. 

Очікувані результати: зростання інтересу до читання; 

знайомство з новими казками; розширення кругозору. 
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Додаток 2 

Вітальня мумі-тролів «Туве Янссон» 

Обладнання: Виставка-будиночок казкових героїв 

Мета і завдання: 

1. Залучення дітей до читання класичних творів дитячих 

письменників. 

2. Підсилення читацького інтересу через оформлення 

оригінальної, нестандартної та яскравої книжкової виставки. 

3. Формування позитивного іміджу бібліотеки серед читачів-

дітей, їх батьків та вчителів. 

Інноваційність ідеї: 

1. Оригінальна виставка, оформлена у вигляді будиночка, в 

якому розділи – це кімнати літературних героїв. 

2. 2.Наповнення виставки цікавими деталями і предметами, 

використання ігрових елементів, які привертають увагу 

маленьких читачів до виставки. 

3. 3.Виставка є головним елементом циклу тематичних заходів 

«Мумі-тролі: від капелюха до кінчика хвоста». 

4. 4.Виставка створюється бібліотекарями разом з дітьми та 

батьками. 

Вартість реалізації: 
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1. Книжковий стелаж-будиночок, виготовлений за 

спецпроектом бібліотеки. 

2. Кольоровий друк для інтер’єру «кімнат». 

3. Кольоровий папір. 

4. Картон та підручні матеріали для іграшкових меблів. 

5. Дерев’яні шпажки, нитки, клей, скотч тощо. 

6. Книги та комікси про мумі-тролів. 

Рекламні елементи: 
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Цикл тематичних заходів «Мумі-тролі: від капелюха до кінчика 

хвоста»: 

1. Літературна гра-знайомство «Відважні друзі Мумі-троля». 

2. Майстер-клас «Малюємо комікси». 

3. Чуйні читання «Читаємо з Мумі-мамою». 

4. Мульт-перегляд «У квітучій Країні Мумі-тролів». 

5. Акція «Фото в чарівному капелюсі». 

Літературна гра-знайомство «Відважні друзі Мумі-тролля» 
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Акція «Фото в чарівному капелюсі» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікувані результати: 

1. Розширення кола читання дітей. 

2. Заохочення малюків до читання класичної дитячої 

літератури. 

3. Організація цікавого й змістовного дозвілля маленьких 

читачів. 

4. Розвиток творчих здібностей малечі. 

5. Згуртування читацьких родин через спільну діяльність. 

6. Збільшення користувачів молодшого віку в бібліотеці. 
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