ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ДИТЯЧОГО ЧИТАННЯ – 2016
Методичний лист
Відкриття Всеукраїнського тижня 2016 року на Херсонщині відбудеться 22
березня 2016 року - під час святкового фіналу обласного фестивалю
виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенко: патріотичні
лейтмотиви» (спільний наказ управління культури та управління освіти і науки
облдержадміністрації від 02.02.2016 №18/25).
У районах та містах області до святкової програми відкриття Тижня
рекомендуємо приурочити районні фінали Всеукраїнського конкурсу
«Найкращий читач України – 2016» (формат проведення Конкурсу у нашій
області – «Велика книга читацьких рекордів») (спільний наказ управління
культури та управління освіти і науки облдержадміністрації від 02.02.2016
№19/26).
Завершальним заходом Тижня у області стане фінал ІІІ відкритого
(міжнародного) літературного конкурсу творів у жанрі фантастики та фентезі
«ФантФест». Цей захід, до участі в якому запрошуватимуться автори –
переможці та номінанти із області, призначено цьогоріч на 7 квітня, оскільки на
6-7 квітня очікується приїзд до Херсону відомої української письменниці Дари
Корній (Мирослави Замойської) – члена журі цього літературного конкурсу.
Окрім участі в церемонії нагородження переможців «ФантФесту», письменниця
проведе низку зустрічей з читачами в бібліотеці та у навчальних закладах
Херсону і презентуватиме свою першу книгу для дітей – «Петрусь
Химородник», що побачила світ наприкінці 2015 року у видавництві «Теза».
У цих зустрічах можуть взяти участь і працівники та читачі районних
(міських) дитячих бібліотек – за попередньою домовленістю. Програмою
зустрічей передбачені автограф-сесії письменниці та, відповідно, продаж книг
авторки, наданих видавництвами, безпосередньо під час зустрічей.
2016-й – ювілейний рік незалежної української держави, тож до програми
Тижня доцільно буде включити заходи патріотичної тематики.
Ще один важливий акцент: 2016 рік оголошено Роком англійської мови,
тому радимо провести ще й презентації, читання, театралізації, в яких можна
задіяти всіх, хто полюбляє твори англомовних авторів, – від дошкільнят до
батьків юних читачів.
Цілком доречною буде організація в рамках Тижня турніру за ігровими
картами «50-зірковий Ігроленд», виданими обласною бібліотекою ім..
Дніпрової Чайки та переданими до усіх спеціалізованих бібліотек для дітей
Херсонської області.
Звертаємо вашу увагу на письменників-ювілярів 2016 року:
- 160 років від дня народження І.Франка;
- 125 років від дня народження П.Тичини;
- 140 років від дня народження Д.Лондона;
- 240 років від дня народження Е.Т.Гофмана;

-150 років від дня народження Р.Ролана;
- 145 років від дня народження Лесі Українки та Леся Мартовича;
- 160 років від дня народження Б.Шоу;
- 150 років від дня народження Г.Уеллса;
- 155 років від дня народження Дніпрової Чайки (Л.Василевської).
Радимо запросити ваших юних читачів до віртуальної «Вітальні Дніпрової
Чайки»: цей ресурс розміщено на сайті Херсонської обласної бібліотеки для
дітей ім. Дніпрової Чайки за адресою:
http://www.library.kherson.ua/lw/vitalnya_dniprovoi_chajky/chajca.html .
Наразі відкрито тестовий доступ, тож будемо вдячні також за інформацію

про виявлені технічні помилки, що дозволить удосконалити цю нову
інтерактивну розробку до її офіційної презентації, запланованої до дня
народження письменниці.
Турніри юних літературознавців, класичні літературні вечори, музичнопоетичні композиції, інсценізації та рольове читання, присвячені сторінкам
життєпису письменників та їхній творчості посядуть важливе місце у програмі
Тижня.
Наприклад, до програми Тижня дитячого читання-2016 у Херсонській
обласній бібліотеці для дітей включені заходи:
- «Крилате слово – от моя стріла». Літературна траєкторія (за творчістю
Лесі Українки),
- «Я дерево, я сніг, я все, що я люблю…» (за творчістю Ліни Костенко) книжково-ілюстративні виставки з театралізацією, що відбувається
безпосередньо біля виставки (за інноваційною ідеєю, придбаною на
Міжрегіональному ярмарку «БібліотКре@тив-2015»).
До Тижня дитячого читання у вашому районі можуть бути підготовлені
театралізовані презентації книжкових виставок: «Книги морська глибина»
(виставка-персоналія),
«Літературна мандрівка до туманного Альбіону»
(виставка-екскурс), «Що подарували світу англомовні письменники» (виставкапрезентація), «Надзвичайні пригоди книжкового народу» (виставка, присвячена
героям дитячих книг, що «переселялися» із твору в твір, із книги на екран та в
комп’ютерні ігри), «12 друзів під одним дахом» (виставка-календар) та ін.
Оскільки часові рамки Тижня дитячого читання включають Міжнародний
день театру (27 березня), то один із днів може бути присвячений сценічним
мистецтвам. До речі, обласному театру ім. М.Куліша у 2016 році виповнюється
80 років, - скористайтесь цим приводом, щоб ознайомити читачів із
драматургічною
спадщиною
письменників-земляків
(М.Куліша,
І.Дніпровського, М.Братана), з найяскравішими сторінками історії театрального
мистецтва в нашому краї (починаючи від українського «театру корифеїв»).
Цього року, як і у попередні, можна влаштувати "День нової книги",
"Родинний день", "День творчості: читаємо книжки – пишемо вірші" або
"Малюємо книжку", "День патріота", "День природи", "День козацьких
традицій" та інші. Зміст цих сходинок тижня може бути найрізноманітнішим.
Ви самі обираєте форму заходів або можете почерпнути ідею з наступного
переліку:

Театралізовані дійства, вистави:
«Вусолапохвіст: розваги не по-котячому». Театральний капусник
«12 книг – 12 місяців». Літературно-театральна вітальня
Майстер-класи:
«Майстерня гарного настрою» (виготовлення настільних ігор-лото)
«Я прочитав. Читай і ти!» (читацька акція-конкурс на кращий ай-стопер,
тобто – підбір атрибуту до книжкової експозиції, який би відповідав темі
виставки і привертав увагу до представлених на ній книг)
«Пишемо про Україну…» (творча лабораторія письменників-початківців)
«Добрих рук майстерня» (виставка-«ярмарок ідей» поробок із паперу,
картону та природних матеріалів)
Родинні та дозвіллєві заходи:
"Мульт-центр в бібліотеці". Канікулярний відео тур (тематичні
мультпрограми за анімаційними екранізаціями дитячих книжок – перегляд на
комп’ютерах або ж із допомогою мультимедійних комплексів)
"Читай як я! Читай краще за мене!" Чемпіонат з читання вголос.
"Сімейні посиденьки". Відео-weekend.
"Дружна сімейка". Родинне свято.
"У пошуках бестселера". Літературний лабіринт.
А ось кілька прикладів із цьогорічних планів роботи наших районних і
міських бібліотек для дітей:
«Бібліоцукерня: вітаміни настрою». Новинки літератури (ідея
Новокаховської міської бібліотеки для дітей)
«Де сміються люди, там біди не буде». Бібліогуморина (ідея
Голопристанської РДБ)
«Дитина читає – Україна процвітає». Виставка-позитив (ідея Чаплинської
РДБ)
Літературне FAN PARTY «Найкращий читач України – 2016» (ідея
Каланчацької РДБ).
Насамкінець нагадуємо про необхідність висвітлення усіх подій Тижня у
блогах ваших бібліотек та на сторінках у соціальних мережах – анонсів про них
і репортажів про їхнє проведення та відгуків учасників. Адже кожна така
публікація – це наш спільний внесок у скарбничку професійних ідей та
знахідок, надихаючий приклад для творчості колег і можливість для власного
професійного зростання, збагачення спектру та зростання якості бібліотечних
послуг для читачів-дітей.
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