
Дніпродзержинська централізована 
бібліотечна система

ЦІЛЬОВА БІБЛІОТЕЧНА ПРОГРАМА

м. Дніпродзержинськ  



Мій друже й супутнику

Книг о моя,

Завжди на дозвіллі

Де ти – там і я.

Ми добре з тобою проводимо час,

Чудова розмова триває у нас



«Літо з книгою»
 Програмно-цільова діяльність бібліотек ЦБС

з організації читання дітей під час літніх канікул

Виконавці: працівники  Центральної  міської 

бібліотеки для дітей та бібліотеки –філіали № 3-9.

Мета  програми: створення  умов  для  радісного 

читання  дітьми  кращих  творів  української  та  світової 

літератури,  для  творчої  самореалізації  дітей  міста  та 

забезпечення їх потреб у сфері відпочинку і дозвілля під 

час літніх канікул, залучення потенційних читачів.

Учасники програми:

• Діти, постійні читачі бібліотеки
• Діти,  що  відвідують  дитячі  оздоровчі 

табори  при  школах  мікрорайону  (ліцей 
НІТ № 2, СШ №№ 3, 4, 5, 7, 9, 16, 18, 19, 
20,  21,  25,  30,  35,  36,  37,  39,  40,  школа-
інтернат  №2,  санаторій,  дитячий 
притулок)

• Вчителі, вихователі – організатори 
літнього відпочинку



«Книжкове літо по – дніпродзержинськи»
Центральна міська бібліотека для 

дітей

червень
«Я знаю як пройти в бібліотеку»: екскурсії до бібліотеки
«Найрозумніший»: літературно-пізнавальна гра
«Незвичайні пригоди в Лісовій школі» (за мотивами 
книги В.Нестайка)
«День везіння» (солодкі подарунки читачам)
«Хто не любить літо? Літо люблять всі!»: свято книги 
для кращих читачів бібліотеки.
«Книга на відео»: бібліотечний кінозал.
«Фабрика чудес»: (до 75-річчя кіностудії «Союз 
мультфільм»)
«Сторінками журналу «Веселій художник»: творча 
мандрівка
«Лісовий калейдоскоп»: вікторина
«Ці дивовижні тварини»: бесіда
«Відомі спортсмени України»: інформаційна година
«Бесіда по книзі Е.Портер «Полінна» з переглядом 
одноіменного фільму»
«По сторінках журналу «Вокруг света»: огляд
«Хрестики – нулики»: інтелектуальна гра
«Війна постукала у двері»: година пам’яті 

Липень
«Таємничий незнайомець»: бесіда (45-років повісті 
В.Нестайка «Незнайомець із 13-ї квартири»)
«Як Барвінок став героєм»: година поезії за казкою 
Б.Чалого



«Весела дорога»: літературна подорож по сторінках 
збірки Б.Комара
«Там, де живе Синя ластівка»: голосні читання повісті-
казки Л.Письменної

«Ювілеї улюблених книг»
Кіномандрівка «За білим кроликом»: (140 років повісті 
Л.Керролла «Алиса в Зазеркалье»)
Літературна подорож крізь століття: (285 років роману 
Дж. Свіфта «Мандри Лемюеля Гулівера»
Година спілкування «Найправдивіший в світі фантазер»: 
(220 років роману Р.Распе «Пригоди барона 
Мюнхаузена»)
Бесіда «У країні героїв А.Ліндгрен»: (65 років повісті 
«Знамениты сищик Калле Блюмквист»)

«Літо без нудьги»
Бібліотека – філіал №3

червень – липень
   - «Гумористичні міні-загадки: гра
  - «Хитрющі запитання»: КВК
  - «Весела граматика»: гра
  - «Перекладач з дитячого»: КВК
  - «Казкові герої»: вікторина
  - «Весела гра на увагу»: гра
  - «Так, чи ні?»: літературна гра
  - «Кмітливі»: КВК
- «Українські народні казки»: гра-вікторина
 - «Весела подорож»: літературна мандрівка



«Літо без нудьги»
Бібліотека – філіал №4

червень – липень

Подорожі в країну емоцій
«Хай дружба з одними, уникнення інших

навчать вас стосункам добрішим і ліпшим»

- У гості до усмішки;
- У гості до Чомусика;
- Запрошує Дивусик;
- Ми прийшли до Злюки;
- Завітаємо до страху;
- Ми у Сорому в гостях;
- Заглянемо до Огидки і Презирка

Сеанси читання
Лев К. «Про Грушку-красуню і дядька Забрала»: 
оповідання
Гафица В. «Фиолетовая сказка»: рассказ
Лаіглесія Х. «Крокодилові сльози»
Сухомлинський В. «Блакитні журавлі», «Усмішка»: 
оповідання
Граубин Г. «Хорошее настроение»: стихи
Чухліб В. «Радість»: оповідання
Погореловский С. «Попробуй волшебником стать»: 
стихи



Ретро – кінозал

Діафільми:
«Крошка Енот и тот, кто сидит в озере» (Л.Муур)
«Маленькая баба Яга» (О.Пройслер)
«Кошка и я» (Г.Сапгир)
«Волк в сапогах» (С. Прокофьева)
«Серая Шейка» (Мамин-Сибиряк)
«Тигренок, который любил купаться в ванной»

Літературні ігри та вікторини, години дозвілля
«Пограєм – відгадаєм»

«Назви казкових героїв»
«Хоровод»
«Допоможи Незнайці розгадати загадку»
«Подорож  у казку»

«Книга на канікулах»
Бібліотека – філіал №5

червень

«Найпопулярніша в світі дитяча книга»: зустріч-фантазія
(за книгами Дж. Пролінг «Гаррі Потер…»)
«Чаклуни та переверти»: година-сюрприз
«Школа виживання»: подорож до лісу 
  

липень



«Про все цікаве на планеті читай в журналі та газеті»: 
конкурс
«Домашні улюбленці»: розважальна вікторина
«Школа виживання»: цикл бесід-застережень

- «Кожна людина неповторна»
- «Тютюнопаління»
- «Вживання алкоголю, наркотиків»
- «Небезпечний вірус атакує»

серпень
«Як поводитися у нестандартних ситуаціях: виховна 
година
«Не будь Бабою Ягою»: консультація  косметолога
«Правила поведінки для вихованої дитини»:педагогічні 
посиденьки

«Бібліотека – місто веселки, місто 
творчості і радості»

Бібліотека – філіал №6

червень – липень

«Ми всі діти природи»: екологічна година
«Не треба мені допомагати, я спробую догадатися»: 
загадки, ребуси
«Ранець – читанець»: внекласне читання
«Канікули з книгою»: читацький марафон
«Юний художник»: кольорова подорож
«Уроки тітоньки Сови»
«Створи свою книгу»: час нотаток 
«Співаймо»: фольклорна година (пісні про літо)



«Всесвіт у алфавіті»
«Авторська виставка акварелей для дітей»
«Авторська виставка вишиванок для дітей Шкурченко 
Н.Г.

«Літо з бібліотекою»
Бібліотека – філіал №7

червень - липень 

«Бібліотечне місто»: екскурсії до бібліотеки
«Через гру до читання»
«Словограй»: гра
«Відгадай слово»: гра
«Країна Мультляндія»: відео перегляд 
«Ерудит – лото»: краєзнавча хвилинка
«Ляльки розповідають про книги»: літературна вікторина 
з використанням ляльок
«Зелена торба»: години екології 
«Великі казкарі»: літературний диліжанс

«Книжкове літо, будь зі мною!»
Бібліотека – філіал №8

червень
«Закон захищає дитинство»: година спілкування
«Казка збирає друзів»: літературне лото
«Прилетіло літечко на рожевих крилечках…»: 
поетична хвилинка



«Країна Мультляндія»: літературна вікторина

липень
«Іграшка цікава, весела забавна»6 презентація 
виставки-хобі
«Дивися. Порівнюй. Дивуйся»: Перегляд науково-
пізнавальної літератури
«Подорож у Задзеркалля»: літературна гра по книзі 
Л.Керролла.
«Чудова преса на всі інтереси»: огляд

«Місце зустрічі – літо»
Бібліотека – філіал №9

червень
«Чарівний світ книжок»: бібліотека на галявині
«Что за прелесть эти сказки!»: вікторина
«Закон захищає дитинство»: правова година

липень
«На Купала вогонь горить»: альбом народних свят
«Твори добро! Бо ти – людина!»: виховна година
«Розумники і розумниці»: інтелектуальне шоу

серпень
«Загадки літературних героїв»: казкова олімпіада
«Пригоди у казковому Королівстві»: літературна 
подорож
«Я живу і співаю, бо живе і співає Вкраїна»: 
патріотична година





Чекаємо на Вас:
Центральна міська бібліотека
для дітей                                           - пл.Дзержинського, 1а
Бібліотека-філіал №3                       - вул. Матросова, 78
Бібліотека-філіал №4                       - вул. Бурхана, 9
Бібліотека-філіал №5                       - вул. Харківська, 67
Бібліотека-філіал №6                       - вул. Бойка, 17
Бібліотека-філіал №7                       - бул. Героїв, 6
Бібліотека-філіал №8                       - вул. Стовби, 1
Бібліотека-філіал №9                       - пр. Перемоги, 35 


