
Шановні колеги! 

 

З метою своєчасної підготовки планів роботи на 2022 рік пропонуємо Вам 

ознайомитися з  інформацією. 

 

 

Постанова Верховної Ради України  

«Про відзначення» (Постанова від 4 листопада 2021 року № 973-ІХ): 

 

 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди 

 

 

2022 рік ООН проголошено як: 

 

 Рік дрібного (аматорського) рибальства та аквакультури 

 

ЮНЕСКО оголосило: 

 Гвадалахара (Мексика) – Всесвітньою столицею книги – 2022.  

 

 

ЄС оголосив: 

 

 м. Гренобль (Франція) – «зеленою» столицею Європи; 

 м. Каунас (Литва), м. Еш-сюр-Альзетт (Герцогство Люксембург) – культурними 

столицями Європи. 

Міжнародні десятиліття, оголошені Генеральною Асамблеєю ООН: 

 

 2022-2033 роки – Міжнародне десятиріччя мов корінних народів; 

 2020-2030 – Десятиліття ООН по відновленню екосистем; 

 2021-2031 – Десятиліття науки про океан в інтересах сталого розвитку 

 

Запрошуємо активно долучитися до проведення бібліотечних заходів, що 

заплановані на всеукраїнському та обласному рівні.  

 

 

На Всеукраїнському рівні планується організувати та провести: 

 

Організатор – Національна бібліотека України для дітей (НБУ для дітей) на 

обласному рівні організацію та координацію здійснює ОКЗ «Харківська обласна 

бібліотека для дітей» (ОКЗ «ХОБД»). 

 

 Всеукраїнський тиждень дитячого читання  (відкриття на базі ОКЗ «Харківська 

обласна бібліотека для дітей»); 

 ● Всеукраїнський конкурс плакатів «Майбутнє планети у наших руках!» до 

Всесвітнього Дня Землі (НБУ для дітей, ОКЗ «ХОБД» спільно із Державною 

екологічною інспекцією України, Національною спілкою художників України) 

(січень-квітень); 

 Всеукраїнський конкурс із правового просвітництва «Конституція для всіх: і 

великих, і малих» до Дня Конституції України  (НБУ для дітей, ОКЗ «ХОБД» 

спільно із Радою суддів України, Верховним судом України, ГО «Асоціація 

розвитку суддівського самоврядування України») (лютий-листопад); 



 Міжнародний конкурс дитячої листівки «Дітям світу – сонце й мир!» до 

Всесвітнього дня дитини (НБУ для дітей, ОКЗ «ХОБД» спільно  з Національною 

секцією Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги IBBY, Національною 

спілкою художників України, ТОВ «АВК КОНФЕКШІРІ») (лютий-листопад); 

 Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Намалюй туркменську казку» до Дня 

нейтралітету Туркменістану (НБУ для дітей, ОКЗ «ХОБД» спільно з Надзвичайним 

і Повноважним Послом Туркменістану в Україні, Національною секцією 

Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги IBBY) (квітень-листопад); 

 Всеукраїнський конкурс «Лідер читання»  (НБУ для дітей, ОКЗ «ХОБД» спільно  з 

Національною секцією Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги IBBY та 

Українською асоціацією працівників бібліотек для дітей) (червень-серпень); 

 Всеукраїнський дитячий літературний конкурс «Творчі канікули» (НБУ для дітей, 

ОКЗ «ХОБД» спільно з Національною спілкою письменників  України) (червень-

вересень); 

 

На обласному рівні: 

 

 Обласний проблемний науково-практичний семінар «Бібліотека у досягненні Цілей 

сталого розвитку – екологічний формат» (IV кв); 

 II Обласний огляд-конкурс «Краща дитяча бібліотека Харківщини» (I-II кв.); 

 IIІ Обласний фестиваль стендових презентацій «Дитяча бібліотека – центр 

розвитку громади: екологічний бібліоформат» (III-IV кв.); 

 Обласний етап Конкурсу дитячого читання «Книгоманія – 2022»; 

 Міжрегіональний конкурс дитячої  листівки; 

 Обласний патріотичний форум (IV кв). 

Запрошуємо взяти участь у дослідженнях: 

 

 

Всеукраїнські дослідження: 

 Всеукраїнське соціологічне дослідження «Сучасний стан краєзнавчої діяльності 

бібліотек України для дітей» (II-III кв.); 

 Всеукраїнський моніторинг «Мультимедійні технології у спектрі професійних 

навичок сучасного бібліотекаря» (III-IV кв.); 

 Всеукраїнський моніторинг «Незадоволений читацький попит на сучасну 

українську книгу в бібліотеках для дітей» (IV кв). 

 

Локальні та регіональні дослідження: 

 Моніторинг «Діяльність бібліотек Харківської області з проведення 

Всеукраїнського тижня дитячого читання» (березень-квітень); 

 Моніторинг «Діяльність бібліотек Харківської області з проведення «Літніх 

читань» (червень-серпень). 

 

 

 


