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Сімдесят п’ять років – це багато чи мало для бібліотеки? Так, 

нам – Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей виповнюється 

цього, 2019 року, 75 прекрасних літ. І вже виросло не одне 

покоління чернівчан, які тут читали, приходили вчити уроки, 

засиджувались до сутінків, а потім їх розшукували батьки у цих 

стінах. Так само виграють кольоровими спалахами скельця вітражів 

при вході в дворову арку. І ми бачимо, як щемно почувають себе  

досить дорослі читачі різного віку, переступивши поріг нашої 

бібліотеки – вони приходять сюди згадати себе юними, приїхавши з 

країн близького та далекого зарубіжжя у місто свого дитинства. 

Зараз Чернівецька обласна бібліотека для дітей - головна 

бібліотека для дітей Буковини. Згадаймо ж її історію. А розпочала 

вона свою роботу 27 вересня 1944 р. у приміщенні обласної 

бібліотеки для дорослих (нині це Чернівецька обласна універсальна 

бібліотека ім. М. Івасюка), що розташована на 

вул. О. Кобилянської, 47, де для дитячої книгозбірні було виділено 

одну кімнату із книжковим фондом обсягом 1 тис. примірників. 

Першим директором бібліотеки було призначено А. Костовецьку. 

Вона опікувалась збиранням і упорядкуванням книжок до 

бібліотечного фонду, добирала працівників,  керувала ремонтом 

приміщення, яке надали для бібліотеки (три кімнати на другому 

поверсі житлового будинку в центрі міста на вул. Т. Шевченка, 17 

(нині Т. Шевченка, 29). Поступово площа бібліотеки у цій будівлі, 

де вона розташована й досі, збільшувалась (за рахунок 

вивільнюваних помешкань) і нині становить 486 кв. м. 

Урочисте відкриття бібліотеки відбулося 29 листопада 1944 р. 

Бібліотечний фонд налічував 6 тисяч примірників, у штаті – 

18 працівників. І вже 11 грудня 1944 р. відбулася перша читацька 

конференція, на якій були присутні 150 читачів і 14 доповідачів. 

Бібліотека розпочала активно формувати бібліотечні фонди з 

урахуванням етнічної особливості регіону, адже історично склалося 

так, що тривалий час державними мовами на Буковині були 

німецька і румунська, а населення – багатонаціональним (українці, 

http://ube.nlu.org.ua/article/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ube.nlu.org.ua/article/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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румуни, молдовани, росіяни, поляки, євреї, вірмени, німці, а також 

представники інших національностей, яких і дотепер налічується 

понад 120). Кожна громада мала свій національно-культурний 

осередок – «Народний дім», за національною ознакою діяли і 

школи. Зважаючи на ці обставини і задля задоволення потреб у 

читанні рідною мовою, 1945 р. при абонементі бібліотеки було 

створено відділ іноземної літератури. Недостатня кількість дитячої 

літератури в бібліотеках області спонукала до 

створення пересувного фонду, яким активно користувались 

колективи шкіл міста та області, дитячих будинків, а також сільські 

бібліотеки, організації та установи. Під час літніх канікул 

літературою забезпечувалися всі літні табори, дитячі санаторії на 

території області. На кінець 1949 р. обсяг пересувного фонду 

становив 7,2 тис. примірників. 

У цей період в області розширюється мережа дитячих 

бібліотек (у 1953 р. їх налічувалось 22), а ОБД почала виконувати  

функції методичного центру. У 70–80-х рр. ХХ ст. бібліотечне 

обслуговування дітей було підпорядковане завданням ідейно-

політичного, трудового, естетичного виховання. Бібліотека 

зосереджувала увагу на популяризації  літератури на допомогу 

всебічному розвитку школярів, організації керівництва 

позакласним читанням у зв’язку зі змінами у шкільних навчальних 

програмах. Обсяг бібліотечного фонду станом на 01.01.1978 р. 

становив 114 262 примірників, у т. ч. книжки, діафільми, 

грамплатівки, діапозитиви, періодика. Бібліотека обслуговувала 

понад 8,5 тис. читачів. 

Змінювався час, змінювалася бібліотека. Особливо це стало 

помітним у 1990-х рр. в умовах утвердження незалежності України, 

відродження української національної культури. Бібліотека активно 

розвивала краєзнавчий напрямок своєї діяльності, зосереджуючись 

на дослідженнях історії краю. Затребуваною стала допомога 

школам в інформаційному супроводі уроків та факультативних 

занять із народознавства та краєзнавства. За участю працівників 

http://ube.nlu.org.ua/article/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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Чернівецької ОБД проводились свята рідної мови, виставки 

народної творчості, зустрічі із місцевими письменниками. 

Налагоджувались контакти з громадськими організаціями 

української, румунської, польської культури, обласним дитячим 

фондом, посилилась увага до комплектування ОБД літературою 

мовами національних меншин. Обсяг бібліотечного фонду 

збільшився до 125 580 примірників (станом на 01.01.1991 р.). 

Нині у структурі бібліотеки (затверджена рішенням 

голови  Чернівецької обласної ради від 10 вересня 2014 р.) діють 

чотири спеціальні відділи – науково-методичної та інформаційно-

бібліографічної роботи; комплектування, обробки, зберігання та 

реставрації документів; обслуговування дошкільників та учнів 1-4 

класів (абонемент, читальна зала); обслуговування учнів 5–9 класів 

(два абонементи: для 5-6 та 7-9 класів, читальна зала); 

функціонують також бухгалтерська служба та відділ господарсько-

технічного забезпечення. 

Фонд Чернівецької ОБД універсальний, у його складі: дитяча, 

художня, довідкова та навчальна література, видання з історії і 

права, педагогіки і психології, сімейного виховання, етики та 

естетики, різних видів мистецтва, народознавства, краєзнавства. 

Станом на 01.01.2019 р. сукупний обсяг бібліотечного фонду 

становив 101 453 примірники.   

Зорієнтуватися у цьому великому безмежжі літератури 

допомагає довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, який 

складається  з традиційних каталогів і картотек: службового 

генерального абеткового каталогу, читацьких – абеткового та 

систематичного каталогу для учнів 5–9-х класів, каталогу назв 

творів та систематичної картотеки статей для учнів 5–9-х класів та 

організаторів дитячого читання (педагогів, батьків, бібліотекарів), 

систематичної картотеки методично-бібліографічних матеріалів, 

картотеки творів лауреатів літературних премій, бази даних 

«Буковиніана» (вміщує записи із краєзнавчої картотеки, картотек 

«Чернівці» та «Гордість Буковини»).  
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З 2009 р. у бібліотеці впроваджено АБІС «МАРК-SQL», 

формується база даних електронного каталогу, яка спершу 

наповнювалась лише аналітичними записами статей, а з 2014 р. 

електронному бібліографуванню підлягають всі нові надходження. 

На сьогодні  обсяг електронної бази статей станвить близько 54 тис. 

записів, а книг - близько 5 тис. 

До послуг читачів-дітей – дві читальні зали: для учнів 1–4-х та 

для 5–9-х класів, а також кімната для дозвілля «Почитаймо та 

пограймо!», де відбуваються бібліотечні заходи, зустрічі з 

письменниками та краєзнавцями, майстер-класи, етнографічні 

свята, перегляди мультимедійних презентацій, турніри ерудитів, 

заочні мандрівки, конкурси  та інше. 

Багато уваги в бібліотеці приділяється зовнішньому 

оформленню інтер’єру, формуванню естетичної візуальної 

культури та комфортності для дітей. І щоб зробити бібліотеку 

більш затишною і зручною, для читачів створюються нові зони 

відпочинку, читання та гри. Протягом останнього року майже 

цілковито оновився читальний зал відділу обслуговування 

дошкільників та учнів1-4 класів: з’явився куточок для малюків із 

нестандартними за формою стелажами. Нового вигляду набули 

столи в читальній залі – тепер це своєрідні трансформери, що 

можуть змінюватися під різні формати заходів. 

Сьогодні наша бібліотека є справжньою скарбницею знань, 

світлим храмом дитячої книги та дитячої творчості, картинною 

галереєю, дозвіллєвим центром для дітей та підлітків, а також 

сучасним інформаційним центром, спроможним максимально 

задовольнити потреби своїх користувачів. Адже важливим 

напрямком інноваційної діяльності бібліотеки є надання послуг 

віддаленим користувачам. У всесвітній мережі обласна бібліотека 

для дітей представлена на сайті: http://bukovinchiki.cv.ua, сторінкою 

в Facebook http://www.facebook.com/ та блозі  

http//children29.blogspot.com. Сайт бібліотеки наповнений цікавим, 

корисним контентом. Вагомою є скарбничка краєзнавчих ресурсів, 

http://ube.nplu.org/article/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%C2%AB%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%9A-SQL%C2%BB
http://ube.nlu.org.ua/article/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
http://bukovinchiki.cv.ua/
http://www.facebook.com/
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які знайомлять віртуальних користувачів з природою, історією, 

мистецьким життям краю. Бібліотека практикує використання 

можливостей електронних ресурсів для популяризації книги і 

читання. На сайті представлені огляди новинок, бюлетні з 

добірками матеріалів для педагогічних фахівців, віртуальні 

книжкові виставки,  відеорепортажі з проведених заходів. 

Бібліотека в контакті з партнерами є організатором і 

промоутером масштабних обласних творчих акцій, пов’язаних з 

книгою, читанням дітей, зокрема конкурсів читців і дитячої 

літературної творчості.  В масовій роботі домінує  поглиблення в 

конкретні напрями культурно-просвітницької діяльності бібліотеки. 

Органічно поєднуємо краєзнавчу та екологічну просвіту школярів, 

а вимоги життя зближають бібліотекарів із працівниками 

правоохоронних органів з метою виховання правової культури 

читачів-дітей. Бібліотека також активізувала співпрацю з 

патрульною поліцією нашого міста.  

Але все ж таки основним напрямком діяльності нашої 

бібліотеки є популяризація книги і читання. Адже частими гостями 

у нас є письменники, волонтери, представники громадських та 

мистецьких об’єднань.  

Також обласна бібліотека для дітей - методичний  центр для 

всіх бібліотек області, що працюють з юними читачами, батьками, 

вихователями, а її читальні зали - творчі лабораторії, в яких не 

лише видають книги, влаштовують масові заходи, а й працюють 

над  тим, щоб апробувати нові форми, методи роботи і потім 

транслювати їх на інші бібліотеки. 

Бібліотека не стоїть на місці, розвивається, прогресує, що є 

надзвичайно важливим для подальшого вдосконалення змісту і 

якості її роботи. Попереду бібліотеку чекає багато цікавих 

впроваджень і творчих проектів, головною метою яких є подальше 

розширення спектру бібліотечних послуг, створення привабливого 

бібліотечного середовища для всебічного розвитку дитини та 

підвищення позитивного іміджу  нашого закладу. 
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Обласну бібліотеку для дітей знають у місті та області ще і 

завдяки тому, що ми маємо тісні партнерські зв’язки з засобами 

масової інформації: телебачення висвітлює великі мистецькі 

імпрези та конкурси, ми беремо участь у фахових дискусіях та 

інтерв’ю на телебаченні. А на сторінках обласних періодичних 

видань постійно друкуються матеріали про події та найцікавіші 

масові заходи, що відбуваються в стінах бібліотеки.  

Поданий нижче інформаційний список містить статті за 

останні п’ять років з періодичних видань та електронних ресурсів 

про зустрічі з письменниками, презентації цікавих видань, 

конкурси, що відбулись у стінах бібліотеки.  
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Чернівецької обласної дитячої бібліотеки для дітей, що сприяє та 

забезпечує рівний та вільний доступ дітей-інвалідів та дітей з 

особливими потребами до бібліотечних послуг, збільшенню кола 

їхнього спілкування, розвиткові творчих здібностей] / Дудчак, 

Тетяна // Освіта Буковини. - 2015. - № 48. - 1 січня. - С. 7. 

4. Дудчак, Тетяна.    Пам’ятаємо про Крути! : [патріотично-

виховна бесіда з символічною назвою «Вічну славу здобули 

українці біля Крут» пройшла в Чернівецькій обласній бібліотеці 

для дітей] / Дудчак, Тетяна // Буковинське віче. - 2015. - № 5. - 5 

лютого. - С. 1. 
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5. Дудчак, Тетяна. Нерозривна нить часу : [про організацію 

книжкових виставок та заходів спрямованих на формування і 

розвиток патріотичних та духовних почуттів читача ] / Дудчак, 

Тетяна // Буковинське віче. - 2015. - № 8. - 26 лютого. - С. 4. 

6. Дудчак, Тетяна.   Низький уклін Героям! : [про організацію 

книжкових виставок та заходів спрямованих на формування і 

розвиток патріотичних та духовних почуттів читача] / Дудчак, 

Тетяна // Освіта Буковини. - 2015. - № 6-7. - 26 лютого. - С. 2. 

7. Дудчак, Т. Найкращий читач Буковини - 2015 / Т. Дудчак // 

Слово просвіти. - 2015. – № 13. - 2-8 квітня. - С. 7. 

8. Дудчак, Т.  Сузір’я вічного й святого - дитяча книга : [про 

відкриття Тижня дитячого читання  в найбільшій дитячій 

книгозбірні - Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей] / Т. 

Дудчак // Освіта Буковини. - 2015. - № 13-14. - 9 кітня. - С. 4. 

9. Дудчак, Т. Найкращий читач Буковини – 2015 : [у 

Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей відбувся ІІІ обласний 

етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Найкращий 

читач України – 2015» - «Найкращий читач Буковини – 2015»] / 

Т. Дудчак // Освіта Буковини. - 2015. - № 13-14. - 9 квітня. - 

додаток. - С. 24. 

10. Дудчак, Тетяна. Стала пам’ять нашим обеліском : 

[чернівецька обласна бібліотека для дітей підготувала та провела 

ряд заходів, присвячених Дню пам’яті та примирення, Дню 

Перемоги] / Дудчак, Тетяна // Освіта Буковини. - 2015. - № 17-18. 

- 14 травня. - додаток. - С. 6. 

11. Дудчак, Тетяна. Літературна смакота від Олексія Кононенка : 

[про презентацію нової дитячої книги Олексія Кононенка 

"Неймовірна смакота від розумного кота"] / Дудчак, Тетяна // 

Буковинське віче. - 2015. - № 21. - 11 червня. - С. 4. 

12. Дудчак, Т. Читаймо і смакуймо разом із "Неймовірною 

смакотою..." Олексія Кононенка : [про презентацію нової 

дитячої книги Олексія Кононенка «Неймовірна смакота від 

розумного кота», що відбулась в Чернівецькій обласній бібліотеці 
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для дітей] / Т. Дудчак // Освіта Буковини. - 2015. - № 22. - 11 

червня. - С. 6. 

13. Дудчак, Т. Віршики-візерунки від Олени Рутецької : прем’єра 

книги «Онучата-маківчата» / Т. Дудчак // Освіта Буковини. - 

2015. - № 24. - 24 червня. - С. 5. 

14. Дудчак, Т. Почитаймо та пограймо! : [у рамках святкування 

Дня міста та Всеукраїнського дня бібліотек в чернівецькій 

обласній бубліотеці для дітей відбувся День відкритих дверей 

"Мандрівка" Читай містом"] / Т. Дудчак // Освіта Буковини. - 

2015. - № 38. - 9 жовтня. - С. 8. 

15. Дудчак, Т.  Буковина читає дітям : зустріч з Мар’яном 

Лазаруком : [про зустріч з чернівецьким поетом Мар’яном 

Лазаруком в рамках регіонального проекту «Буковина читає 

дітям», який був започаткований 2 квітня 2011 року] / Т. Дудчак 

// Освіта Буковини. - 2015. - № 42. - 13 листопада. - додаток. - С. 

1-2. 

16. Дудчак, Тетяна. Буковина читає дітям : зустріч з Мар’яном 

Лазаруком : [про зустріч з чернівецьким поетом Мар’яном 

Лазаруком в рамках регіонального проекту «Буковина читає 

дітям», який був започаткований 2 квітня 2011 року] / Дудчак, 

Тетяна // Буковинське віче. - 2015. - № 43. - 12 листопада. - С. 3. 

17. Дудчак, Т. О. Казкові скарби Василя Кукульняка : [у 

Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей відбулася презентація 

нової дитячої книги буковинського письменника Василя 

Кукульняка «Плутанчик»] / Т. О. Дудчак // Освіта Буковини. - 

2015. - № 46-47. - 18 грудня. - С. 3. 

18. Дудчак, Т. Ростемо патріотами! : [урок мужності «Я не хотів 

війни, я боронив свій край» - зустріч з учасником бойових дій в 

зоні АТО, буковинцем Владиславом Піцулом] / Т. Дудчак // 

Освіта Буковини. - 2015. - № 46-47. - 18 грудня. - додаток. - С. 10. 

19. Мороз Н. Конкурс читців [ХІІ обасний конкурс юних читців] / Н. 

Мороз // Ва-Банк. – 2015. – 27 груд. – С. 4 

20. Юні читачі декламували «Елегії для сина» // Буковина. – 2015. 

– 4 грудня. 
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2016 

*** 

1. Рудая П. М. Літературне краєзнавство як засіб патріотичного 

виховання і формування творчих здібностей дітей / П. М. Рудая // 

Цивілізаційні ідеї Івана Франка й сучасні виклики перед 

Україною і українством. Бібліотечна реальність : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів 

обласних бібліотек для дітей 4-6 жовтня 2016 р. – Вінниця, 2016 

р. – С. 126-134. 

*** 

2. Дудчак, Тетяна. Зустріч з молодими поетами : [про 

регіональний проект «Буковина читає дітям» та про зустріч з 

чернівецькою поетесою Ольгою Калиновською] / Дудчак, Тетяна 

// Буковинське віче. - 2016. - № 4. - 4 лютого. - С. 4. 

3. Дудчак, Т. Буковина читає дітям : зустріч із професором В. 

Антофійчуком : [про регіональний проект «Буковина читає 

дітям», що відбувся в Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей] 

/ Т. Дудчак // Освіта Буковини. - 2016. - № 12. - 31 березня. - 

додаток. - С. 5. 

4. Дудчак, Т. Всеукраїнський конкурс «Найкращий читач 

України – 2016» : [у Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей 

відбувся ІІІ обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого 

читання «Найкращий читач України – 2016»] / Т. Дудчак // Освіта 

Буковини. - 2016. - № 12. - 31 березня. - С. 7. 

5. Дудчак, Тетяна.  В пошуках істини : [про регіональний проект 

«Буковина читає дітям», що відбувся в Чернівецькій обласній 

бібліотеці для дітей, та зустріч із В. Антофійчуком] / Дудчак, 

Тетяна // Буковинське віче. - 2016. - № 7. - 25 лютого. - С. 4. 

6. Дудчак, Тетяна. Несподівані зустрічі : [про зустріч із 

письменником С. Пантюком в Чернівецькій обласній бібліотеці 

для дітей в рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання] / 

Дудчак, Тетяна // Буковинське віче. - 2016. - № 14. - 14 квітня. - 

С. 3. 
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7. Дудчак, Тетяна. Карпатський край очима Галини Татарин : 

[про зустріч із письменницею в Чернівецькій обласній бібліотеці 

для дітей в рамках заходів до Всеукраїнського тиждня дитячого 

читання] / Дудчак, Тетяна // Освіта Буковини. - 2016. - № 13. - 8 

квітня. - С. 2. 

8. Дудчак, Тетяна.  Карпатський край очима Галини Татарин : 

[про зустріч із письменницею Г. В. Татарин в Чернівецькій 

обласній бібліотеці для дітей в рамках заходів  до 

Всеукраїнського тиждня дитячого читання] / Дудчак, Тетяна // 

Буковинське віче. - 2016. - № 17. - 5 травня. - С. 3. 

9. Дудчак, Тетяна.  Благословляю тебе, щоб аж до скону твого : 

[про цикл заходів присвячених життю і творчості І. Франка в 

Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей] / Дудчак, Тетяна // 

Буковинське віче. - 2016. - № 16. - 28 квітня. - С.  

10. Дудчак, Т.  Іван Франко і Буковина : [про цикл заходів 

присвячених життю і творчості письменника] / Т. Дудчак // 

Освіта Буковини. - 2016. - № 16. - 28 квітня. - Дод. - С. 2. 

11. Дудчак, Тетяна. Віршованою галявиною Станіслави Солонар 

: [в Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей відбулась зустріч з 

буковинською поетесою С. Солонар] / Дудчак, Тетяна // Освіта 

Буковини. - 2016. - № 21. - 3 червня. - С. 3. 

12. Дудчак, Тетяна. Мрії про Україну : дитячий погляд : [у 

Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей стартував конкурс 

дитячої творчості «Мрії про Україну»] / Дудчак, Тетяна // Освіта 

Буковини. - 2016. - № 28. - 29 липня. - С. 15. 

13. Дудчак, Т. О.    Я малюю Україну! : [у Чернівецькій обласній 

бібліотеці для дітей в рамках заходу "Незалежна і єдина будь 

навіки Україно" відбулася презентація виставки картин 

«Дивограй» художниці Тетяни Полушиної] / Т. О. Дудчак // 

Буковинське віче. - 2016. - № 31, 25 серп. - С. 4. 

14. Дудчак, Т. О. Я малюю Україну! : [у Чернівецькій обласній 

бібліотеці для дітей в рамках заходу «Незалежна і єдина будь 

навіки Україно» відбулася презентація виставки картин 
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«Дивограй» художниці Тетяни Полушиної] / Т. О. Дудчак // 

Освіта Буковини. - 2016. - № 33, 7 верес. - С. 12. 

15. Дудчак, Т. О. Козацька слава в серцях у нас : [про відзначення 

свят : День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського 

козацтва, День захисника України] / Т. О. Дудчак // Освіта 

Буковини. - 2016. - № 39, 26 жовт. - Дод. - С. 1. 

16. Дудчак, Тетяна. ХІІІ обласний конкурс юних читців віршів-

посвят В. Івасюку : [що відбувся в Чернівецькій обласній 

бібліотеці для дітей] / Дудчак, Тетяна // Освіта Буковини. - 2016. - 

№ 45, 2 груд. - С. 8. 

17. Дудчак, Тетяна. ХІІІ конкурс юних читців : [про ХІІІ обласний 

конкурс юних читців віршів-посвят В. Івасюку] / Дудчак, Тетяна 

// Буковинське віче. - 2016. - № 45, 1 груд. - С. 4. 

18. Дудчак, Т. О. Буковина читає дітям : зустріч з Василем 

Місевичем : [в Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей 

відбулась зустріч з поетом В. Місевичем] / Т. О. Дудчак // Освіта 

Буковини. - 2016. - № 48, 23 груд. - С. 2-3. 

19. Логінова, Олена. «Життя без книг – це хата без вікна» : [про 

конкурс «Найкращий читач України - 2016»] // Буковинське віче. 

– 2016. - № 12. 31 берез. – С. 2.  

20. Рудая, Ірина. «Я - буковинець! Я - українець!» : [про 

започаткування цільового проекту Чернівецькою обласною 

бібліотекою для дітей «Я - буковинець! Я - Українець!» : 

патріотично-мистецькі зустрічі] / Рудая, Ірина // Буковинське 

віче. - 2016. - № 15. - 21 квітня. - С. 4. 

21. Рудая, І.  «Я - буковинець! Я - українець!» : [про 

започаткування цільового проекту Чернівецькою обласною 

бібліотекою для дітей «Я - буковинець! Я - Українець!» : 

патріотично-мистецькі зустрічі] / І. Рудая // Освіта Буковини. - 

2016. - № 17. - 6 травня. - С. 5. 

22. Рудая, Ірина. Скарбниця мудрості Василя Мельника : [ вечір 

пам’яті відомого українського письменника Василя Мельника] / 

Рудая, Ірина // Буковинське віче. - 2016. - № 22. - 9 червня. - С. 4. 
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23. Рудая, І. Жити для людей : [в рамках цільового проекту «Я - 

буковинець! Я – українець» Чернівецькою обласною бібліотекою 

для дітей презентовано книгу волонтера Миколи Лисича «На 

барикадах гідності»] / І. Рудая // Буковинське віче. - 2016. - № 46, 

8 груд. - С. 4. 

2017 

1. Дудчак, Тетяна. Яка вона - Японії душа? : [в Чернівецькій 

обласній бібліотеці для дітей відбувся захід присвячений 

відкриттю Року Японії в Україні] / Дудчак, Тетяна // Буковинське 

віче. - 2017. - № 7, 23 лют. - С. 2. 

2. Дудчак, Тетяна.   Яка вона - Японії душа? : [в Чернівецькій 

обласній бібліотеці для дітей відбувся захід присвячений 

відкриттю Року Японії в Україні] / Дудчак, Тетяна // Освіта 

Буковини. - 2017. - № 7, 17 лют. - С. 7. 

3. Рудая, І.  В гостях у «буковинчиків» : [в рамках цільового 

проекту «Я - буковинець! Я – українець» в Чернівецькій обласній 

бібліотеці для дітей відбулась зустріч із дітьми з селища 

Кримське Новоайдарівського району Луганської області] / І. 

Рудая // Буковинське віче. - 2017. - № 8, 2 берез. - С. 4. 

4. Дудчак, Тетяна.   Всеукраїнський тиждень дитячого читання 

: [про зустріч із письменницею Г. В. Татарин в Чернівецькій 

обласній бібліотеці для дітей в рамках відзначення  

Всеукраїнського тижня дитячого читання] / Дудчак, Тетяна // 

Освіта Буковини. - 2017. - № 12, 31 берез. - Дод. - С. 1. 

5. Рудая, Ірина.  «Я - буковинець! Я - українець!» : зустріч з 

Мирославом Лазаруком : [в рамках цільового проекту "Я - 

буковинець! Я - українець"] / Рудая, Ірина // Освіта Буковини. - 

2017. - № 13, 7 квіт. - Дод. - С. 1. 

6. Дудчак, Тетяна.   Буковина читає дітям: зустріч з 

драматургом : [в Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей 

відбулась зустріч з драматургом Василем Довгим в рамках 

регіонального проекту «Буковина читає дітям»] / Дудчак, Тетяна 

// Освіта Буковини. - 2017. - № 13, 7 квіт. - С. 7. 
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7. Рудая, Ірина. Родинне читання : зустріч з Мирославом 

Лазаруком : [в рамках цільового проекту «Я - буковинець! Я – 

українець» Чернівецька обласна бібліотека для дітей четвертий 

день Всеукраїнського тижня дитячого читання присвятила 

родинному читанню на зустрічі з письменником Мирославом 

Лазаруком та його родиною] / Рудая, Ірина // Буковинське віче. - 

2017. - № 13, 13 квіт. - С. 4. 

8. Дудчак, Тетяна. Всеукраїнський конкурс дитячого читання : 

[про обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач 

України – 2017», який відбувся наприкінці квітня в Чернівецькій 

обласній бібліотеці для дітей в рамках фестивалю дитячого 

читання «Книгоманія – 2017»] / Дудчак, Тетяна // Буковинське 

віче. - 2017. - № 16, 11 трав. - С. 3. 

9. Дудчак, Тетяна. Квітник казок Зірки Мензатюк : [в 

Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей відбулась зустріч з 

письменницею Зіркою Мензатюк в рамках регіонального проекту 

«Буковина читає дітям»] / Дудчак, Тетяна  // Буковинське віче. - 

2017. - № 21, 22 червн. - С. 4. 

10. Дудчак, Т. О. Найкращий читач України - 2017 : [про 

обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач 

України – 2017»] / Т. О. Дудчак // Освіта Буковини. - 2017. - № 

18, 12 трав. - С. 7. 

11. Дудчак, Т. О. Буковина читає дітям : казки від Зірки 

Мензатюк : [в Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей 

відбулась зустріч з письменницею Зіркою Мензатюк] / Т. О. 

Дудчак // Освіта Буковини. - 2017. - № 29, 4 серп. - С. 12. 

12. Дудчак, Тетяна.   Василь Габор: «Крила дає мені кожна 

книга, що рятує чиєсь ім'я від забуття» : [зустріч з львівським 

письменником] / Дудчак, Тетяна // Буковинське віче. - 2017. - № 

35, 26 жовт. - С. 3. 

13. Дудчак, Тетяна. Василь Габор: «Дітям нічого не можна 

нав'язувати...» : [зустріч з львівським письменником в 

Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей] / Дудчак, Тетяна // 

Освіта Буковини. - 2017. - № 38, 20 жовт. - Дод. - С. 7.  
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14. Дудчак, Тетяна. Творчий тандем «Кузан-П'янкова» в гостях у 

буковинчиків : [зустріч з Василем Кузаном та Тетяною 

П'янковою в Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей] / 

Дудчак, Тетяна // Освіта Буковини. - 2017. - № 39-40, 30 жовт. - 

С. 6. 

15. Дудчак, Т. О.  Ірина Гордієвич - жінка-воїн, жінка-

поліцейський! : [в Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей 

відбулась зустріч з Іриною Гордієвич] / Т. О. Дудчак // Освіта 

Буковини. - 2017. - № 44, 24 листоп. - С. 5. 

16. Дудчак, Т. ХІV обласний конкурс юних читців віршів-посвят 

В. Івасюку : [до 100-річчя від дня народження батька 

композитора – письменника Михайла Івасюка] / Т. Дудчак // 

Освіта Буковини. - 2017. - № 45, 1 груд. - С. 3. 

17. Дудчак, Т. «Книга мене рятувала» : [в Чернівецькій обласній 

бібліотеці для дітей відбулась зустріч з поетом Володимиром 

Гільчуком в рамках клубу «Цікаві зустрічі»] / Т. Дудчак // Освіта 

Буковини. - 2017. - № 47, 20 груд. - С. 5. 

18. Логінова, О. Неповторні барви дитинства / О. Логінова // 

Освіта Буковини. – 2017. № 22. – 15 червн. – С. 7 

19. Рудая, Прохіра. Дитячий дивограй Станіслави Солонар : 

[Електронний ресурс] // Ключ. – 2017. – 25 січ. -  Режим доступу : 

http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/451. - Назва з екрану 

20. Рудая, І. Щасливої всім долі : [у рамках цільового проекту «Я - 

буковинець! Я - українець!» в Чернівецькій обласній бібліотеці 

для дітей відбулася презентація книги Михайла Івасюка] / І. 

Рудая // Освіта Буковини. - 2017. - № 45, 1 груд. - Дод. - С. 1. 

21. Рудая, Ірина. Буковинський казкар Василь Мельник : [про 

Василя Мельника та презентацію його творів в Чернівецькій 

обласній бібліотеці для дітей] / Рудая, Ірина // Буковинське віче. - 

2017. - № 17, 18 трав. - С. 1, 3. 

22. Рудая, Ірина.  Їх приголубила Буковина : в рамках цільового 

проекту «Я - буковинець! Я - українець!» та книжкового 

фестивалю «БукФест» в Чернівецькій обласній бібліотеці для 

http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/451
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дітей відбулося свято «Ювілейні фестини у бібліотеці» / Рудая, 

Ірина // Буковинське віче. - 2017. - № 19, 1 червн. - С. 4. 

 

2018 

*** 

1. Біла, А. М. Робота з громадою і на благо громади /А. Біла // 

Бібліотеки для дітей в умовах реформи децентралізації: нові 

практики і технології розвитку: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції директорів обласних бібліотек 

для дітей 09-11 жовтня 2018 року. – Київ, 2018. – С. 159-163. 

*** 

2. Біла, А. М. Забута перемога : полковник Петро Болбочан : [в 

Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей відбувся захід під 

назвою «Забута перемога : полковник Петро Болбочан»] / А. М. 

Біла // Освіта Буковини. – 2018. - № 19, 17 трав. – С. 13.  

3. Дудчак, Т.  Буковина читає дітям: [про проект] / Т. Дудчак // 

Бібліотека у форматі «Д». – 2018. - № 3. – C. 42-44. -

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/114#page/40/mode/1up.  – 

Назва з екрану.   

4. Дудчак, Т. Христя Венгринюк - про читання, поезію та 

небайдужість : [в Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей 

відбулась зустріч з письменницею, видавцем Х. Венгринюк] / Т. 

Дудчак // Освіта Буковини. - 2018. - № 3, 23 січ. - С. 4. 

5. Дудчак, Т. О. Інга Кейван: «Там, де є людина, є і поезія» : [в 

Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей відбулася зустріч з 

поетесою Інгою Кейван в рамках клубу «Цікаві зустрічі»] / Т. О. 

Дудчак // Освіта Буковини. – 2018. - № 14, 12 квіт. – С. 5. 

6. Дудчак, Т. О. Найкращий читач України - 2018 : [про 

обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач 

України – 2018»] / Т. О. Дудчак // Освіта Буковини. - 2018. - № 

18, 10 трав. - С. 15. 

7. Дудчак, Т. О. Родинні обереги: сім'я, матуся, вишиванка : [17 

травня - День вишиванки в Чернівецькій обласній бібліотеці для 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/114#page/40/mode/1up
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дітей] / Т. О. Дудчак // Освіта Буковини. - 2018. - № 21, 7 червн. - 

С. 10. 

8. Дудчак, Тетяна. Неймовірні читанки з Оленою Логіновою : 

[на зустріч до Чернівецької обласної бібліотеки для дітей завітала 

поетеса Олена Логінова] / Дудчак, Тетяна // Слово просвіти. - 

2018. - № 43, 25-31 жовт. - С. 13. 

9. Дудчак, Т. Голосні читання з поетесою : [до Чернівецької 

обласної бібліотеки для дітей завітала поетеса Олена Логінова] / 

Т. Дудчак // Освіта Буковини. - 2018. - № 42, 8 листоп. - С. 13. 

10. Дудчак, Т. Майстер-клас «Маленький драматург» : [до 

Чернівецької обласної бібліотеки для дітей завітала 

драматургиня, поетеса, перекладачка – Неда Неждана] / Т. 

Дудчак // Освіта Буковини. - 2018. - № 30, 16 серп. - С. 15. 

11. Рудая, Прохіра. Буковинський казкар і чарівник Василь 

Мельник : [ Електронний ресурс] // Ключ. – 2018. – 24 берез. -  

Режим доступу :  http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/545 . 

- Назва з екрану 

12. Рудая, І. Бібліотека й патрульна поліція: партнерство заради 

безпеки дітей : [проект від програми ПОЛІС «Поліція і 

Спільнота»] / І. Рудая // Освіта Буковини. - 2018. - № 13, 4 квіт. - 

С. 5. 

2019 

*** 

1. Біла, А. М. Краєзнавча діяльність бібліотеки для дітей: від  

традицій до інновацій / А. Біла // Сучасна бібліотека для дітей  - 

платформа для культурного розвитку громади: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів 

обласних бібліотек для дітей. – Київ, 2019. – С. 22-25. 

*** 

2. Біла, Аліна. Чернівецька обласна бібліотека для дітей – 

майданчик вільного спілкування та проведення дозвілля : [до 

75-річчя від дня заснування Чернівецької обласної бібліотеки для 

http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/545


 
 

19 
 

дітей] / Аліна Біла // Бібліотека у форматі Д. – 2019. -  № 4. - С.  

61-64. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/119#page/60/mode/2up. – Назва з 

екрану.   

3. Дудчак, Т. О. Буковина читає дітям : родинні традиції 

Брозинських : [в Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей 

відбулась зустріч з сім'єю Брозинських] / Т. О. Дудчак // Освіта 

Буковини. - 2019. - № 6, 14 лют. - С. 2. 

4. Дудчак, Т. О. Про Шевченка на вулиці Шевченка : [зустріч 

під гаслом «Шевченко про Шевченка на вулиці Шевченка», яка 

відбулась в Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей] / Т. О. 

Дудчак // Освіта Буковини. - 2019. - № 13, 4 квіт. - Дод. - С. 9. 

5. Дудчак, Т. О. Тиждень дитячого читання у дружньому колі : 

[про презентацію книги Степана Панчука «Калиновий віночок» в 

Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей до Всеукраїнського 

тижня дитячого читання] / Т. О. Дудчак // Освіта Буковини. - 

2019. - № 14, 11 квіт. - Дод. - С. 8. 

6. Дудчак, Тетяна. Книга збирає друзів : [про презентацію книги 

Степана Панчука «Калиновий віночок»] / Дудчак, Тетяна // Слово 

просвіти. - 2019. - № 19, 9-15 трав. - С. 4. 

7. Дудчак, Т. О.   Всеукраїнський конкурс дитячого читання 

«Книгоманія – 2019» : [підсумки обласного етапу та 

нагородження переможців] / Т. О. Дудчак // Освіта Буковини. - 

2019. - № 18, 16 трав. - Дод. - С. 7. 

8. Дудчак, Т.О. Казковий «фреш» від Ніни Кук : [на зустріч до 

Чернівецької обласної бібліотеки для дітей завітала письменниця 

Наталія Анатоліївна Куконіна] / Т. О. Дудчак 

// Освіта Буковини. - 2019. - № 32, 29 серп. - С. 13. 

9. Дудчак, Т. О. Шкільна бібліотека - кабінет № 1 : [захід до 

Міжнародного дня шкільних бібліотек] / Т. О. Дудчак 

// Освіта Буковини. - 2019. - № 42, 14 листоп. - Дод. - С. 12. 

10. Дудчак, Тетяна. Наша Зірка! // Зірці Мензатюк - 65! : 

[Електронний ресурс] // Ключ. – 2019. – 24 берез. -  Режим 

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/119#page/60/mode/2up
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доступу :  http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/640. - Назва 

з екрану.  

11. Рудая, І. М. Донька гір: Валентина Буняк : [про  презентацію 

книги віршів Валентини Буняк в Чернівецькій обласній бібліотеці 

для дітей] / І. М. Рудая // Освіта Буковини. - 2019. - № 13, 4 квіт. - 

С. 13. 

12. Рудая, І. М.  З любові слово проросло : [гостем проекту «Я - 

буковинець, Я – українець» в Чернівецькій обласній бібліотеці 

для дітей став професор кафедри української літератури Борис 

Іванович Бунчук] / І. М. Рудая // Освіта Буковини. - 2019. - № 14, 

11 квіт. - С. 15. 

13. Рудая, І. М. Великий трудівник Слова : [у рамках проекту «Я - 

буковинець, Я – українець» в Чернівецькій обласній бібліотеці 

для дітей відбулася презентація книги «Літургія Поетові: 

віршовані присвяти Віталію Колодію»] / І. М. Рудая // Освіта 

Буковини. - 2019. - № 19, 23 трав. - Дод. - С. 6. 

14. Рудая, Прохіра. Я – буковинець! Я – українець! : [про цільовий 

проект «Я – буковинець! Я – українець!» в Чернівецькій обласній 

бібліотеці для дітей] / Прохіра Рудая // Бібліотека у форматі Д. – 

2019. - № 4. – С. 50-52. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/119#page/50/mode/2up.  – Назва з 

екрану.   
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