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Керівникам закладів загальної   
середньої освіти

Про Всеукраїнський конкурс 
дитячого читання «Книгоманія»

Відповідно до листів громадської організації «Форум видавців»                              
від 13.12.2019 № 205/12/19, Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського від 09.01.2020 р.   
№ 20/01-12/22 «Про Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія», 
управління освіти міської ради повідомляє, що з 20 січня по 26 квітня 2020 р. 
проводиться Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія», 
інформація про конкурс додається (Додаток). 

Положення про конкурс на сайті: https://bookforum.ua , розділ 
Книгоманія.

Координатор конкурсу: Анна Батищева. Контакти для довідок: 
knyhomania@bookforum.com.ua, 8(032)276-41-52, 276-46-94.

Взяти до уваги, що участь учасників навчально-виховного процесу в 
інтелектуальних та творчих змаганнях здійснюється на добровільних засадах 
(лист Міністерства освіти і науки України від 17.11.2015р. №1/9-552).

Начальник управління                                                                    В. БІЛОГУРА

Борсук, 614-107
Сергеєва, 614-108

https://bookforum.ua%20/


                                                                                                       Додаток

                                         ІНФОРМАЦІЯ
 про Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія»

Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія» – це 
широкомасштабна всеукраїнська некомерційна акція підтримки дитячого читання, 
яка залучає всі верстви населення в усіх регіонах України. Конкурс проводиться з 
2002 року, а з 2005 року він став Всеукраїнським. 

Основна мета Конкурсу: популяризувати культуру читання серед дітей для 
виховання нового покоління: успішних молодих людей, з розвинутими 
комунікативними навичками, критичним мисленням, соціалізованих та 
самореалізованих завдяки читанню, які прагнуть розвиватися та покращувати 
суспільство.

Основні завдання Конкурсу:
- активізація роботи шкільних, сільських, дитячих та юнацьких бібліотек;
- покращення комунікації і взаємодії між шкільними, сільськими, дитячими та 
юнацькими бібліотеками;
- збільшення кількості читачів у шкільних, сільських, дитячих та юнацьких 
бібліотеках;
- популяризація найкращих надбань української і світової класичної та сучасної 
літератури серед школярів;
- консолідація зусиль громадськості, державних і недержавних установ і організацій, 
засобів масової інформації для вирішення проблеми дитячого читання.

Учасниками Конкурсу є всі охочі учні 6-7 класів закладів освіти усіх типів і 
форм власності, читачі сільських, дитячих і юнацьких бібліотек областей України, 
в.ч. читачі бібліотек ОТГ, читачі міських дитячих і юнацьких бібліотек.

Конкурс проводиться щорічно. Етапи реалізації:
1. Грудень 2019 - січень 2020 р. – всеукраїнська промоція заходу та реєстрація 
закладів (шкіл/бібліотек).
2. 20 січня - 26 квітня 2020 р. – проведення конкурсу для дітей:
             І етап конкурсу – до 21 лютого 2020 р.
             ІІ етап конкурсу – до 12 березня 2020 р.
             ІІІ етап конкурсу – до 03 квітня 2020 р.
3. 24-26 квітня 2020 р. – фінальна частина – нагородження переможців на Фестивалі 
«Книгоманія» (в межах Дитячого форуму), який організовує ГО «Форум видавців».

Що отримують діти-учасники:
- можливість здобути перемогу не завдяки особливим талантам і здібностям, а тільки 
завдяки систематичному читанню, що підсилює в дітях почуття власної вартості,
- однодумців-книгоманів,
- можливість подискутувати про улюблені книжки, що сприяє кращій соціальній 
адаптації і підвищенню самооцінки,
- зустрічі з улюбленими авторами,
- можливість дізнатися більше про сучасну українську літературу,
- цікаві пригоди та нові враження,
- нагороди – нові книжки від українських видавців та подарунки від партнерів,
- можливість організувати участь з письменником у своїй бібліотеці.
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