
План заходів  
Всеукраїнського Тижня дитячої і юнацької книги 

в КЗ „Обласна бібліотека для юнацтва ім. В.Симоненка”  Черкаської обласної ради  

 

                                                                                                                   22–29 березня 2016 р. 
 

№№ 

п/п 

Дата Назва заходу 

1. 22 березня 

    14.00 

     

     15.00 

Впродовж 

Тижня 

Відкриття Тижня.  

«Книга святкує ювілей» – літературно-мистецький вечір. Літературно-мистецькі  конкурси, 

вікторини. 

«З днем народження, книго!» - презентація книг-ювілярів 2016 року. 

«Відкрий свою книгу!» - озвучений  вернісаж книжкових новинок  
   

2. 23 березня 

    14.30 

   15.00 
    

 

«Журнальний бібліомікс» -  подорож-вікторина молодіжною періодикою.  

«Поет, пророк, людина – Тарас Шевченко» - тайм-діалог поколінь 
 

3. 24 березня 

    14.00 

    14.30 

   15.00 
 

 

 

«З ювілеєм, книго!» - озвучена книжкова виставка. Літературна вікторина 

«Мистецькі молодіжні меридіани» - арт-виставка-запитання 

«Миті життя і творчості Івана Фізера» - творча зустріч із заслуженим художником України Іваном 

Фізером. Прем’єра книги «Пластика, графіка, малярство, сніцарство». 
 

4. 25 березня 

11.00 

 

12.00 

     15.00 
       

 

«Пристрасний Українець. Василь Захарченко» - літературна зустріч із черкаським письменником, 

лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка Василем  Захарченком. 

«Книги для всіх і кожного» - знайомство з новими  книгами. 

«Країна Журнал-І-я» – літературний квест. 
 

 

 

 



5. 27 березня 

10.00-18.00 

Перегляд книг-ювілярів 2016 року та знайомства з новими  книгами. 
 

6. 28 березня 

 12.45 

 13.30 
    

 

«За портретами -  імена, за іменами – книги» - літературний конкурс 

«Книги-ювіляри 2016 року» - літературний калейдоскоп 

 

 

6. 

 

 

29 березня 

впродовж               

дня 

  14.00 

 17.00 

 

 

Закриття Тижня. 

«Місце зустрічі – бібліотека» - екскурсії бібліотекою та озвучені книжкові виставки. Бліц-

вікторини. 

«Художники Черкащини – юнацькій бібліотеці» - мистецька мандрівка бібліотекою. 

  «Вечірній бібліобум» - молодіжні бібліосутінки. 

       В програмі:   

- Поетично-музичний слем «Браво, поезіє!»; 

- Літературний квест «Квітковий оберіг»; 

- Мистецтво-терапія від Ганни Григорович «Слово і музика як ліки для душі»; 

- Майстер-класи із виготовлення Вінні-Пухів та книжкових закладок  із фетру;  

  -    Визначення найактивніших відвідувачів бібліотеки та партнерів. 

       

     - Відеопрезентації книг-ювілярів 2016 року 

     - Книжково-ілюстративні виставки «Впусти книгу в серце!» 

      - Виставка-перегляд бібліографічних посібників  

      - Інформаційний плакат Інтернет – ресурсів «Книга святкує ювілей» 

      - Ексклюзивний календар-загадка «Ювілейний» 

      - Віртуальні закладки на сайті бібліотеки та в соціальних мережах про краєзнавчі книги – ювіляри 2016   
    

 

 

                            Директор бібліотеки     О.А.Федоренко 


