Полтавська обласна бібліотека
для юнацтва ім. Олеся Гончара
пропонує:


Екскурсії бібліотекою.

Презентації бібліотеки в
навчальних закладах міста.
 Організацію спільних
інформаційно-просвітницьких
заходів:




літературно-мистецьких, тематичних
вечорів, круглих столів, молодіжних
читацьких конференцій, квестів,
обговорення та презентацій книг,
диспутів, зустрічей із видатними
краянами тощо.

Відвідати масові заходи

Лютий

 Мистецька година «Українські мотиви у
творчості Фредеріка Шопена»
 Літературний портрет «Володар
дитячих душ» (Всеволод Нестайко)
 Дівочі посиденьки «Я та моя суперсила»
(гендерне виховання)
 Заняття-презентація «Безпечний
віртуальний простір» до Міжнародного
дня безпечного інтернету (2 тижд.
лютого)
 Мотиваційне заняття-презентація «Як
медіа впливають на людину і
суспільство»
 Практикум «Як вирахувати бота»
 Мультимедійна бесіда «Перша
допомога в екстремальних умовах»
 Правовий діалог «Патрульна поліція –
права та обов’язки» ( зустріч з
патрульним поліцейським)

 Година-реквієм «Зима, що нас змінила»
(20.02. – День Героїв Небесної Сотні)
 Ретроспектива подвигу «Герої, що стали
ангелами» до Дня пам’яті Небесної
Сотні
 Ерудит - гра «Найрозумніший
мовознавець» до Дня рідної мови
(21.02.)
 Круглий стіл з елементами ділової гри
«Європейське громадянство це...»

 Коучинг (метод сучасного
консультування) «1000 і 1 професія»
 Правовий диспут «Європа мультикультуралізм чи збереження
національних ідентичностей»
 Велнес-тренінг «Молодь обирає
здоров’я» (7. 04. – Всесвітній день
здоров’я)
 Літературний вечір-реквієм «Атомне
століття раною горить» (26.04. – день
Чорнобильської трагедії)

Березень









Медіа-тренінг «Підготовка до ЗНО:
курси та індивідуальне навчання онлайн
і офлайн»
Медіагалерея «Фотографи, які змінили
світ»
Літературна акварель «Я вибрала долю
собі сама» (19.03. – 90 років від дня
народження Л. В. Костенко, української
письменниці)
Практичний тренінг «Що ви знаєте про
першу медичну допомогу?»
Практикум-самодіагностика «Як стати
успішним?»
Пізнавально-ігрова програма «Цікаво
бути поліглотом»
Творче заняття «Сторітелінг: створи
свій світ»

Квітень

 Медіавибух «Реальність та кіновсесвіт»
(Річниця Чорнобильської катастрофи)
 Конкурсна подорож-гра «Галопом по
Європі»
 Ділова гра «Долаємо гендерні
стереотипи»

Травень


Інформаційний кейс «Свобода
особистості як показник
демократичності суспільства» (до
Всесвітнього дня свободи преси)



Практикум «Розвиток навичок
саморегуляції, вміння говорити «ні».
Підвищення упевненості в собі»
Екологічний бумеранг до дня
навколишнього середовища «Якщо ти
природі друг»
Медіаогляд «Артерії Землі у небезпеці!»
(Екологія води)
Тренінг-діалог «Сходинками духовного
зростання»
Інтелектуально-ігровий марафон «І гра,
і розмова про поняття «мова»»
Інформ-застереження «Курець - сам
собі ворог»
Година пізнань і відкриттів «Ти завжди
у відповіді за тих, кого приручив!»
(захист домашніх тварин)








м. Полтава, вул. О. Гончара, 25-а

Шановні вчителі,
вихователі учнівської молоді,
класні керівники

Години праці: з 900 до 1800
П'ятниця, неділя з 900 до 1700

Полтавська обласна
бібліотека для юнацтва
ім. Олеся Гончара

Вихідний день: субота
Санітарний день:
останній четвер місяця

З нашою бібліотекою Ваш
вільний час стане інформаційно
наповненим, корисним, цікавим!

ДО СПІВПРАЦІ
Для налагодження творчої
співпраці просимо звертатися
за телефонами:

67 – 64 – 02
E-mail: pobugonchara@ukr.net

Відділ соціокультурної роботи:
Рисенко Наталія Анатоліївна
(тел. м. 050 2308141)

Ми чекаємо Вас за адресою:

Cайт бібліотеки:

http://libgonchar.org
Полтава - 2020

