Полтавська обласна бібліотека для юнацтва
ім. Олеся Гончара

пропонує:


Екскурсії по бібліотеці.

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


літературно-мистецьких, тематичних
вечорів, круглих столів, молодіжних
читацьких конференцій, обговорення книг,
диспутів, презентацій книг, Днів інформації
(на базі навчальних закладів), зустрічей із
видатними краянами тощо, а також
завітайте до сайту біблотеки

http://libgonchar.org
щоб
ознайомитися
з
інтерактивними
плакатами, WEB–кросвордами, вікторинами,
відіороликами,
буктрейлерами
і
медіапрезентаціями.

У бібліотеці працюють:
Клуби
за
інтересами:
"Феміда",
"Поліглот", "Я - громадянин",
«Клуб
анонімних книголюбів»
 Студія медіакультури та грамотності
для молоді "Відкритий простір".
 Тренінговий центр "Генезис"
 Школа безпеки життя
 Школа самовиховання
"Створи себе"

Відвідати масові заходи:

Вересень
 Урок-свято до Дня знань
 Пригодницький квест «Мандрівка з полковником
Шрамом» (до 175-річчя від публікації роману П.Куліша
«Чорна рада»)
 Бесіда-роздум «Мати Тереза: маленькі кроки з
великою любов’ю»
 Бібліо-занурення «Чи знаєш ти своє місто» (до Дня
міста)
 Медіаподорож «Таємниці, що зберігає місто» (до
Дня міста)
 Мультимедійний тренінг «Будь уважним на дорозі»
 Мультимедійний тренінг «Небезпечні знахідки»
 Медіагалерея «Фотографи, що змінили світ»
 Правознавчий калейдоскоп «Мої права – моя
фортеця»

Жовтень
 Тренінг «Прокачка особистісних навичок»
 Тренінг «Самопрезентація: перший крок до
успіху»
 Інтерактивні заняття «Філософія для дітей»: «Мій
погляд на школу»
 Інформаційна година
«Майбутня професія:
складові вибору»
 Інтенсив-орієнтир «Імідж твого професійного «Я»»
 Медійний практикум «Рослинний детектив»
 Тренінг «Будь медіаграмотним користувачем
соціальних мереж та месенджерів»
 Медіапрезентація «Українська народня лялька –
мудрість віків»
 Бібліо-скарбниця «Козацька держава – наша
гордість і слава» (14. 10 – День українського козацтва)
 Історичний екскурс «ООН – симфонія миру в
оркестрі військових конфліктів» (24.10 – День ООН)
 Мультимедійна бесіда «Інтернет безпечний і
небезпечний» на тиждень медіаграмотності
 Бібліо-квест «Життя в стилі ЕКО» до Дня охорони
природи
 Інтелектуально-ігровий квест «Козачата – славних
предків внучата» (14. 10 – День українського козацтва)
 Історично-патріотичний
екскурс
«Лицарі
української волі» (14 жовтня – День захисника
України)
 Інтелектуально-ігровий квест «Самайн – свято всіх
святих» до Дня всіх святих (31.10) (Шотландія,
Ірландія)

Листопад
 Всеукраїнський диктант національної єдності у
бібліотеці
 Лінгвістичний турнір «В Україні проживаєш, а чи
мову її знаєш?» (9 листопада – День української
писемності та мови)
 Мовознавчий колаж «Мова то серце народу: гине
мова, гине народ» (9.11 – День української писемності
та мови)
 Брейн-ринг з фактчекінгу «Не такий страшний
фейк, як його малюють»
 Інтерактивні заняття «Філософія для дітей»:
«Дорогами добра»
 Медіапрезентація «Українка, яка підкорила
Париж» (М. К. Башкирцева)
 Медіапрезентація
«Співоча квітка Катерини
Білокур»
 Медіапрезентація «Світовий контекст естетики
Довженка»
 Бібліо-побачення «Юридична освіта… яка вона?»
(Зустріч з студентами та викладачами Полтавського
юридичного інституту)
 Бесіда-тренінг «Електронне врядування»
 Комп’ютерний тренінг «Прикмета сучасності:
кодування»

Грудень
 Тематична зустріч «Уклін усім, хто край свій
боронить» (6.12 – День збройних сил України) – зустріч
з учасником бойових дій на сході України
 Святковий квест «Як Ґрінч украв Різдво»
 «Відеоблогінг – як створити свій унікальний
контент. Сaption video».
 Зустріч-діалог «Правові поради молоді»
 Юридичний квест «Твоя правова обізнаність»
 Медіапрезентація
«Українське
мистецтво
у
полікультурному просторі»
 Медіапрезентація «Місце традиційного житла в
сучасному світі»
 Бібліо-асорті «Новорічні традиції та обряди в
країнах Європи»
 Мультимедійна бесіда «Екологія продуктів
харчування. Ми є те, що ми їмо»

Ми чекаємо Вас за адресою:
Шановні вчителі,

вихователі учнівської молоді,
класні керівники

З нашою бібліотекою Ваш

м. Полтава, вул. Олеся Гончара, 25-а
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

вільний час стане інформаційно
наповненим, корисним, цікавим!

ДО СПІВПРАЦІ
Для налагодження творчої
співпраці просимо звертатися
за телефонами:

Cайт бібліотеки:

67 – 64 – 02, 67 – 64 – 03

http://libgonchar.org

E-mail: pobugonchara@ukr.net

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

Їхати:
автобусом № 11, 12, маршрутними таксі
"Ринок-Половки", "Огнівка-ОЦЕВУМ"
до зупинки "1-а міська лікарня"

Полтава - 2020

