ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту культури і туризму
Полтавської облдержадміністрації
№ 139 від 09 липня 2019 року

ПРОГРАМА
бібліотечного туристичного проекту
«Пізнай Полтавщину та її бібліотеки»
11 вересня 2019 року
День заїзду
м. Полтава, Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся
Гончара, вул. О. Гончара, 25-А
11.00 – 11.30 Вітання учасників бібліотечного туристичного проекту
«Пізнай Полтавщину та її бібліотеки»
Вождаєнко В. В. – директор Департаменту культури і туризму
Полтавської обласної державної адміністрації
11.30 – 13.00 «Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся
Гончара – сучасний інформаційний потенціал
бібліотеки, що працює з юнацтвом: реалії, проблеми,
корпоративна взаємодія» – екскурсія бібліотекою
Сичова С. В. – в. о. директора Полтавської обласної бібліотеки
для юнацтва імені Олеся Гончара
13.00 –14.00

Обід

14.00 – 14.30 «Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди…» –
екскурсія музеєм-садибою І. П. Котляревського
14.30 – 17.00 «Моя Полтаво, ти благословенна!» – екскурсія
містом
17.00 – 18.00 «Спілкуємось… Міркуємо… Вчимося…»
Творчий діалог з колегами

12 вересня 2019 року
м. Миргород
8.00 – 9.30 Туристичний маршрут «Гоголівськими місцями
на Полтавщині»
9.30 – 11.00 «В гостях у Гоголя» – екскурсія з елементами театралізації
(Національний музей-заповідник М. В. Гоголя в с. Гоголево
Шишацького району)
11.00 – 12.00 Переїзд до м. Миргород
12.00 – 12.30 Знайомство з Миргородською центральною районною
бібліотекою
12.30 – 13.00 Знайомство з Миргородською міською бібліотекою для дорослих
ім. Д. Гурамішвілі
13.00 – 14.00 «Поет двох народів» – екскурсія літературно-меморіальним
музеєм Д. Гурамішвілі
14.00 – 15.00 Обід
15.00 – 16.00 Екскурсія експозиціями Музею кераміки
16.00 – 17.00 «Науково-дослідницький центр регіонального краєзнавства»
– екскурсія Миргородським історико-краєзнавчим музеєм
17.00 – 18.00 «…Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та» - екскурсія
містом
18.00 –

Від’їзд до Полтави
13 вересня 2019 року
м. Полтава

9.00 – 10.00

«Поле Полтавської битви» - екскурсія Державним історикокультурним заповідником

10.00 – 11.00 «Апостол правди і любові» – екскурсія до літературномеморіального музею В. Г. Короленка
11.00 – 12.30 «Шедевр українського модерну» – екскурсія експозиціями
Полтавського краєзнавчого музею імені В. Кричевського та його
бібліотекою

12.30 – 13.30 Обід.
13.30 – 14.00 «Бібліотека ПУЕТу: сучасна, креативна» – знайомство з
бібліотекою Полтавського університету економіки і торгівлі
14.00 –15.00 «Перлини книжкового фонду бібліотеки Полтавського
національного педагогічного університету імені
В. Г. Короленка» - екскурсія
15.00 – 16.00 «Бібліотеки і час: нові реалії» – бібліотечна лоція однією з
найстаріших бібліотек міста – Полтавською обласною
універсальною науковою бібліотекою ім. І. П. Котляревського
та обласною бібліотекою для дітей ім. П. Мирного
16.00 – 17.00 Підведення підсумків. Обмін враженнями.

