12-14 вересня проводиться бібліотечний туристичний проект
"Пізнай Полтавщину та її бібліотеки"
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту культури і туризму
Полтавської облдержадміністрації
від 13 липня 2018 року № 137
ПРОГРАМА
бібліотечного туристичного проекту
"Пізнай Полтавщину та її бібліотеки"
12 вересня 2018 року
День заїзду
м. Полтава, Полтавська обласна бібліотека для юнацтва ім. Олеся
Гончара, вул. О. Гончара, 25-А
11.00 – 11.30 Відкриття бібліотечного туристичного проекту
"Пізнай Полтавщину та її бібліотеки"
Вождаєнко В. В. – директор Департаменту культури і туризму
Полтавської облдержадміністрації,
Максименко М. Г. – директор Полтавської обласної бібліотеки
для юнацтва ім. Олеся Гончара.
11.30 – 12.30 "Знайомтесь, Полтавська обласна бібліотека для юнацтва
ім. Олеся Гончара" – екскурсія бібліотекою
Сичова С. В. – заступник директора з науково-бібліотечної
роботи Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені
Олеся Гончара.
12.30–14.00

Обід.

14.00 – 15.00 "На гостини до Котляревського" – відвідування музею-садиби
І. П. Котляревського.
15.00 – 17.00 "Полтава – духовне джерело України" – тематична екскурсія
містом.
17. 00 – 19.00 "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.
19.00 – 20.00 "В колі друзів" – бібліовечірка.

13 вересня 2018 року
смт. Диканька
8.00 – 8.30

Сніданок.

8.30 – 9.30 "Гоголівська Диканька запрошує" – переїзд до смт. Диканька
(зупинка біля Тріумфальної арки).
9.30 – 10.00 Екскурсія Диканською центральною районною бібліотекою.
10.00 – 12.30 Екскурсія Диканським державним історико-краєзнавчим музеєм
ім. Д. Гармаша, картинною галереєю; відвідування
Миколаївської та Троїцької церков.
12.30 – 13.30 Обід.
13.30 – 14.30 Переїзд до Полтави.
14.30 – 15.30 "Полтавщини достойні імена" – екскурсія до літературномеморіального музею В. Г. Короленка;
15.30 – 17.00 екскурсія до літературно-меморіального музею П. Мирного.
14 вересня 2018 року
м. Полтава
8.00 – 8.30

Сніданок.

9.00 – 11.00 "Шедевр українського модерну» – екскурсія по експозиціях
Полтавського краєзнавчого музею імені В. Кричевського та
бібліотеці.
11.00 –12.30 "Рідкісна бібліотечна перлина Полтавщини" – екскурсія
бібліотекою Полтавського національного педагогічного
університету ім. В. Короленка (фонд рідкісних та цінних видань).
12.30 – 13.30 Обід.
13.30 – 14.30 "Полтавський художній музей (Галерея мистецтв)
ім. М. Ярошенка – заклад культури нового зразка" – екскурсія.
14.30 – 16.00 "Бібліотека ПУЕТу: сучасна, креативна, твоя" – екскурсія
бібліотекою Полтавського університету економіки і торгівлі.
16.00 – 16.30 Підведення підсумків. Обмін враженнями.

