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П р о п о н у є м о : 
 

 Екскурсії  по бібліотеці. 
 

 Презентації бібліотеки  в 
навчальних  закладах  міста. 

 

 Організацію  спільних  
інформаційно-просвітницьких 
заходів: 

 

літературно-мистецьких, тематичних вечорів, 
круглих столів, молодіжних  читацьких конфе-
ренцій, обговорення книг, диспутів, презентацій  
книг, Днів інформації (на базі навчальних закладів), 
зустрічей із видатними краянами тощо. 
 
 
 
 
 

 Відвідування засідань:  
 

 Клубів за інтересами: "Феміда", "Поліглот", 
"Я- громадянин". 

 Студія медіакультури та грамотності для 
молоді "Відкритий простір". 

 Школа вивчення української мови "Рідне 
слово". 

 Творча студія "Водограй". 

 Фотостудія "Фокус". 

 Молодіжне об’єднання "У нашому дворі". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Взяти участь: 
   

 У школі медіакультури та грамотності 
"Відкритий простір" 

Теми: Діти і медіа. 
Критичне мислення у сучасному світі та 
протидія пропаганді. 
Критичний аналіз медіатекстів: 
сприймаємо, аналізуємо, оцінюємо. 
Засоби аудіовізуальних мистецтв, які 
впливають на свідомість і підсвідомість 
людини. Ефект 25-го кадру. 
Медіабезпека та інтернетграмотність. 
Реклама як інструмент маніпуляції. 
Використання методів підсвідомого впливу. 
Свобода засобів масової інформації. 
Журналістське розслідування. 
Найдавніший представник медіа – книжка. 
Практикум з фотозйомки. 
Практикум з анімації. 

 у  Школі  самовиховання "Створи себе".  
Теми: "Добро починається з тебе";  "Права 
людини починаються з прав дитини", 
"Толерантінсть – усі ми різні, але рівні" та 
інші. 

 

 у  Школі "Безпеки життя". 
 Теми: „Тероризм – загроза у сучасному             
світі ” – мультимедійний тренінг, «Правила 
поведінки в надзвичайних ситуаціях” – 
бесіда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Відвідати масові заходи: 
 

Вересень - грудень 2015 р. 
 

Вересень 
 Урок-свято до Дня знань. 
 «Жила колись в Полтаві Маруся Чураївна…» – 

година краєзнавства (до 390-річчя від дня 
народження Марусі Чурай (1625-1653), 
легендарної української народної співачки, 
поетеси). 

 "Моя вишита сорочка: минуле та сучасне" 
(специфіка орнаменту в регіонах України, 
сучасний погляд на традиційне вбрання) – 
етнографічна розвідка. 

 "Реальність неіснуючого, або світ Сальвадора 
Далі" – вечір–портрет. 

 "Снігова королева світового кіно": до 100-річчя 
від    д. н. Інгрід Бергман – музична година. 

 «В історії квітів – частина історії людства»  – 
літературно-художня ікебана. 

 «Бібліотека - територія ідей» – квест до 
Всеукраїнського дня бібліотек. 

 
Жовтень 

  «Доти буде Україна, поки будуть козаки» – 
галерея героїчних портретів  до Дня захисника 
Вітчизни ( вшанування наших сучасників). 

 «Трагічні сторінки  українського козацтва» - 
історичний екскурс до Дня українського 
козацтва. 

 «Знали турки, знала шляхта - козака не вбити, 
доки буде дівчинонька козака любити» (до 
Дня українського козацтва) – історична 
мандрівка. 

 "Священик. Композитор. Творець гімну" 
(Михайло Вербицький (1815-1870)) – вечір – 
портрет. 

 «Чи вмієш ти поводитись у громадських 
місцях?»   –   мультимедійна вікторина. 

 

 

 

 
 
 
 

Листопад  
 «Герої не вмирають» до Всеукраїнського дня 

гідності – вечір-реквієм. 

 «В’язень замку Паланок» – прем’єра книги 
Мирослава Дочинця. 

 «Звідки ми і наша мова» – інформаційно-
розважальна подорож у царство Мови. 

 «Мовні паралелі: складні випадки перекладу 
російських іменників і дієслів» – урок з 
елементами  тренінгу. 

 «Відомий і невідомий Марк Твен» – 
інформаційно-розважальний калейдоскоп 

 «Хочу знати право» – теренова гра                 
 «Як виростити квітку толерантності?» – тренінг 

до Всесвітнього дня толерантності 

 
 
 
 
 

Грудень 

 «Етнічне вбрання української родини» – 
історичний екскурс 

 «Волонтерство - країна добра і 
милосердя» – тематичний вечір до Дня 
волонтерів 

 «Зима-чарівниця не дасть зажуриться» – 
новорічний коктейль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 

Шановні  вчителі, 
 

вихователі учнівської молоді, 
 

класні керівники 
 

 

 

 

З нашою бібліотекою Ваш 

вільний  час стане інформаційно 

наповненим, корисним, цікавим! 

 

Для налагодження творчої  

співпраці просимо звертатися 

 за телефонами: 

67 – 64 – 02, 67 – 64 – 03 
E-mail: pobugonchara@ukr.net 

 

Відділ соціокультурної роботи:  

Рисенко   Наталія  Анатоліївна 

(тел. м. 050 2308141)  


