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Полтава - 2016 
 

П р о п о н у є : 
 

 Екскурсії  бібліотекою 
 

 Презентації бібліотеки  в 
навчальних  закладах  міста 
 

 Організацію  спільних  
інформаційно-просвітницьких 
заходів 

 
 

 

Відвідування масових заходів: 
 

Вересень 
 

 «Щоб у серці жила Батьківщина: до 25-
річчя  Незалежності України» – урок до Дня 
Знань  

  «Моя Полтава славна у віках» –  
інтернет-екскурс в  історію міста  

 «Генетичний код етносу»  – етнографічна  
розвідка  

  «М. Грушевський – перший президент 
УНР» – історичний портрет 

  «Рідне місто моє» – літературно – історичний 
квест до Дня міста 

 «Чарівниця з Богданівки» (тв-ть Катерини 
Білокур)   – вечір - портрет   

 «У  світі етикету : подарунки» – гра-подорож  
 «Безсмертний син безсмертного народу» 
(27.08 – до 160 річчя від дня народження            
І . Я. Франка) – літературно-музична 
композиція  

 «Чарівна мандрівка до країни Читландії» 
(до 30.09 – Всеукраїнського дня бібліотек) –
літературно–інтелектуальна гра  

  «Щоб помічник не став ворогом!» (правила 
користування комп’ютером) – мультимедійна 
бесіда 

Жовтень 
 

 «Творчості свіча, запалена війною – 
літературно-музична композиція»  до Дня 
захисника Україн  

 «Скрізь гриміла ваша слава, що живе 
донині! Стала слава козацька славою 
Вкраїни!» – історічна мандрівка до Дня 
українського козацтва 

 «Україна понад усе!» – урок мужності 
до Дня захисників Вітчизни 

 «Україна від козацьких часів до 
сьогодення» до Дня українського козацтва  – 
історична екскурсія 

 «З глибини віків чути голос           
козаків» – конкурсна пізнавальна програма  до 
Дня українського козацтва 

 «І . Піддубний – символ української 
сили та патріотизму»  (клуб «Я – 
громадянин») 

  «Нові часи – нові герої» – вечір-
зустріч  до Дня захисника України 

  «Під захистом Божої Матері» («Я – 
громадянин») – літературно-історична 
композиція 

 «Ходив по лінії найбільшого опору» 
(до 110 річниці з дня народження Івана 
Багряного) – літературна подорож 

 «Чи знаєш ти закони, що захищають 
твої права?» – бесіда-тренінг з електронного 
врядування  

 «Пригоди школярів у країні 
здорового харчування» – гра-подорож 

 «Моє здоров’я залежить від мене» – 
мультимедійна бесіда  

 

 
 
 
 



Листопад 
 

 «Новітні герої – хто вони?» до 
Всеукраїнського дня гідності – вечір-діалог 

 «На варті наших душ - Небесна 
Сотня» – вечір пам’яті Героїв   

  «Донбас: руйнуємо стереотипи» – 
дискусійний полілог   

  «Мовні перегони» – філологічний 
турнір до Дня слов’янської писемності та мови 

 Всеукраїнський диктант національної 
єдності у бібліотеці  

 «Чудодійний вплив музики      
Моцарта»  – музична година   

 «Чорна сповідь моєї Вітчизни і її 
затамований біль» – літературний вечір-
реквієм 

 «Без сім’ ї нема щастя на землі» – 
музично- поетична акварель 

  «Азбука здоров’я: особиста гігієна»  –
мультимедійна бесіда  
 

Грудень 
 

 «Українська пісня – геніальна 
біографія українського народу» – музична 
година  

 «Профілактика шкідливих звичок»  – 
бесіда  

 «Свято казки»  – театралізований захід 
за улюбленими казками 

 «Зимові витинанки» – розважальна 
програма   

 «Знавці  правил безпеки»  – гра-
вікторина  
 

Довідки  за телефонами: 

67 – 64 – 02 
 

Відділ соціокультурної роботи 
 

Ш ановні  вчителі, 
 

вихователі учнівської молоді, 
 

класні керівники 
 
 

З нашою бібліотекою Ваш вільний  

час стане інформаційно 

наповненим, корисним, цікавим! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ми чекаємо Вас за адресою: 

 
м. Полтава, вул. О. Гончара, 25-а 

 
Години праці: з 900 до 1800 

П'ятниця, неділя  з  900 до 1700 
Вихідний день: субота 

Санітарний  день: 
останній четвер  місяця 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Для налагодж ення творчої  

співпраці просимо звертатися 

 за телефонами: 

67 – 64 – 02 
 

Відділ соціокультурної роботи  
 
 

E-mail: pobugonchara@ukr.net 

 

 
 
 

  


