Полтавська обласна бібліотека
для юнацтва ім. Олеся Гончара



 Відвідати масові заходи:
Лютий

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.


У бібліотеці працюють:
Клуби за інтересами: "Феміда",
"Поліглот", "Я- громадянин".
 Студія
медіакультури
та
грамотності
для
молоді
"Відкритий простір".
 Студія вивчення української
мови "Рідне слово".
 Тренінговий центр "Генезис"
 Творча студія "Водограй"
 Школа безпеки життя
 Школа самовиховання
"Створи себе"

















”В єдності наша сила” – літературноісторична подорож до Дня Соборності
України
”Понад Крутами вічність у сурмі
сурміт” – історичний диліжанс
”Ніхто,
крім
нас”
(захисникам
Донецького аеропорту присвячується) –
вечір-зустріч
”Чи знаєш ти Україну? ”– інтерактивне
заняття
”Ілюзії, міфи, реальність: український
менталітет” – дискусійний полілог до
Дня рідної мови
”Все, що мав у житті, він віддав для
одної ідеї” (до 135-ї річниці з дня
народження Івана Огієнка) – історичий
портрет
”Друг – це означає другий я” - таймдіалог
„Незламні. Історія героїзму” (20.02. –
День героїв Небесної Сотні) – урок
патріотизму
”Мистецтво відоме і невідоме” - година
пізнань і відкриттів
”Права споживачів” – засідання клубу
”Феміда”

Березень




”Патріарх українського гумору” вечір-присвята до 95-річчя з дня
народження українського письменника і
гумориста Павла Глазового
"Поезія – тонка істота" (зустріч із
Світланою Холодною до Дня поезії)



„Ірландська вечірка” – пізнавально–
розважальна програма до Дня Св.
Патріка 17.03. (в рамках роботи клубу
”Поліглот”)
”Право на освіту” – засідання клубу
”Феміда”

Квітень
”Капелани: ми на війні тому, що
любимо” - вечір-зустріч із капеланом, який
був в АТО

„Веселі
жарти
та
розіграші”пізнавально–розважальна програма
(в
рамках роботи клубу ”Поліглот”)

”Чому Звізда-Полин упала в наші
ріки?”
(до
річниці
Чорнобиля)
–
екологічний дайджест

”Молодь за національну ідентичність ”
– зустріч із полтавським письменником
Ігорем Загребельним

”Що таке правила і чому люди їх
дотримуються? ” – засідання клубу
”Феміда”


Травень








”Пам’ятаємо, щоб перемогти” (до Днів
пам’яті та примирення 8-9 травня) –
вечір-діалог
”Омріяний край” (18 травня 1944р. 73-м роковинам депортації кримських
татар присвячується) – вечір-реквієм за
участю представників кримських татар
у Полтаві
”Тунелями
козацьких
часів
”
–
зустріч
із
полтавським
письменником В.І.Посуховим
”Шкідливі звички та кримінальна
відповідальність” – засідання клубу
”Феміда”

Ми чекаємо Вас за адресою:
м. Полтава, вул. О. Гончара, 25-а

Шановні вчителі,
вихователі учнівської молоді,
класні керівники

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

З нашою бібліотекою Ваш
вільний час стане інформаційно
наповненим, корисним, цікавим!

Для налагодження творчої
співпраці просимо звертатися
за телефонами:

ДО СПІВПРАЦІ

67 – 64 – 02, 67 – 64 – 03
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"

Cайт бібліотеки:

http://libgonchar.org

Полтава - 2017

