Полтавська обласна бібліотека
для юнацтва ім. Олеся Гончара



Тренінг «Профілактика та подолання
стресових станів»

пропонує:



Ігрова сесія «Бути жінкою»



Екскурсії бібліотекою.

Презентації бібліотеки в
навчальних закладах міста.
 Організацію спільних
інформаційно-просвітницьких
заходів:

Квітень





літературно-мистецьких, тематичних
вечорів, круглих столів, молодіжних
читацьких конференцій, квестів,
обговорення та презентацій книг,
диспутів, зустрічей із видатними
краянами, заходи онлайн тощо.

Відвідати масові заходи

Лютий

 Інформаційний кейс «Як ми
потрапляємо в інформаційну
бульбашку»
 Тренінгове заняття «А ви робите
дезинФейкцію?» до Міжн. дня безпеч.
Інтернету (2 тижд. лют.)
 Літературна подорож «Відома і
невідома Леся Українка» до 150-річчя
від дня народження (25.02)

Березень



Медіаогляд «Шлях у космос» (60-та
річниця польоту Юрія Гагаріна в
космос»
Швидкі побачення у бібліотеці «Love
story» в межах проекту «Бібліотека –
місце щасливих людей»

 Актив-година у Школі Безпеки Життя
«Стиль життя – здоров’я» до
Всесвітнього Дня здоров’я (7.04)
 Пригодницький квест «Космічний
челендж» (до Всесвітнього дня авіації і
космонавтики - 12 квітня)
 Гра-подорож європейськими країнами
«Україна – Європа»
 Інформаційний калейдоскоп «Happy
Easter!» (святкування Великодня в
різних країнах англійською мовою)
 Онлайн-зустріч із Михайлом Іллєнко,
автором книжки «Толока. Краєвид з
вікна хати» та режисером фільму
«Толока»
 Літературний вечір-реквієм «Атомне
століття раною горить» (26.04. – день
Чорнобильської трагедії)
 Вечір-реквієм «Гірчить Чорнобиль крізь
віки» (26.04 – День Чорнобильської
трагедії)
 Тренінг-практикум «Деталі інформації –
ключ до достовірності»
 WEB-квест «Філософські камені»
захопливого фактчекінгу»

Травень





Ділова гра «Твоя правова культура»
Гра-подорож «Ігромовна карусель»

 Мультимедійна бесіда «Тютюнова
шкода»
 Інформаційно-бібліографічний огляд
«Кожен може бути злий. Ти спробуй бути
добрим"» за творчістю Б. Гуменюка
 Інформаційна година про лауреатів
Національної премії ім. Т. Г. Шевченка
в галузі літератури (2021 р.)
 Зустріч-діалог «Живи серцем – не
втрачай розум» в межах циклу
«Медичний лікбез для молоді» (до
Міжнародного дня сім’ї) (15.05)
 Тренінгове заняття з елементами гри
«Чарівне скло уяви»

Червень
 Онлайн-міст «Бібліотека&Школа.
Усі дива трапляються в дитинстві»
 Бібліотечний байопік «Чарівні світи
Хаяо Міядзакі»
 Година пізнань і відкриттів «Наші
океани – наше майбутнє» (8. 06 –
Всесвітній день океанів)
 Екологічний бумеранг «Природа
сигналить нам SOS» (5.06 – Всесвітній
день охорони навколишнього
середовища)
 Гра-калейдоскоп «В Африці акули, в
Африці горили, в Африці великі злющі
крокодили...»
 Гра «Книжкові всезнайки»
 Екологічний бумеранг до дня
навколишнього середовища «Диво у
краплинці води» (05.06)
 Інтерактивні заняття «Філософія для
дітей»:
«Якого кольору заздрість?
«Шкідливі поради»

Відділ соціокультурної роботи:
Рисенко Наталія Анатоліївна
(тел. м. 050 2308141)

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!

ДО СПІВПРАЦІ
Для налагодження творчої
співпраці просимо звертатися
за телефонами:

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

Cайт бібліотеки:

http://libgonchar.org
Полтава - 2021

