
Полтавська обласна  бібліотека 
для юнацтва ім. Олеся Гончара 

 

п р о п о н у є : 
 

 Екскурсії  бібліотекою. 
 

Презентації бібліотеки  в 
навчальних  закладах  міста. 

 

Організацію  спільних  
інформаційно-просвітницьких 
заходів: 

 

літературно-мистецьких, тематичних 
вечорів, круглих столів, молодіжних  
читацьких конференцій, квестів, 
обговорення та презентації  книг, 
диспутів, зустрічей із видатними 
краянами тощо. 
 
 
 Відвідати соціокультурні 

заходи 

 

Лютий 

 
 Калейдоскоп-гра «Мова – країна див» 

до Міжнародного дня рідної мови 

(21.02) 

 Тематична зустріч «Час плине, а пам'ять 

залишається» (20.02 – День героїв 

Небесної Сотні) 

 Інтерактивне заняття «Навіщо зберігати 

приватність в інтернеті» (до дня 

безпечного інтернету) 

 Мультимедійна бесіда «Перша 

допомога в екстремальних умовах» 

 Мультимедійна бесіда «Запобігання 

отруєнню хімічними речовинами» 

 

 

Березень 
 

 

 Мультсерпантин«Гетьман 

мультиплікаційних козаків» (7.03 – 90 

років від дня народження В.Дахна) 

 Яскравий квест«AmongUs» 

 Пізнавально-ігрова подорож «Схід та 

Південь» (Китай, Японія, Турція, 

Ізраїль)  

 Екологічний марафон «Кроки на зустріч 

довкіллю» 

 Онлайн-калейдоскоп «Бібліотечні 

вітамінки» 

 Мультимедійна бесіда «Майбутнє вже 

настало. Що ти знаеш про 

цифровізацію?» 

  Інтерактивне-заняття «Базові навички 

спілкування» 

 Ситуаційно-правове перехрестя «Юні 

пасажири міського транспорту» 

  

Квітень 
 Інтерактивна гра «Всі ми родом із 

дитинства» (2 квітня – Міжнародний 

день дитячої книги) 

 Інтерактивне заняття «Цікаве дозвілля – 

чисте довкілля» до Всеукраїнського дня 

довкілля (16.04) 

 Гра-подорож європейськими країнами 

«Україна – Європа» 

 Космічний квест «Зоряний шлях» (до 

Всесвітнього  дня авіації і космонавтики 

– 12.04) 

 Практикум-порада «Ефективний тайм-

менеджмент» 

 День здоров'я «Як імунні клітини вірус 

долали»(до 200-річчя Луї Пастера ) 

 Заняття в мистецтвознавчій студії 

«Таємниці Леонардо да Вінчі» (до 570-

річчя від дня народження) 

 

Травень 
 

 Літературне досьє «Патріарх 

українського слова А. Дімаров»(05.05 – 

100 р. від дня народження) 

 Творча зустріч з Сергієм Осокою,  

письменником, лауреатом Премії 

Львова – міста літератури ЮНЕСКО 

 Зустріч із полтавською майстринею 

Н.Тютюнник «Свято української душі» 

(19 травня – День вишиванки) 

 Екологічна квест-гра «Стежками 

Червоної книги України» 

 Тренінг «Інформаційна вірусологія» 

 Пізнавальна-розважальна програма 

«Бібліотека поспішає на допомогу» 

 Пізнавально-ігрова програма на 

керування емоціями «Гарного вам 

настрою!» 

 

 Пізнавально-правовий навігатор «Гроші 

у нашому житті» 

 

 

 

 

 
 

Шановні  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 налагодження творчої  

співпраці просимо звертатися 

 за телефонами: 

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

 

Відділ соціокультурної роботи:  

Рисенко   Наталія  Анатоліївна 
(тел. м. 050 2308141) 

 
    

   Полтавська  обласна       
       бібліотека  для  юнацтва 

      ім. Олеся  Гончара 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 ДО  СПІВПРАЦІ 

 

 

 
Cайт  бібліотеки:  

http://libgonchar.org 
 

Полтава-2022 
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