
Програма «Бібліофесту на Великій Перспективній» – 2021 

 

25.05.2021 

25.05.2021 о 13.00 у відділі мистецтв Володимир Поліщук і Світлана Ушакова презентують книгу «До безуму любив степ». 

25.05.2021 о 13:00 у відділі документів з питань медицини та охорони здоров’я до Всесвітнього дня здоров’я жінки 

відбудеться зустріч з психологом Чеплякою О.В. «Культура статевого виховання. Репродуктивне здоров’я жінки» 

25.05.2021 о 15.00 у відділі з екномічних, технічних та природничих наук в рамках проєкту «Школа досвідченого споживача» 

прочитають лекцію  «Як обрати якісні та безпечні пестициди? 

25.05.2021 о 16.00 у відділі мистецтв відбудеться захід, який присвячується пам’яті архітектора Віталія Ефремовича 

Кривенка. Товариство геральдистів. 

26.05.2021 о 12:00 

На прибудинковому майданчику бібліотеки відбудеться офіційне відкриття фесту!!! 

На вас чекатимуть: 

 Різноманітні книжкові виставки.  

 Виставка-продаж книг «Купуй новинки – читай сучасне!» - книгарня Ольги Власової. 

  Містечко майстрів. 

 Фотозони. 

 Мовна гра «Словниковий конструктор». 

 Чайнворд «Кропивницький серпантин». 

 «Бібліоігротека»: ребуси, літературна гра «Подаруй квітку автору», передбачення на майбутнє за книгою «Як бути 

щасливим». 



 Акція «Візьми рослину у родину». 

 Літературно-географічна вікторина «Хто звідки? Cтворюємо літературну мапу України». 

 Майстер-класи:  «Закладка 3D-ручкою», «Портрет нашвидкоруч» (малювання скетчів), «Пишемо старослов’янською», 

«Книжкові знаки». 

 Демонстрація можливостей роботів «Роботи з нами». 

 Персональна виставка Юлії Олейніченко «Джутові фантазії». 

 Вікторини «Тіло людини», «Автор. Назва. Крапка. Com», «Театральне життя в Єлисавтграді: Krop & K˚». 

 Бібліокалейдоскоп «Чи знаєте ви?». 

 Перегляд міні-вистав (відеоролики) за драматичним твором М.Кропивницького в холі 1 поверху. 

 

Та різноманітні заходи онлайн на FB-сторінці бібліотеки 

 

Безпосередньо у відділах бібліотеки: 

 

 11:00 в рамках проєкту «Академія здоров’я відбудеться зустріч з Надією Оперчук «Covid-19 та імунопрофілактика: 

актуальні проблеми». 

 12:00 у відділі документів з економічних, технічних та природничих наук - відкриття персональної виставки майстрині 

громадської організації «Єлисаветргадській  Узвіз» Галини Маслової «Гармонія квітів та кольорів».  

 13:00 у відділі мистецтв відкриття виставки викладачів, випускників, студентів мистецького факультету ЦДПУ 

«ArtMix»: живопис, графіка, декоративне мистецтво.  

27.05.2021 

 Онлайн-вікторина «А що під палітуркою?». 

 27.05.2021 об 11.30 - онлайн-міст з сосницьким літературно-меморіальним музеєм О.П.Довженка: презентація книги 

Анатолія Семенцова «Писанки Чернігівщини». 

 Майстер-класи: «Закладка 3D-ручкою», «Портрет нашвидкоруч» (малювання скетчів). 

 Віртуальна виставка на сайті бібліотеки «Медичні бестселери». 



 О 15:00 у відділі краєзнавства відбудеться презентація роману Олега Бондаря «Убивчий аромат цитрусових». 

 книжкова виставка «Книжкові новинки для Вас». 

 «Бібліоігротека»:ребуси, літературна гра «Хто автор?», передбачення на майбутнє за книгою «Як бути щасливим». 

 Декорація «Час читати». 

 Онлайн-гра «Так чи ні»  

 Перегляд відеопоезії: Іван Франко- поет «…вогню в одежі слова». 

 

28.05.2021 

 

 Онлайн-бібліогра «Що в імені тобі моїм» (псевдоніми письменників-земляків). 

 14.00 – у відділі мистецтв проходитиме майстер-клас з флористики «Особливі закладки для книг по мистецтву». 

 16.00  - онлайн-показ фільму «На дивані в Тунісі» для членів віртуального кіноклубу «У Чижевського». 

 Медіапроект та веб-бесіда  «Електронні бібліотеки світу». 

 Огляд однієї книги «Місто на скелястих берегах Тясмину» - з використанням платформи  ZOOM . 

 Огляд літератури «Неймовірні книги про неймовірних людей» - з використанням платформи  ZOOM. 

 Онлайн-вікторини «Книги про пандемії та епідемії», «Мандруємо разом: Як добре ти знаєш США» ("Let's Travel 

Together: How Well You Know the USA"). 

 Віртуальна виставка «Сто віршів Віктора Ганоцького» (до 85 річчя від дня народження Ганоцького Віктора 

Федоровича). 

 «Бібліоігротека»:ребуси, літературна гра «Хто автор?», передбачення на майбутнє за книгою «Як бути щасливим». 

 Декорація «Час читати». 

 Перегляд відео поезії за творчістю Івана Франка «Вічна загадка любові» 

 

29.05.2021 

о 15.00 Засідання клубу «Знай наших» у відділ мистецтв. Екранізація творів Володимира Винниченка. 


