
 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ДІТЕЙ 

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕК ДЛЯ ДІТЕЙ  

НАЦІОНАЛЬНА СЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ РАДИ  

З ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ КНИГИ (IBBY) 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ, РЕЛІГІЙ ТА ОХОРОНИ 

ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КУ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ім. В. Катаєва» 

 

 

 

БІБЛІОФЕСТ 

Лідерів читання 

1-3 вересня 2019 року 

Програма 

Святкового фіналу Всеукраїнського конкурсу 

«Лідер читання» 

Одеса 

 

1 ВЕРЕСНЯ, неділя 

➢ 12.00 -  Заїзд та заселення учасників(ДПУКРДЦ «Молода гвардія», табір «Сонячний») 

➢ 12.30 -  13.00 - Обід (їдальня, табір «Сонячний») 

➢ 13.00-14.30 - Привітання та нагородження учасників. Подарунки від «Торгового дому 

STRATEG» (кіно-концертний комплекс, зал №120) 

➢ 14.30-15.30 - Творча зустріч з письменником В. Рутківським (зал №120) 

➢ 16.00-17.30 – Розважальна програма за допомогою партнерів  «Торговий дім 

STRATEG» 

➢ 16.00-17.30 - Професійна програма (зал №120) 

✓ Дискусія «Чому наше майбутнє залежить від дитячого читання»  

✓ Диспут практиків «Як не зруйнувати дитячу любов до читання художньої 

книги?»  

✓ Обмін досвідом «Інноваційні технології на допомогу бібліотеці» 

➢ 18.00 - Вечеря (їдальня, табір «Сонячний») 

 

 

 

 

 



2 ВЕРЕСНЯ, понеділок  

➢ 9.00-10.00 - Сніданок  (їдальня, табір «Сонячний») 

➢ 10.00-17.00 - Автобусна екскурсія до Аккерманської фортеці м. Білгород-

Дністровський  (сухий пайок/обід) 

➢ 18.00 - Вечеря (їдальня, табір «Сонячний») 

 

3 ВЕРЕСНЯ, вівторок 

➢ 8.00-8.45 - Сніданок (їдальня, табір «Сонячний») 

➢ 9.00-9.45 - Творча зустріч з козаком-письменником Одещини  О. Дряміним (кіно-

концертний комплекс, зал №120) 

➢ 10.00-11.00 - Майстер-клас «Бойові мистецтва козаків» Міжнародний лицарський 

орден ім. Святого Миколая, Одеький молодіжний полк ім.Івана Сірка, керівник-

кошовий отаман Олег Чирков (спортивний зал «Дома творчості») 

➢ 11.00-12.00 – Закриття заходу(спортивний зал «Дома творчості», літній кінотеатр) 

➢ 12.00-13.00 - Обід  

➢ 13.00-15.00 - Переїзд до ООДБ ім. В.Катаєва (автобус)  

✓ Екскурсія по бібліотеці 

✓ Презентація виставки дитячих малюнків – ілюстрацій дитячих книг 

«Козацькому роду нема переводу» 

✓  Закриття заходу  

➢ 15.00-16.00 - Пішохідна прогулянка « Одеса від А до Я»  (для бажаючих) 

➢ Від’їзд учасників  

 


