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ПРОГРАМА  
проведення  VIІ-го Фестивалю молодіжної книги на вулиці Дворцовій 

«Нові часи – нові герої» 
 

10.00-10.20          Відкриття фестивалю (вітальне слово від керівництва області, організаторів, 
спонсорів, партнерів свята) 

10.20-10.30  Спільна молитва за Україну (священники Кіровоградської Єпархії 
Української Православної Церкви) 

10.00-15.00        Розповсюдження рекламної продукції, перегляд відеопрезентації та фільму 
про бібліотеку, соціальних роликів. 
Книжкові виставки, виставки творчих робіт, заповнення Книги відгуків про 
Фестиваль. 

10.00-15.00 Презентація громадських організацій та волонтерів, що надають допомогу 
кіровоградським воїнам в зоні АТО 

10.00-15.00 Книжкові виставки, виставки творчих робіт 
- читальна зала під відкритим небом «Книга під сонцем»; 
- виставка «Бібліотека – серце мого міста»; 
- виставка-презентація ГО ТІМО «Відкриті двері»; 
- фотовиставка «Нові часи - нові герої»; 
- фотовиставка проекту «Миті війни: родинна пам’ять живе»; 
- виставка літератури «Одна Батьківщина і двох не буває»; 
- виставка робіт учнів Кіровоградської дитячої художньої школи 
ім. О.Осмьоркіна «Моя улюблена бібліотека»; 
- виставка робіт учнів Кіровоградського професійного ліцею побутового 
обслуговування; 
- «Українські смаколики» - виставка традиційної української випічки учнів 
Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування; 

10.30-15.00 Фестивальні акції: 
 

 «Подаруй бібліотеці книгу»; 

 

 «Україна – єдина країна» - створення спільного українського рушника в 
техніці торцювання; 
«Дивоколо українського віночка» - створення вінка-оберега для України; 
«Подаруй листівку воїну» - виготовлення та збір листівок для 
кіровоградських воїнів, що знаходяться в зоні АТО 

10.00-15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Сад творчості» (майстер-класи та виставки літератури відповідної 
тематики): 
майстер-клас з кераміки (проводить майстер М.Фірсов); 

 

майстер-клас «Патріотичний артрозпис» (проводять фахівці відділу 
сприяння технічній творчості молоді обласної бібліотеки для юнацтва 
ім.О.М.Бойченка спільно з волонтерами молодіжного та соціального 
відділів Кіровоградської Єпархії Української Православної Церкви);  
 

майстер-клас з виготовлення магнітів з українською символікою 
(проводять фахівці сектору соціокультурної діяльності обласної бібліотеки 
для юнацтва ім.О.М.Бойченка);  

 

майстер-клас «Віночок робити – життя любити»» (проводять учні 
Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування); 
 

майстер-клас «Національні прикраси для одягу» (проводять учні 
Кіровоградського професійного ліцею побутового обслуговування); 
 

майстер клас з манікюру «Українкою бути модно!» (проводять учні 
Кіровоградського професійного ліцею сфери послуг); 
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майстер-клас «Листівка власноруч» (проводять фахівці науково-
методичного відділу обласної бібліотеки для юнацтва ім.О.М.Бойченка);  

 

майстер-клас з тістопластики (проводять волонтери молодіжного та 
соціального відділів Кіровоградської Єпархії Української Православної 
Церкви); 
  

майстер-клас «Виготовлення пакунку з солодким подарунком з крафтового 
паперу» (проводять представники магазину «Колір сонця»); 
 

майстер-клас «Коса - дівоча краса!» (проводять учні Кіровоградського 
професійного ліцею сфери послуг); 
 

майстер-клас «Лялька-мотанка» (проводить майстриня С.Пасашкова); 
 

майстер-клас «Обереги в українському стилі» (проводить майстриня 
В.Залізняк); 
 

майстер-клас «Патріотичні браслети» (проводять студенти фізико-
математичного факультету Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка). 
 

10.30-15.00 «Українські розваги» - інтелектуально-розважальний майданчик 
10.30-15.00 Відеопоказ соціальних роликів Кіровоградського обласного військового 

комісаріату, що популяризують службу в лавах збройних сил України 
11.00-12.00 
 

«Запобігти. Врятувати. Допомогти.» - акція від Управління ДСНС України  
у Кіровоградській області 

11.00-13.00 «Бібліодартс» - спортивно-інтелектуальне змагання (проводять фахівці 
відділу абонементу обласної бібліотеки для юнацтва ім.О.М.Бойченка 
спільно з Кіровоградським обласним центром фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх») 

12.00-12.15 
13.00-13.15 
14.00-14.15 

«Моя Україна!» - мозковий штурм (проводять фахівці відділу 
популяризації книги обласної бібліотеки для юнацтва ім.О.М.Бойченка за 
підтримки фірми «Ласка») 

12.00-12.15 Музичний виступ Марії Ніколенко 
12.15-12.40 Виступи кіровоградських бардів (Олег Коваль, Людмила Борисенко, 

Андрій Шульга) 
12.40-12.50 Літературні читання у виконанні членів літературного клубу «Ліра»  
12.50-13.00 Показ українського народного одягу (учні Кіровоградського професійного 

ліцею побутового обслуговування) 
13.00-13.15 Виступ молодих музикантів (Кірило Поліщук, Сергій Цибульський, Марія 

Моренко) 
13.15-14.00 «Козацькі забави» (від дитячо-юнацького товариства «СІЧ») 
14.00–14.30  Концертна програма Кіровоградської музичної школи №1 ім. Г.Нейгауза 
14.30-14.45 Підбиття підсумків конкурсу малюнків Кіровоградської Дитячої художньої 

школи ім. О.Осмьоркіна «Моя улюблена бібліотека» (за підтримки 
магазину «Колір сонця») 

14.45-15.00 Закриття Фестивалю 
 
 


