30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек
24.09. – 30.09.2018 р.
Бібліотека non-stop!
ПРОГРАМА
24 – 30 вересня
 Екскурсії для читачів «Невідома бібліотека» (всі фонди відкриті)
 «Стань користувачем бібліотеки сьогодні» (безкоштовний запис до
Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка)
 «Прощення читацьких гріхів» (боржники мають змогу повернути
книги без штрафних санкцій)
 «Бібліостиль» (святкове оформлення відділів)
 Акція «Подаруй бібліотеці книгу»
 «Рандеву з книгою: читайте з нами українське» (відділ
абонемента):
 «Літературний пеленг»
 «Нові літературні імена»
 «Класика. Незвичне перезавантаження»
 Акція-освідчення «Бібліотеці з любов’ю» (користувачі зізнаються у
любові до бібліотеки )

24 вересня
 Ретро-зустріч «Великі педагоги світової слави» Василь
Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди (до 100річчя від дня народження). О 15 годині у відділі документів із
гуманітарних наук
25 вересня
Заходи для бібліотечних працівників:
 «Топ-п’ять письменників, книги яких варто прочитати».
 «Лауреати літературно-мистецької премії ім. І. НечуяЛевицького».
 «Новий світ ремесла» з Оленою Мічковою. Майстер-клас з розпису
імбирних пряників
 Бібліолотерея «Який Ви бібліотекар?»
26 вересня
 Краєзнавча вікторина «Чернігів мій, прийшов ти зі століть!» о 13
годині у відділі краєзнавства
 Виставка картин та творча зустріч у стилі «печворк» (текстильна
мозаїка) «Дар віддавати людям все прекрасне» з чернігівською
майстринею, заслуженим майстром народної творчості України
Тетяною Баженовою. Відкриття о 14 годині у великому читальному
залі відділу документів із гуманітарних наук
 Бібліографічний огляд та перегляд літератури «100 +» (рідкісні та
цінні видання з фондів Чернігівської обласної універсальної наукової
бібліотеки ім. В. Г. Короленка) о 15 годині у відділі наукової
інформації та бібліографії
 «Салон краси» запрошує. Майстер-клас «Мистецтво макіяжу»,
«Чарівна зачіска» о 15 годині у відділі документів з економічних,
технічних, природничих та сільськогосподарських наук
27 вересня
 Початок святкових заходів об 11 годині
 Урочисті збори бібліотечних працівників, шанувальників книги,
представників громадськості, друзів бібліотеки
 Відеовітання з Всеукраїнським днем бібліотек
 Підбиття підсумків обласного фотоконкурсу «Життя як книга»
 Бібліошоу (концерт) «Парадна зала нових вражень» (великий
читальний зал відділу документів із гуманітарних наук)
 «Бібліотекар – професія на все життя» (зустріч із ветеранами
бібліотечної справи у відділі мистецтв)

 Засідання клубу «Deutsch mit spass» = «Німецька з задоволенням»
на тему: «Про бібліотеки німецькою» о 18 годині. Модератор – Олена
Гросс
29 вересня
 Засідання клубу «Italica» на тему: «Про бібліотеки італійською» о
15 годині. Модератор – італієць Марко Сенсі
30 вересня
 Засідання клубу «Спілкуємось англійською» (English Speaking
Club) на тему: «Бібліотеки – наше майбутнє» о 15 годині. Модератор –
Тетяна Савченко
 Інформаційна виставка «Бібліотека – це не тільки книги».
Експонуються різноформатні інформаційні ресурси отримані Центром
«Вікно в Америку» за підтримки Посольства США в Україні. Мова –
українська, англійська
 «Квіткова
терапія» з Надією Кривопишою. Майстер-клас зі
створення декоративних квітів у відділі документів із гуманітарних
наук о 15 годині

Ласкаво просимо!
Контактна інформація:
Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка,
м. Чернігів, проспект Миру, 41
Тел. (0462) 69-71-97
E-mail: korolenkolib@ukr.net
Веб-сайт: www.libkor.com.ua
Facebook: www.facebook.com/bibliotekaKorolenkaChernigiv/
You Tube: www.youtube.com/channel/UCOdPsuphAMLo-Eebb0Sb1Uw

