ПРОГРАМА ІІІ КНИЖКОВОГО
ФЕСТИВАЛЮ-ВИСТАВКИ "ВЕСНЯНИЙ КНИГОВИР"
27 КВІТНЯ
10.00 год.
(пл. Героїв Майдану)
10.00 год.
Центральноукраїнський
державний педагогічний
університет імені
Володимира Винниченка
(наукова бібліотека, 3-й
поверх, філологічний зал),
(вул. Шевченка, 1)
10.00 год.
Обласна бібліотека для
юнацтва
(вул. Дворцова, 6/15)
11.00 – 16.00 год.
Палатка обласної
універсальної наукової
бібліотека ім. Д. Чижевського
(пл. Героїв Майдану)

11.00 – 16.00 год.
Палатка Книжкового
супермаркету "БУКИ"
(пл. Героїв Майдану)

11.00 – 16.00 год.
Палатка обласної
універсальної наукової

Книжкова виставка-ярмарок "ВЕСНЯНИЙ
КНИГОВИР"
Презентація книги Олексія Кононенка "Сага про
Кайдашів". Читачі зможуть познайомитися з
поетичним переказом безсмертної повісті видатного
українського письменника Івана Нечуя-Левицького
"Кайдашева сім’я", створеним відомим сучасним
поетом Олексієм Кононенком, поспілкуватися з
автором та придбати книгу із авторським підписом
Нарада Молодих літераторів Кіровоградщини,
презентація книги переможця обласного конкурсу
2015 року Катерини Нікітченко "Будильники з рим"
Презентація книг туристично-краєзнавчого напрямку
"Візьми книжку в літню відпустку". Будуть
представлені сучасні видання, що яскраво
презентують Кіровоградщину і загалом кожен регіон
України, зокрема, нещодавно видані "Рекреаційнотуристські ресурси Кіровоградської області"
Олександра Колотухи, карта-схема "Височинне
Поінгулля та його цікаві місця" Андрія
Домаранського.
Експозиція "Книга крапками" - презентація книг
шрифтом Брайля
АКЦІЯ "Бібліотека українського воїна" - збір книг
для бібліотек військових частин у рамках
Всеукраїнської акції. Акція ініційована
Міністерством культури України для підтримки
бойового духу та патріотичного виховання
українських військовослужбовців.
Подаруйте українську книгу нашому воїну!
Благодійний розпродаж книг. Магазин
реалізовуватиме зібрані книги за демократичними
цінами. Виручені гроші підуть на допомогу Збройним
Силам у рамках ініціатив "Армія SOS Кіровоград".
Старі книги отримають нове життя, люди матимуть
можливість купити книги за символічною ціною, а ми
зможемо допомогти нашим захисникам
Книжкова виставка "Лови момент! Новинки
літератури"
Фотозона – "Літературний клуб "Ліра" відкриває

бібліотека ім. Д. Чижевського
(пл. Героїв Майдану)
11.00 год.
Стенд Громадського
об"єднання "Спільна дія"
(пл. Героїв Майдану)
11.00 год.
Стенд Творчого об’єднання
"Парус"
(пл. Героїв Майдану)
11.00 год.
Стенд Конгресу літераторів
України
(пл. Героїв Майдану)
12.00 год.
(пл. Героїв Майдану)
12.00 год.
(пл. Героїв Майдану)
12.00 год.
Стенд ВИДАВНИЦТВА
"ІМЕКС-ЛТД"
(пл. Героїв Майдану)

12.30 год.
Стенд ВИДАВНИЦТВА
"ІМЕКС-ЛТД"
(пл. Героїв Майдану)
12.30 год.
Палатка Обласної бібліотека
для юнацтва
(пл. Героїв Майдану)
12.00 год.
Стенд ВИДАВНИЦТВА
"ІМЕКС-ЛТД"
(пл. Героїв Майдану)
13.00 год.
Бібліотека-філія №4 Міської
централізованої бібліотечної
системи
(вул. Яновського, 60)
13.00 год.
Обласна бібліотека для
юнацтва

таланти"
Презентація карти-схеми Андрія Домаранського
"Височинне Поінгулля та його цікаві місця"
Презентація книг Олени Надутенко "Гіркий аромат
полину", Олексія Стеценко "Самійло Кішка",
автограф-сесія, читання книг
Презентація книг та альманахів обласної організації
Конгресу літераторів України, зустрічі з
письменниками та поетами, автограф-сесії та читання
творів
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ІІІ КНИЖКОВОГО
ФЕСТИВАЛЮ-ВИСТАВКИ "ВЕСНЯНИЙ
КНИГОВИР"
Презентація книги "Борги нашого життя" Андрія
Гарасима - журналіста і ведучого ток - шоу
Громадського радіо
Зустріч із письменницею Ольгою Полевіною.
Високий рівень художніх творів не лишить байдужим
жодного читача, особливе місце серед них посідає
роман "Королева полыни", який у 2016 році здобув
переможне місце на літературній премії ім.
Максиміліана Кирієнка-Волошина! Книгу можна буде
придбати на ярмарку із автографом
Зустріч із поетом Олександром Архангельським

Майстер-клас "BOOK арт-розпис"

Презентація фантастичної пригодницької повісті
"Дивовижна подорож Соні й Асі до Скандинавії"
Петра Мельника, зустріч з автором ілюстрацій до
книги Федором Лагно
Творче шоу "Свято науково-технічної казки". Шоу
відбудеться у рамках проектів "Казка - дітям" і "СЮТ
- Казковий дивосвіт" за участі дитячих письменників
та волонтерської групи "Лелека". Презентуватиметься
нова книга Павла Чорного
"Сновида: бібліотека чистилища" - Horror квесткімната за мотивами роману О. Мігель "Сновида".
Любителі моторошних загадок запрошуються пройти

(вул. Дворцова, 6/15)
13.00 год.
Палатка ВИДАВНИЦТВА
"ЧАС МАЙСТРІВ"
(пл. Героїв Майдану)
13.00 год.
Палатка Обласної бібліотеки
для юнацтва
(пл. Героїв Майдану)
13.00 год.
Тайм-клуб "Берлога"
(вул. Велика Перспективна,
62)
13.30 год.
Обласна бібліотека для дітей
імені Т.Г.Шевченка
(вул. Шевченка, 5)
13.30 год.
(пл. Героїв Майдану)
14.00 год.
Палатка ВИДАВНИЦТВА
"ІМЕКС-ЛТД"
(пл. Героїв Майдану)
14.00 год.
Палатка ВИДАВНИЦТВА
"ІМЕКС-ЛТД"
(пл. Героїв Майдану)
15.00 год.
Палатка Обласної бібліотеки
для юнацтва
(пл. Героїв Майдану)
15.00 год.
Палатка ВИДАВНИЦТВА
"ІМЕКС-ЛТД"
(пл. Героїв Майдану)

15.00 год.
Палатка ВИДАВНИЦТВА
"ІМЕКС-ЛТД"
(пл. Героїв Майдану)

випробування у квест-кімнаті!
Інтерактив "Граємо в радість" за книгою Е. Портер
"Поліанна".
Модератор зустрічі - директор видавництва "Час
Майстрів" Олег Симоненко
Креативний лібмом "Кропивницький – читаюче місто"

Зустріч із журналістом і ведучим ток - шоу
Громадського радіо, автором книги "Борги нашого
життя" Андрієм Гарасимом
Презентація фантастичної пригодницької повісті
"Дивовижна подорож Соні й Асі до Скандинавії"
Петра Мельника. Зустріч з автором ілюстрацій до
книги - художником Федором Лагно
Представлення переможців обласного
літературного конкурсу імені Валерія Гончаренка
Творча зустріч із Олександром Жовною, автографсесія
Зустріч із журналістом і ведучим ток-шоу
Громадського радіо, автором книги "Борги нашого
життя" Андрієм Гарасимом
Майстер-клас "Створи свою власну bookmark"

Зустріч з автором дитячої книги "Татова книжка"
Павлом Чорним, автограф-сесія. ("Татова книжка" - це
відверта поетична розмова батька з сином про
найголовніші життєві цінності справжнього чоловіка.
Ключові етичні поняття, розкриті мовою мудрих
діалогів і казкових метафор, покликані напоумити
допитливу дитину, надавши їй первинні світоглядні
орієнтири праведного дорослого життя. Переконані,
що ця книга допоможе і батькам, і педагогу в
кропіткій справі духовно-морального виховання юних
патріотів, які неодмінно покращать цей світ, згідно
ідеалів Добра, Істини та Краси!)
"Фронтовий щоденник окопні історії" - стихійні
читання

28 КВІТНЯ
10.00 год.
Обласна бібліотека для
юнацтва
(вул. Дворцова, 6/15)
10.00 год.
Обласна бібліотека для дітей
ім. Т. Г. Шевченка
(вул. Шевченка, 5)

Презентація книги Братів Капранових "Забудь-річка"
Пiд чaс презентaцiї можнa буде поспiлкувaтися з
письменникaми, придбaти ромaн тa iншi книги Брaтiв
Кaпрaнових із автографами
Обласний етап щорічного Всеукраїнського конкурсу
дитячого читання "Книгоманія".
Четвертий (обласний) етап проводиться за участі
переможців ІІІ (районного/міського) етапу, які надали
на розгляд журі свої Читацькі щоденники, що містять
записи про 10 прочитаних книжок, які не входять до
шкільної програми з української чи зарубіжної
літератури. Переможці обласного етапу отримають
звання "Суперчитач області" та стануть учасниками
фестивалю дитячого читання "Книгоманія" у Львові
14.00 год.
Презентація книги "Вулицями рідного міста"
Міська центральна бібліотека Юрія Матівоса. Учасники презентації зануряться у
м. Кропивницького
історію вулиць Кропивницького від створення,
(пл. Дружби народів, 6)
через історичні події та епохи, які відображались у
їхніх назвах і до сьогодення. У книзі описані
топонімічні перипетії цілих районів, парків,
майданів, скверів та мостів
13.00 год.
Зустріч та автограф-сесія із кропивницькою
Обласна бібліотека для
письменницею Елеонорою Бельською
юнацтва
(вул. Дворцова, 6/15)
15.00 год.
Презентація книги Братів Капранових "Забудь-річка".
Обласна універсальна
Пiд чaс презентaцiї можнa буде поспiлкувaтися з
наукова бібліотека
письменникaми, придбaти ромaн тa iншi книги Брaтiв
ім. Д. Чижевського
Кaпрaнових із автографами
(вул. Велика Перспективна,
24)
29 КВІТНЯ
11.00 год
Обласна універсальна
наукова бібліотека ім. Д.
Чижевського (краєзнавчий
відділ)
(вул. Велика Перспективна,
24)
14.00 год.
Обласна універсальна
наукова бібліотека ім. Д.

Презентація дилогії "Смутна доба" і "Білі банкети"
Миколи Смоленчука

Зустріч із письменницею Ольгою Полевіною

Чижевського
(вул. Велика Перспективна,
24)
15.00 год.
Обласна універсальна
наукова бібліотека
ім. Д. Чижевського
(вул. Велика Перспективна,
24)
18.00 год.
Галерея "Єлисаветград"
(Пашутінська, 36)

Зустріч із поетом Олександром Архангельським

Презентація "100 безіменних поезій", у рамках якої
відбудеться представлення нових поетичних збірок
трьох молодих кропивницьких поетів Артема Луценка
– "Лабіринт", Кирила Поліщука – "oZERO", Ольги
Луценко – "Потяг". Вхід: 10 грн.

Програма ІІІ книжкового фестивалю-виставки "Весняний книговир" у мережі
facebook (https://www.facebook.com/kirovogradskaoda/)

