ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
ІІІ Південного фестивалю книги і читання «Книжковий Миколай»
14 - 16 грудня 2018 року, м. Херсон (ККЗ «Ювілейний», вул.Перекопська,11)

14 грудня 2018 року
З 10.00 год. - початок роботи фестивалю.
10.00-18.00 - проведення майстер-класів за участю майстрів народного
мистецтва Херсонщини та Львівщини, виступи творчих колективів, зустрічі зі
Святим Миколаєм, інтерактивні ігри.
12.00 год. - Урочисте відкриття фестивалю.
13.00 - презентація книги «Я спробую намалювати диво», автор Тетяна
Гладиш
14.00 - презентація навчальних видань із серії книг «Навчальна література для
мистецьких шкіл», проводить автор Юлія Сліпіч.
15.00 - зустріч з лауреатом I премії міжнародного конкурсу «Коронація
Слова», лауреатом Премії ім.Л.Українки Надією Гуменюк. Презентація власної
творчості та книг Володимира Лиса.
16.00 год. - Вітання гостей та учасників фестивалю керівниками області.
16.15 - урочисте підведення підсумків конкурсу «Краща книга року» та
нагородження переможців.
16.30 - презентація творчості Анатолія Кичинського, лауреата Національної
премії України ім.Т.Г.Шевченка.
17.00 - Нові літературні обличчя Херсонщини - В’ячеслав Санченко.
17.30 - творча зустріч учасниць Львівського жіночого літературного клубу
Наталки Ліщинської та Любові Долик з читачами. Презентація роману «Не люди.
Люди. Нелюди» Наталки Ліщинської.
Зустрічі з письменниками на інших локаціях м. Херсона.
Бібліотека № 14 ім. Миколи Чернявського (вул. Перекопська,58):
11.00 - творча зустріч з поетом Іваном Гентошем.
ЗОШ № 27:
08.30 - літературний майданчик з Тетяною Луньовою.
ЗОШ № 56:
10.00 - літературний майданчик з Тетяною Луньовою.
Центральна бібліотека ім. Лесі Українки (вул. Потьомкінська,97):
11.00 - зустріч читачів з Галиною Фесюк.
Бібліотека № 1 (вул.Володимира Великого,23):
10.00 - зустріч «Новорічні читання із Сергієм Лоскотом» (видавництво «Ранок»).
Гімназія № 3:
10.00 - презентація книги Сергія Осипенка «Війна та мир, або кролики проти
щурів».
Обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки (вул. Гімназична, 21):
10.00 - автограф-сесія Антона Санченка - для учнів гімназії № 20;
10.00 – презентація серії книг «Коти Вояки», видавництво «АССА»;
12.00 - автограф-сесія та «Новорічні читання із Сергієм Лоскотом» (видавництво
«Ранок»).
Херсонська обласна державна адміністрація:
10.00 - зустріч з мовознавцем Миколою Зубковим.
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ЗНЗ № 55:
10.00 - презентація книги «Ловці думок», зустріч з автором Любов’ю Відутою.
Бібліотеки № 23 ім. Івана Багряного (пр. Тексильників,1) та № 9
(пр.Текстильників,4):
10.30 - зустріч читачів з Надією Мориквас.
Гімназія № 6:
09.15 - презентація книги Валентини Захабури «Ой лишенько, або з чим їдять
вундеркіндів» видавництво «Теза»;
10.30 - презентація повістей «Вінчі й Едісон», «Тимко і гелготунчик Шкода»,
зустріч з автором Сергієм Пантюком;
12.00 - презентація повістей Сергія Пантюка «Вінчі й Едісон», «Тимко і
гелготунчик Шкода»;
12.30 - презентація серії книг «Коти Вояки» видавництва «АССА».
ЗОШ № 41:
11.00 - літературний майданчик з Тетяною Луньовою.
ЗОШ № 57:
11.00 - презентація книги «Війна та мир, або кролики проти щурів», зустріч з
автором Сергієм Осипенком.
Професійно-технічний заклад:
11.00 - творча зустріч з Ярославою Дегтяренко та Яриною Каторож.
ЗНЗ № 11:
11.00 - творча зустріч з Іриною Мацко, авторкою підліткових повістей
видавництва « Академія» .
Херсонський державний університет:
11.00 - творча зустріч з Наталкою Ліщинською та Любов’ю Долик. Поезія,
фантастика, коротка проза.
Бібліотека № 13 ( вул.Богородицька,29):
13.10 - зустріч з Віктором Янкевичем.
Обласна бібліотека ім. Олеся Гончара ( вул. Героїв Крут,2):
12.00 - творча зустріч з Лауреатом I премії міжнародного конкурсу «Коронація
Слова», Лауреатом Премії ім.Л.Українки Надією Гуменюк. Презентація власної
творчості та книг Володимира Лиса;
13.30 - доповідь Антона Санченка на тему «Електронне книговидання та друк на
замовлення в Україні на прикладі сайту «Книгарня першодруків ім. Швайпольта
Фіоля»;
14.00 - «Зустріч через три роки» з Жанною Куявою;
16.00 - творча зустріч з Павлом Бондаренко.
КВНЗ «Херсонська Академія неперервної освіти»:
12.00 - зустріч з мовознавцем Миколою Зубковим.
ЗОШ № 44, 45:
12.00 - літературний майданчик з Тетяною Луньовою.
Центральна дитяча бібліотека Херсонської ЦБС (вул.Потьомкінська,86):
12.30 - презентація книг видавництва «ІБРІС».
Херсонський державний аграрний університет:
13.00 - творча зустріч з учасницями Львівського жіночого літературного
клубу Наталкою Ліщинською та Любов’ю Долик. Презентація фантастичного
роману «Не люди. Люди. Нелюди» Наталки Ліщинської.
ЗНЗ № 54:
13.10 - презентація книги «Ловці думок», зустріч з автором Любов’ю Відутою.
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Гімназія №1:
13.30 - творча зустріч з Іриною Мацко, авторкою підліткових повістей
(видавництво « Академія»).
Академічний ліцей ХДУ:
14.00 - творча зустріч з Наталією Матолінець.
ЗОШ № 52:
14.00 - літературний майданчик з Тетяною Луньовою;
14.00 - творча зустріч з Марією Чумарною;
14.00 - автограф- сесія та «Новорічні читання із Сергієм Лоскотом» (видавництво «
Ранок»).
Херсонське училище рибної промисловості:
14.00 - творча зустріч та презентація книг Дмитро Білим та Андрієм Арканом.
Обласний ліцей Херсонської обласної ради:
13.50 - творча зустріч з Іриною Мацко, авторкою підліткових повістей
(видавництва «Академія»).
Школа гуманітарної праці:
15.00 - творча зустріч з Наталією Матолінець.
Кафе «Львівська майстерня шоколаду» (вул.Преображенська, 8):
16.00 - творча зустріч «Львівська поезія до львівської кави». Свою поезію
читають Іван Гентош, Оксана Маїк, Ольга Романишин, Надія Сковрон, Тетяна
Гладиш.
Кафе «ЧайОК» (просп.Ушакова, 57):
16.00 - зустріч з Наталією Коваль, видавчинєю, засновницею ТМ «Активний
Розвиток Талантів» та письменником Сергієм Лоскотом «Займатися з дитиною або
займатися дитиною», видавництво «Ранок».
Смарт-кафе «Шафа» (просп.Ушакова, 23):
16.00 - творча зустріч з письменниками Львівщини: Марічкою Васько, Зоряною
Кіндратишин, Марічкою Пак.
17.00 - поетичний вечір «Чернетка чудотворства», Сергій Пантюк, Олена
Задорожна, Тетяна Шептицька, Олена Гетьманець.
Кафе «Чайна Карта» (вул. Суворова, 32):
18.00 - творчий вечір Дмитра Плотнікова та Миколи Золотарьова (музика, поезія).
Кафе «Львівська майстерня шоколаду» (вул.Преображенська, 8):
19.00 - Вечір для тих, хто вміє читати (обговорення сучасної літератури).
15 грудня 2018 року
10.00-18.00 год. - проведення майстер-класів за участю майстрів народного
мистецтва Херсонщини та Львівщини.
11.00 - вистава Херсонського академічного обласного театру ляльок.
12.00 - зустріч з Ярославою Дегтяренко та Яриною Каторож.
13.00 - творча зустріч з Анатолієм Шкаріним, презентація книги «Ебол:
Шалений квест».
14.00-14.30 - презентація виставки народної художниці Олени Рибальченко.
15.00 - творчі зустрічі: Петро Шкраб’юк, Ігор Ясенівський.
16.00 - презентація видавництва «Мандрівець» та зустріч з автором Назарієм
Вівчариком (м. Тернопіль).
16.30 - презентація творчості херсонських письменників.
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Протягом дня - вільне спілкування та автограф-сесії з:
Надією Мориквас - 11-11.45,
Сергієм Пантюком - 11.45-12.15,
Павлом Бондаренко - 12.15-12.45,
Надією Гуменюк - 12.45-13.15,
Валентиною Захабура, Світланою Дідух-Романенко, Оленою Задорожньою 13.45-14.15,
Жанною Куявою - 14.15-14.45,
Оленою Гетьманець - 14.45-15.15.
Зустрічі з авторами на інших локаціях м. Херсона.
ЗНЗ № 30:
08.30 - зустріч з Любов’ю Відутою та Іриною Мацко;
09.00 - творчі зустрічі: Сергій Осипенко, Наталія Матолінець;
09.00 - презентація книги «Коти-вояки», видавництво «АССА»;
09.00 - зустріч з Антоном Санченко.
Центральна бібліотека ім. Лесі Українки (вул.Потьомкінська, 97):
11.00 - зустріч з Миколою Зубковим;
12.00 - презентація романів Наталки Ліщинської «Не люди. Люди. Нелюди» та
«Нова людина» - фантастична реальність та паралельні світи людського існування.
Центральна дитяча бібліотека Херсонської ЦБС(вул.Потьомкінська, 86):
11.00 - зустріч з Наталією Коваль, видавчинєю, коучем, мамою першокласника
«Дитячі мотиватори читання : Як зацікавити дітей читанням?».
Ліцей ім.Т.Шевченка:
11.00 год. - презентація книги «Ловці думок», Любов Відута.
Обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки (вул. Гімназична, 21):
11.00 - зустріч Сергія Синюка, Антана Санченка та Наталії Матолинець із
літературно обдарованими дітьми.
Обласна бібліотека ім. Олеся Гончара:
11.45 - «Зустріч через три роки» з Жанною Куявою;
14.00 - «Подумаєш, Херсон» – презентація книг «Нариси бурси», «Левантійські
канікули», «Земля Георгія» Антона Санченка;
12.30 - творча зустріч з Надією Мориквас;
15.00 - поетичний вечір «Поезія війни і любові» за участі Сергія Пантюка та Олени
Задорожньої.
Смарт-кафе «Шафа» (просп.Ушакова, 23):
12.00 - поетичний вечір «Жіночі монологи» (Валентина Захабура, Світлана ДідухРоманенко, Олена Гетьманець, Тетяна Шептицька, Олена Задорожна).
13.00 - творча зустріч з авторами (Марічка Васько, Зоряна Кіндратишин, Марічка
Пак, Ольга Романишин, Ольга Береза).
15.00 - зустріч «Поетична кава з Богданом Пастухом, Іваном Гентошом і Любов’ю
Долик».
17.00 - творчий вечір гурту «Нефеншуй» (музика, поєзія).
18.00 - творча зустріч-спілкування учасників фестивалю.
Кафе «Львівська майстерня шоколаду» (вул.Преображенська, 8):
14.00 - зустріч «Перехідний вік» та інші страшні слова для дорослих» - з Іриною
Мацко.
15.00 - творчий вечір поетеси Зої Щербініної.
Кав’ярня «Дон Марко» (просп. Ушакова, 62):
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14.00 - вечір, присвячений творчості Миколи Братана «Неофіційні сторінки
біографії»;
15.00 - творчі зустрічі: Ярослава Дегтяренко, Ярина Каторож;
18.00 - творчий вечір гурту Happiness street (музика, поезія).
Кафе «Чайна Карта» (вул. Суворова,32):
13.00 - батл двох поетів;
16.00 - творчий вечір поета Влада Шведова;
17.00 - творчий вечір поета та музиканта Романа Августа;
18.00 - творчий вечір поетеси Марії Білої.
Кафе «ЧайОК» (просп.Ушакова, 57):
16.00 - творчий вечір поета та музиканта Максима Звонарьова.
16 грудня 2018 року
10.00 - безкоштовний перегляд мультиплікаційних фільмів.
10.00-12.00 - проведення майстер-класів за участю майстрів народного
мистецтва Херсонщини та Львівщини, зустрічі із Святим Миколаєм.
11.00 - театралізована вистава «Лист Святому Миколаю» театру-студії
«Чеширський кіт».
12.00 год. - виступ дітей ГО «Серце матері».
12.15 - театралізована вистава «Снігова Королева» театру книги «Ровесник».
13.15 год. - перегляд фільму із циклу «Кар’єра» за участі засновника
Книжкової Толоки із м. Миколаїв Львівської області Любові Хомчак.
13.30-14.30 год. - Урочиста церемонія закриття Фестивалю.
Зустрічі з авторами на інших локаціях м. Херсона.
Кав’ярня «Дон Марко» (просп. Ушакова, 62):
12.30 - творчий вечір поетеси Аліси Тютюнникової.
Смарт-кафе «Шафа» (просп.Ушакова, 23):
15.00 - творчий вечір поетеси Дарії Кучеренко.
Кафе «Чайна Карта» (вул. Суворова, 32):
16.00 - творчий вечір поетеси Альони Мовчан та поета, бас-гітариста рок-гурту
«Скіфи» Віктора Ревенка;
17.00 - творчий вечір поетеси Валерії Єфремової.
Щоденно з 10.00 до 18.00 год. (у неділю - до 13.30) - виставка-продаж та
презентації книжкової продукції українських видавництв, виставка творчих робіт
учнів навчально-естетичного комплексу «Художня школа» м. Херсон.
Увага! В програмі фестивалю можливі зміни.

