ПРОГРАМА
Другого Південного фестивалю книги і читання
«Книжковий Миколай»
15 - 17 грудня 2017 року, м. Херсон
Кіноконцертний зал «Ювілейний»
15 грудня
10.00 год. - Початок роботи фестивалю.
10.00-18.00 год. - Проведення майстер-класів за участю майстрів народного
мистецтва.
10.00-18.00 год. - Виступи творчих колективів, зустрічі із Святим Миколаєм,
інтерактивні ігри.
12.00 год. - Урочисте відкриття фестивалю.
12.30-13.30 год. - Автограф-сесія з переможцем «Коронація слова - 2017»
Віктором Михайловим, Юлією Чернієнко (м.Херсон).
13.30-14.30 год. - Автограф-сесія з відомим поетом, прозаїком, автором творів
для дітей Іваном Андрусяком (м.Київ)
14.30-15.30 год. - Виступ хореографічного колективу «Апельсин» - «Новий рік у
воріт».
17.00-18.00 год. - інтерактивні ігри з дітьми (проводить І. Костюк).
Протягом дня паралельно проходять зустрічі з письменниками на інших
локаціях:
Організатор - обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки:
09.00-10.00 год. - Марія Чумарна та Ярина Каторож (м.Львів) - ЗОШ № 50;
10.00-11.00 год. - Марія Чумарна та Ярина Каторож (м.Львів) - ЗОШ № 52;
09.45-10.45 год. - Володимир Чернишенко (м. Тернопіль), Тарас Микитчак
(м.Львів) - ЗОШ № 30;
14.00-15.00 год. - Марія Чумарна (м.Львів) - обласна бібліотека для дітей ім.
Дніпрової Чайки;
14.00-15.00 год. - Володимир Чернишенко (м.Тернопіль) - обласна бібліотека для
дітей ім. Дніпрової Чайки;
14.00-15.00 год. – Ярина Каторож та Любов Відута (м.Львів) - гімназія №6;
14.30-15.30 год. – Віктор Михайлов (м.Каховка) - Школа гуманітарної праці;
14.40-15.30 год. - Тарас Микитчак (м.Львів) - Школа гуманітарної праці.
Організатор - центральна дитяча бібліотека Херсонської ЦБС:
10.00-11.00 год. - Іван Андрусяк (м. Київ) - Херсонська центральна дитяча
бібліотека.
Організатор - обласна бібліотека для юнацтва ім.Б.Лавреньова:
14.00-15.00 год. - Юлія Качула (АР Крим) - обласний ліцей Херсонської обласної
ради;
14.00-15.00 год. - Олександр Свєтогоров (м.Львів) - гімназія № 1;
15.00-16.00 год. - Юлія Качула (АР Крим) - Херсонський державний університет;
17.00-20.00 год. - засідання літературної кав’ярні «ЛітTERRA» в обласній
бібліотеці для юнацтва ім.Б.Лавреньова за участю Я.Каторож, Б.Бовшика,
О.Свєтогорова, Л.Пуляєвої-Чижович, Т.Пилипець, Ю.Качули.
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16 грудня
10.00-18.00 год. - Проведення майстер-класів за участю майстрів народного
мистецтва.
10.00-18.00 год. - Виступи творчих колективів, інтерактивні ігри.
10.00-11.00 год. - Зустріч та автограф - сесія з херсонським поетом, лауреатом
Національної премії ім.Т.Шевченка Анатолієм Кичинським.
11.00-12.00 год. - вистава академічного обласного театру ляльок «Їжачок хитрячок» за мотивами казок І.Франка.
12.00-12.30 год. - Виступ «сонячних дітей».
12.30-13.30 год. - Зустріч з бардом Юлією Качулою з АР Крим.
13.30-16.00 год. - Зустріч та автограф - сесії з поетами Богданом Бовшиком,
Людмилою Пуляєвою-Чижович, Тетяною Пилипець (м.Львів).
17.00 год. - зустріч з головою громадської організації «Книжкова толока»
Любов’ю Хомчак (м.Львів).
Організатор - обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки:
9.15-10.45 год. - Володимир Чернишенко (м.Тернопіль) і Тарас Микитчак
(м.Львів) – ЗОШ №30.
Протягом дня паралельно проходять зустрічі з львівськими авторами в обласній
універсальній науковій бібліотеці ім.О.Гончара:
10.00 год. - Тетяна Грунська.
11.30 год. - Остап Осмир.
14.00 год. - Марія Чумарна та Катерина Немира.
15.00 год. - Юлія Качула (АР Крим)та Тарас Микитчак.
15.00 год. - Наталія Чернишенко (м.Херсон).
17 грудня
10.00-12.00 год. - Проведення майстер-класів за участю майстрів народного
мистецтва, зустрічі із Святим Миколаєм.
10.00-10.45 год. - Презентація краєзнавчого проекту «Казки Херсонщини» (автор
проекту Юлія Ситнік, БФ «Майбутнє Херсонщини»).
11.00-12.00 год. - Церемонія нагородження переможців всеукраїнського
літературного конкурсу для дітей «Я зміг».
12.00-12.15 год. - Нагородження учасників конкурсу «Спробуй себе у ролі буктьюбера».
12.15-13.00 год. - Зустріч та автограф-сесія з Іваном Андрусяком (м.Київ).
13.00-14.00 год. - Урочиста церемонія закриття Фестивалю.
Щоденно з 10.00 до 18.00 год. (у неділю - до 14.00) - виставка-продаж та
презентації книжкової продукції українських видавництв.
Увага! В програмі фестивалю можливі зміни.

