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11.00-12.00 УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ. 
 Концертна програма за участі аматорських колективів     
 Доброслава 
 ротонда парку «Щедрик»

12.00-13.00 Творча зустріч  з Ірен РОЗДОБУДЬКО, письменницею,    
 майстром прози, сценаристкою, лауреаткою 
 та переможницею літературних конкурсів «Коронація слова»,   
 володаркою відзнаки «Золотий письменник України»

ротонда парку «Щедрик»

13.00-14.00 Автограф-сесія Ірен РОЗДОБУДЬКО
алея парку «Щедрик»

13.00-13.30 Поетичні читання: виступи поета Андрія ХАЄЦЬКОГО 
 (м. Одеса) та поетеси Оксани ВОРОЖБИТ-ЛУКАШ (м. Южне)

ротонда парку «Щедрик»

13.30-14.00 Творча зустріч з  Сергієм ДМИТРІЄВИМ, головою Одеської   
 обласної організації Національної спілки письменників України,   
 керівником літературної студії для письменників-початківців Одещини  
 «Школа молодого автора»

ротонда парку «Щедрик»

14.00-14.30 Презентація фентезі-роману для підлітків львівської письменниці   
 Олени ЧЕРНІНЬКОЇ «Дан. Варвара і варвари» (Одеса : Картуш,  
 2020) за участі автора
 ротонда парку «Щедрик»

14.30-15.30 Автограф-сесія письменниці Олени ЧЕРНІНЬКОЇ        
 алея парку «Щедрик»

14.00-15.00 Тренінг для бібліотечних працівників «Автоматизована система   
 відбору та розподілу книжкової продукції» 
 медіацентр Центральної районної бібліотеки, 
    проспект 40-річчя Визволення, 3 

12.00-14.30 Автограф-сесія письменниці Ніни ГРАВИЦЬКОЇ         
алея парку «Щедрик»

14.30-15.00 Презентація книги «Колдунья из Треугольного переулка»   
 (Одеса, 2019) одеської дитячої письменниці-казкарки
 Ніни Гравицької 

ротонда парку «Щедрик»

12.00-15.00 Автограф-сесія письменниці Олени КАРАЧЕВСЬКОЇ 
алея парку «Щедрик»

15.00-15.30 Презентація творів для дітей  одеської письменниці 
 Олени КАРАЧЕВСЬКОЇ – поетичної збірки «У теплих морях»   
 (Одеса, 2019 ) та збірки оповідань «Кошик для звірят»    
 (Одеса, 2019)

ротонда парку «Щедрик»

12.00-15.00 Мінітурнір між юними шахістами – командами Одеської міської   
 федерації шахів і шахового клубу Доброслава

алея парку «Щедрик»

12.00-15.00 Автограф-сесія Галини МОГИЛЬНИЦЬКОЇ, педагога,    
 публіцистки, поетеси, лауреатки премії імені Василя Стуса 

алея парку «Щедрик»

12.00-15.00 Автограф-сесія Олекси РІЗНИКІВА, письменника, мовознавця,    
 громадського діяча, лауреата літературних премій імені Павла   
 Тичини, Костянтина Паустовського, Тараса Мельничука, Степана   
 Олійника, Бориса Грінченка

алея парку «Щедрик»

12.00-15.00 Автограф-сесія Ігоря СТАМБОЛА, письменника, кандидата   
 історичних наук  

алея парку «Щедрик»

12.00-15.00 Майстер-клас з виготовлення народної ляльки від майстрині   
 народного мистецтва, лауреата обласної премії імені Ростислава  
 Палецького Олени ОВЧИННІКОВОЇ 

галявина парку «Щедрик»

12.00-15.00 Майстер-клас з бісероплетіння та виготовлення прикрас з бісеру  
 і натурального каміння від члена Національної спілки майстрів   
 народного мистецтва України Тетяни АРГАТЮК 

алея парку «Щедрик»

Презентації видань, творчі зустрічі та інші заходи проводитимуться 
відповідно до рекомендацій МОЗ України, а саме: 
• за обов’язкового проходження температурного скринінгу;
• за дотримання дистанційних вимог (1,5 м);
• відвідувачі заходів, які відбуватимуться в приміщеннях, 
мають перебувати у захисних масках

Адреса: Одеська область, Лиманський р-н, смт Доброслав, парк «Щедрик»
Координатор заходу Кривогуз Олеся, моб.: 097-93-88-664,  
Координатор заходу ОдесаБібліоСаміт: Сердюк Світлана, 067-602-27-83


