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Театралізована зустріч гостей за участі Книжкової Феї,  Купідона та 
широкознаної Солохи з конкурсом-грою та даруванням книжок  

(вестибюль) 

 
Презентація книги Олександра Степанова «Море, кино, музыка и 
телевидение…», за участі спеціальної гості – Анни Степанової, 
лауреатки міжнародних конкурсів, засновниці  і президентки єдиного в 
Україні Міжнародного конкурсу саксофоністів «Золотий саксофон» 
(головний читальний зал) 

Презентація оновленого проєкту літньої читальні «ЛІТЕРА 2.0.: 
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» за участю представників 
краундфандингової платформи «Моє місто»  
(головний читальний зал) 

 

Селфі-сходинки: «I love…» та «Бібліотечне сафарі»  
(аванзал) 

 
Благодійна акція «Подаруй бібліотеці книгу!»  
(фойє) 

Миттєва лотерея з креативними подарунками від ОННБ  
(аванзал) 

Бібліотечний квілт «Місце зустрічі – БІБЛІОТЕКА»  
(аванзал) 

Благодійний ярмарок «Від серця до серця»  
(головний читальний зал) 

Спеціальна акція «Побачення з книгою наосліп» 
(головний читальний зал) 

Мистецький розпис мегалистівки «Щастя в серці, серце в любові…»: 
через сприймання філософських символів Григорія Сковороди 
(читальний зал наукових працівників) 
 
Поетична вітальня «Поезія любові» за участі Євгенії Заславської, 

члена Національної спілки письменників України, учасниці 
Колективу поетів «Одеса – місто літератури ЮНЕСКО» 
(відділ рідкісних видань та рукописів) 

Салон літературного буриме «Поетичні імпровізації» 
(відділ мистецтв) 

Презентація книжково-ілюстративної виставки «Книжкова симфонія 
кохання» та літературна вікторина  
(головний читальний зал) 
 

БІБЛІОМАНтія: ворожіння на кохання від Одеської обласної бібліотеки 
для юнацтва імені В.В. Маяковського  
(головний читальний зал) 

Майстер-класи: 

- з виготовлення витинанки від народної майстрині України, зав. 
відділу з питань та охорони нематеріальної культурної спадщини 

Одеського обласного центру української культури Маріанни 
Панасюк; 
 

http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=3121
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- розпису імбирного медяника від Тетяни Навроцької 
(Український клуб Одеси);  

 
- виготовлення валентинки від фахівчині  ОННБ Олени 

Гладенької 
(головний читальний зал) 

Романтична лаунж-зона «Під зорями»  
(внутрішній дворик ОННБ) 

«Театральна студія» – читаємо сонети Шекспіра та випробовуємо 
себе на сцені. Майстер-клас від відомої актриси театра та кіно Тетяни 

Саковської.  
(електронний читальний зал) 
 
Показ мод від міжнародного модельного агентства 
«RoyalFamilyModels»  
(головний читальний зал) 

 

                                До уваги гостей заходу! 
 
Мистецькі виставки: 

- «Закохані в мистецтво» - роботи студентів художньо-графічного 

факультету Південноукраїнського національного педагогічного 

університету імені К.Д. Ушинського; 

-  «Графічна елегія» від художниці ОННБ Катерини Єгорової  

(головний читальний зал) 

Інтерактивні фотозони: «Алея закоханих» та «Крижане серце». 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


