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Подорож у світ пригод із героями творів 
Сашка Дерманського, переможця 
номінації «дитяча книга  ВВС-2019».
Організатор: видавництво «Теза»

Із чим їдять вундеркіндів? Презентація 
повістей Валентини Захабури. 
Організатор: видавництво «Теза»

майстер-клас із малювання власного 
коміксу для школярів від олени Павлової, 
авторки комікс-кота Інжира 

Вечірка з Кицею із Кропивницького. 
Інтерактивна гра-презентація поетичної 
збірки для дітей олени горобець.

Екологічне виховання через казкотерапію. 
Презентація екологічного бойовика для 
дітей «Помста дерев» олени горобець.

Перше кохання і трішки драми: 
презентація повісті «Поцілунок був 
не останній» оксенії Бурлаки. 
Організатор: видавництво «академія».

Історії дорослішання і пригод. Презентація 
підліткових повістей олени рижко. 
Організатор: видавництво «академія».

12.15–
16.00

11 жовтня / п’ятниця

Зустрічі з дитячими 
письменниками 

Локації філармонії
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Читання книжки Лани ра «Щоденник 
котячих мандрів» та перегляд анімаційного 
фільму «Моя країна – Україна». 
Учасники: письменниця і сценаристка Лана ра та 
актор Євгеній Конощук. 
Організатор:  «Новаторфільм».

Інтерактивна презентація серії книг 
«Чарівний шкільний автобус» 
Організатор: видавництво «Веселка».

Бронювання місць для груп за номером 
066-410-41-60 олена

Презентація книжок львівської письменниці 
Наталії матолінець «Варта у Грі. Артефакти 
Праги» та «Академія Аматерасу». 
Організатори: видавництва «аССа», «Vivat». 

Скайп-зустріч америка–Черкаси:
Секрети життя і навчання українських 
підлітків в Америці від Наталії та марії 
Ясіновських. Презентація книги 
«Українка по-американськи».

Презентація проекту «Мудрість 
передвічна. Афоризми давніх українських 
мислителів ХІ – поч. ХІХ ст.», 
реалізованого за підтримки УКФ. 
Організатор: видавництво «Кліо».

Дискусійна панель «Видавничий бізнес»: 
національний і регіональний виміри. 
За участі представників провідних 
всеукраїнських та черкаських 
видавництв і професорсько-
викладацького складу ЧНУ.
Модераторка: Лариса Завгородня. 

14.00
Перша локація

14.00
Обласна дитяча 
бібліотека

14.00
Бібліотека імені 
В. Симоненка

14.00
ЧНУ ім. Б. Хмель
ницького,
4 корпус, 
375 аудиторія

11 жовтня / п’ятниця

12.15–
16.00

Локації філармонії
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Відкрита дискусійна платформа «Гендер. 
Точка доступу» та презентація книги «Інша 
оптика» за участі професорки кафедри 
літературознавства Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» 
Віри агеєвої, доцентки кафедри соціології 
Національного університету «Києво-Мо-
гилянська академія» Тамари марценюк, 
професорки кафедри філософських і 
політичних наук ЧДТУ анжели Бойко.
Модераторка: марина гур’янова.

Творча зустріч для школярів та студентів 
із письменницею Дарою Корній, 
лауреаткою премії «Коронації слова». 
Організатор: видавництво «Vivat».

50 книжкових правил кота Інжира. 
Зустріч із оленою Павловою, художницею, яка 
створює кота Інжира – єдиного українського 
кота, що прочитав «Улісс» Джойса.

офіційне відкриття третього 
Черкаського книжкового фестивалю. 

Конкурсний показ «Я – книга».

Історична правда і Вахтанг Кіпіані. 
Презентація книги «Справа Василя Стуса». 

Нові і улюблені вірші: 
поетичні читання із Сергієм Жаданом.

Презентація видавничого дому 
«Дім химер» від Вікторії гранецької 
та Влада Сорда. 
Організатор: видавництво «Дім Химер».

15.00
Перша локація

15.00
Друга локація

15.00
Третя локація

16.00

16.15
Перша локація

17.00
Перша локація

17.00
Друга локація

11 жовтня / п’ятниця

Перша локація

16.15
Сходи філармонії



5

Круглий стіл на тему «Особливості 
створення регіональних книжкових 
фестивалів» за участі організаторів із 
Черкас Людмили Фіть та Юлії Чабаненко, 
Києва – Юки Красюк, Полтави – Вікторії 
Пилипенко, оксани Лісан, Тетяни 
Зеленської, Кропивницького – Тамари 
Саміляк, олександра ратушняка.

Подорож у світ пригод із героями творів 
Сашка Дерманського, переможця 
номінації «дитяча книга  ВВС-2019». 
Організатор: видавництво «Теза».

Сучасна Країна: як не втратити 
притомність. Творча зустріч з остапом 
Дроздовим – письменником, журналістом і 
екс-ведучим телеканалу ZIK (м. Львів).

Де заховані українські шедеври? 
Презентація книги «65 українських 
шедеврів» від мистецтвознавиці Діани 
Клочко за участі директорки Художнього 
музею ольги гладун та української 
художниці Тетяни Черевань. 
Організатор: видавництво «ARTHUSS».

Від 2 до 102. Творчий вечір Івана малковича, 
поета, лауреата Шевченківської премії, 
засновника та директора видавництва 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». 

Виступ гурту «Жадан і Собаки» із новою 
програмою «Мадонна». 

День із гостем. Розмова про демократію 
під віскі із Вадимом Карп’яком – 
журналістом, ведучим програми «Свобода 
слова» на ICTV.
(попереднє бронювання столиків)

17.00
Третя локація

17.00
Дитяча зона

17.45
Перша локація

17.45
Друга локація

18.30
Зал Філармонії

20.00
Зал філармонії

20.00
Кафе woca
бул. Шевченка, 218/220

11 жовтня / п’ятниця
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ПоеТИчна кава з Лесею мудрак. Неформальне 
спілкування зі смаколиками із поетесою, 
лауреаткою міжнародних фестивалів.

Презентація книги «Де заховані ключі 
від щасливого майбутнього «Особистий 
простір дитини» від Сергія радченка.

Як успішно провести книжковий 
фестиваль без емоційного вигорання. 
Людмила Фіть

Картатий слон Елмер та інші дивовижі.  
Інтерактивні ігри з Тетяною Левченко. 
Організатор: видавництво «аССа». 

Кулінарні балачки про сучасну українську 
кухню із шеф-кухарем і автором 
кулінарної книги «Зваблення їжею. 
70 рецептів, які захочеться готувати» 
Євгеном Клопотенком. 
Організатор: видавництво «Книголав».

Схід і захід: парадокси любові. Зустріч 
із письменницею галиною Вдовиченко. 
Презентація книги «Найважливіше – 
наприкінці». 
Модераторка: олександра Буйвол.

Організатор: Видавництво Старого Лева.

Зустріч із історикинею Тетяною Водотикою 
«Як займались великим бізнесом на 
Донбасі у ХІХ ст. – до того, як це стало 
мейнстрімом». 
Організатор: видавництво «Кліо». 

10.00
Ботаніка
(вулиця 
Симоненка, 3)

10.00
Перша локація

10.00

10.30
Дитяча зона

11.00
Друга локація

11.00
Перша локація

11.00
Третя локація

12 жовтня / субота
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Перебудовані на забуття. Історична 
дискусія про затоплені села з Сергієм 
ганницьким. Перегляд документального 
фільму «Перестройка (1956–1959)» 
журналістів Захара Колісніченка та андрія 
Чернеги. Презентація книги «Затоплені 
села» наукового співробітника заповідника 
«Чигирин» Наталії Чигирик.

Читання книжки Лани ра «Щоденник 
котячих мандрів» та перегляд анімаційного 
фільму «Моя країна Україна». Творча зустріч 
із письменницею та сценаристкою Ланою 
ра та актором Євгенієм Конощуком. 
Організатор: Новаторфільм.

Презентація книги антіна мухарського «Кістяк 
з Чорнобиля» – страшно веселої фантастичної  
казки, призначеної для домашнього читання як 
дітьми, так і їхніми батьками. 
Організатор: Український культурний фронт.

Чому наш мозок любить картинки і як це 
використати? Розмова зі скрайберкою 
Юлією Кнюпою.

Подорож у світ «Котів-вояків». 
Квіз-презентація нової книги з серії. 
Організатор: видавництво «аССа».

майстер-клас від олександра Красюка 
«Складності перекладу-нюанси 
вирішують все».

Весела розвага для дітей від 5 років: 
майстер-клас «Вгадайка орігамі» з орігамі 
«Веселі звірятка» (цікава гра, складання 
орігамі, подарунки). 
Організатор: видавництво «Сова». 

11.00
Зал Філармонії

11.30
Дитяча зона

12.00
Перша локація

12.00
Друга локація

12.00
Третя локація

12.00
Буквиця

12.30
Дитяча зона

12 жовтня / субота
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Поетичний мікрофон. Леся мудрак, 
мар'ян радковський, олексій Юрін. 

Презентація-перформанс  осінніх романів 
«Дому Химер»: темне фентезі, недитячий 
горор, історична містифікація.
Учасники: алевтіна Шавлач, артур Закордонець. 

Організатор: видавництво «Дім Химер».

Історія як тло для детективу.
Презентація роману «Готель “Велика 
Пруссія» Богдана Коломійчука.
Організатор: Видавництво Старого Лева. 

36 і 6 котів та інші пригоди. Презентація 
дитячих книг галини Вдовиченко. 
Організатор: Видавництво Старого Лева.

майстер-клас від Юки Красюк 
«Кулінарні поради по приготуванню 
першого роману» 

День із гостем.
Співи «на шапку» від братів Капранових.

Історико-художня композиція «Зірка і 
Лев: геній і трагедія Марії Заньковецької» 
(за новелою Світлани горбань) за участі 
співробітників Черкаського обласного 
краєзнавчого музею. 

Котикотерапія від кота Інжира. 
Художниця олена Павлова розкаже, 
як уникнути осінньої хандри за порадами 
її персонажа.

13.00
Перша локація

13.00
Друга локація

13.00
Третя локація

13.00
Бібліотека 
ім. Т. Шевченка

13.00
Площа біля 
Будинку торгівлі

13.00
Бібліотека 
ім. Л. Українки

13.30
Дитяча зона

12 жовтня / субота

12.30
Проща біля 
Будинку торгівлі
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Переплетення міста, природи і історію: 
презентація фентезі «Місяцівна» 
Дари Корній.
Модераторка: Юлія Блажієвська. 
Організатор: видавництво «Vivat». 

Історія Черкас часів 90-их: презентація книжки 
«Район Д» артема Чеха, уродженця Черкас, 
автора 14 книг і низки літературних відзнак. 
Модератор: Ярослав Лавров.

міф про «вовчих лицарів» в українській 
культурі: очікування/реальність. Павло 
Дерев’янко розповість як сформувало світ 
його темного фентезі «Аркан вовків». 
Модератор: Назарій Вівчарик. 
Організатор: видавництво «Дім Химер». 

Зустріч із засновниками премії «Книжка 
року» Костянтином родиком та галиною 
родиною.

Дискусія «Черкащина: майстри 
художнього перекладу від Петра Гулака-
Артемовського до Наталії Горішної». 
Учасники: Володимир Поліщук, Наталія 
Горішна, Тамара Кисільова, Валерій Кикоть. 
Модерує Володимир Поліщук.

Кохання із дорослими наслідками: 
презентація книги для підлітків «Дорослі 
зненацька» Сергія гридіна.
Модератор: анастасія Дзюбак. 

Організатор: Видавництво Старого Лева.

Презентація роману «Паперові солдатики» 
братів Капранових. 
Організатор: видавництво «Зелений пес». 

14.00
Перша локація

14.00
Друга локація

14.00
Третя локація

14.30
Зал Філармонії

14.30
Дитяча зона

14.00

15.00
Перша локація

Бібліотека 
ім. Т. Шевченка

12 жовтня / субота
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Битва жанрів: фентезі vs детектив. 
Дискусія у форматі піжамної вечірки.
Учасники: Ярина Каторож, Віктор Янкевич, Наталія 
матолінець. 
Модераторка: Наталка Ярошенко. 
Організатори: видавництва «НК-Богдан», «Км-Букс», 
«аССа», «Vivat».

Презентація мультимедійного проекту 
«Там, де вдома»: 112 віршів про любов та 
війну від воїнів АТО/ОСС та волонтерок, які 
допомагали армії.
Учасники: Юлія Ілюха, марко Терен, Влад Сорд, 
Наталія маринчак. 

Організатор: видавництво «аССа».

Інтерактивна презентація серії книг 
«Чарівний шкільний автобус». 
Організатор: видавництво «Веселка».

Дискусія із Вадимом Карп’яком, ведучим 
«Свободи слова» на каналі «IСTV» «Шоу, пліз: 
Як політика підлаштовується під шоу біз». 
За участі Ірени Карпи, миколи Томенка.

На стику літератури й мистецтва: як 
працювати з коміксами. Дискусія марії 
Шагурі – кураторки проекту перекладів 
коміксів українською мовою. 
Організатор: видавництво «рідна мова».

Секретне чаювання. Книжковий вечір із 
підлітковими письменницями – Іриною 
мацко, оленою рижко і оксенією Бурлака. 
Організатор: видавництво «академія». 
Вхід – чашка чаю.

музично-поетичний «Дуоджем». Космічне 
поєднання музики і поезії на одній сцені. 

15.00
Третя локація

15.30
Дитяча зона

16.00
Перша локація

16.00
Друга локація

16.00
Ботаніка
(вулиця 
Симоненка, 3)

16.00
ТРЦ Любава

12 жовтня / субота

15.00
Друга локація
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Презентація роману макса Кідрука «Доки 
світло не згасне назавжди» – першого 
роману автора з доповненою реальністю. 
Для книги спеціально розроблено 
мобільний додаток, який дозволить 
по-новому глянути на обкладинку 
та побачити додаткові тексти або 
відгалуження основного сюжету.

Поетичний вечір із Сашею гонтар, Юрком 
Косминою і Євгеном манженком – зірками 
видавництва «Люта справа».
Організатор: видавництво «Люта справа».

Такі різні, але схожі жінки. Презентація 
роману Ірени Карпи «Добрі новини з 
Аральського моря».
Модераторка: Людмила Фіть.

Етно-вечірка з Дарою Корній 
«Чарівні істоти українського міфу
серед нас».

Виступ музичного проекту «Flatcher» та 
олексія Юріна.

Юрко Іздрик та григорій Семенчук. 
Концерт гурту «DRUMТиАТР».

17.00
Перша локація

18.00
Друга локація

18.30
Перша локація

20.00
Зал Філармонії

19.00
Амбросхаб

20.30
Зал Філармонії

12 жовтня / субота
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майстер-клас від Наталії Захарченко 
«Інформаційний супровід мистецьких 
заходів в соціальних мережах».

День із гостем.
Велопокатушки з маркіяном Прохаськом

Екскурсія містом “Легенди старих 
Черкас” від анни арінархової.

Вручення міжнародної премії «Чер.net.к@»

Зустріч із письменницею та блогеркою 
Дзвінкою Торохтушко.

Презентація книги 
«Великі форми» Євгенії Чуприни. 
Організатор: видавництво «Zалізний тато». 

Коли хеппі-енд веде до початку?... 
Презентація книги «Хеппі енд» черкаської 
письменниці Тетяни Брукс. 
Модераторка: олександра Буйвол.

Етнографічно-художнє дослідження
Дари Корній «Чарівні істоти українського 
міфу. Домашні духи». Історичний екскурс 
від Бориса Юхна.
Організатор: видавництво «Vivat». 

Презентація двомовної збірки поезій 
про Україну очима американця 
«Ukrainian Heart. Українське серце» від 
американського поета Білла артрелла

10.00

10.00

10.15
Третя локація

11.00
Перша локація

11.00
Друга локація

11.00
Третя локація

11.00
Музей «Кобзаря»

12.00
Перша локація

13 жовтня / неділя

10.00
Збір біля 
філармонії
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анатомія бестселера по-українськи: 
майстер-клас від письменниць Поліни 
Кулакової, Ксенії Циганчук та Вікторії 
гранецької.
Організатор: видавництво «Дім химер».

Наукові посиденьки на тему «Міфи та 
реалії харчування сучасної людини» від 
авторів монографії «Інноваційні технології 
харчової продукції функціонального 
призначення» михайла Пересічного та 
анни Собко. Спілкування, дегустація та 
творча атмосфера.

Творча зустріч із дитячою черкаською 
письменницею ганною григорович.
Модераторка: Тетяна Левченко.

Дискусія «Нова архітектура Черкас: 
мейкап чи тотальна пластика?». 
Учасники:  Федір гонца – архітектор, старший 
викладач кафедри образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтва ЧНУ, Сергій ганницький – 
краєзнавець, історик, олекса Хуторний – засновник 
і головний редактор проекту «громадське 
телебачення: Черкаси», Борис Юхно – журналіст, 
краєзнавець, олексій Шандра – студент навчально-
наукового інституту історії і філософії ЧНУ, автор 
проекту «На районі», журналіст «громадського 
телебачення: Черкаси».

майстер-клас від Вікторії осташ 
«Сучасний інструментарій для створення 
відео».

«арт-медитація»: презентація книги 
олени Желєзняк «Світлопишу» за участі 
акторів Творчої лабораторії олеся 
Павлютіна, музикантів олександра 
Дорошенка та Юрія Шакалова і художників 
Мистецької майстерні «Барви натхнення» 
(керівниця ольга Курська).

12.00
Друга локація

12.00
Третя локація

12.00
Дитяча зона

12.00
Рибний ряд
(Двір 
фізкультурного 
факультету ЧНУ)

12.00
Амбросхаб

13.00
Перша локація

13 жовтня / неділя
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Література як must have для сучасної 
людини незалежно від освіти. Дискусія 
за участі директорки Центру літературної 
освіти Litosvita Світлани Привалової.

Як прожити два місяці в антарктиді: 
розмова про майбутню книгу з 
письменником маркіяном Прохаськом. 

Творчі секрети просування відео 
від олени мяус.

Дискусія «Дорослі теми підліткового 
фентезі». Дискусія з авторами та 
перекладачами книг, що вийшли в серії 
«Час фентезі», презентація новинок.
Учасники: ганна григорович, Тетяна Левченко, 
Наталія матолінець.

Організатор: видавництво «аССа».

Коротко та химерно: дискусія на основі 
тематичних збірок оповідань, що побачили 
світ у видавництві «Дім Химер» 2019 року.
Учасники: Влад Сорд, Вікторія гранецька,аліса 
гаврильченко, Володимир мінін, Сергій Каменчук. 
Організатор: видавництво «Дім Химер». 

Презентація проекту та книги «Ukraїner: 
жива книга про мандри». 

Поетичний перформанс «Амброзія» 
від олексія Юріна – поета, драматурга, 
перекладача. Історичний екскурс від 
Сергія ганницького.

Нагородження переможців Конкурсу 
відеопоезії «Підкова» на твори черкаських 
авторів або власну поезію.

13.00
Друга локація

13.00
Третя локація

13.30
Амбросхаб

14.00
Перша локація

14.00
Друга локація

14.00
Третя локація

14.00
РАЦС

14.20
Амбросхаб

13 жовтня / неділя
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Люта вечірка – поетичні читання від авторів 
видавництва «Люта справа» за участі Юрка 
Позаяка та Віктора Недоступа.

альтернативна освіта в Черкасах: вчитися 
по-новому.
Учасниці: Тетяна Кукла, засновниця дитячого 
садочку та школи Montessori family, Юлія Бровченко, 
засновниця го «Discovery school» та Ірина Ткаченко, 
засновниця школи «Araneo». 

Спершу був Біткоїн, а потім слово.
Розмова про цікавий шлях копірайтера з 
Денисом андрущенком, WTFbit Group. 

офіційне закриття третього Черкаського 
книжкового фестивалю.

15.00
Перша локація

15.00
Друга локація

16.00

15.00
Третя локація

13 жовтня / неділя
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майстер-класи

Паперова закладинка «мудра сова», 
марина Сорока.

малювання антистрес технікою дудлінг. 
Це несвідомий малюнок за допомогою кружечків, 
ромбів, крапочок, паличок.
Організатор: Краєзнавчий музей.

«Творчий автопортрет». Створи себе на папері, 
використовуючи клаптики тканини.
Організатор: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, кафедра оДПм.

«маскотерапія», ольга мур. Майструємо 
маски тварин або улюблених героїв.

«Історія письма». 
Навчимо писати тим, чим писали раніше наші предки.
Організатор: Краєзнавчий музей.

«Творчий автопортрет». 
Створи себе на папері, використовуючи клаптики 
тканини.
Організатор: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, кафедра оДПм.

«Листівка в техніці акварель». анна 
Проненко.

Паперова закладинка «мудра сова», 
марина Сорока.

«Вишивання літер», маріанна Степаненко.

«Перевір свою техніку читання!»
Організатор: Черкаська обласна бібліотека для дітей

«розпис керамічного кулону», олена 
Почтарьова.

12.00–
15.00

11 жовтня
п’ятниця

15.00–
18.00

11.00–
15.00

12 жовтня
субота
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майстер-класи

«Фільмові закладинки», Катя Кушнір.

«Екоторбинки», Яніна Танцюра.

Закладинки «Казкові персонажі», олена 
Коротченко.

«малюємо кавою», ольга Курська.

«Фільмові закладинки», Катя Кушнір.

«Дитячий браслет безпеки», Яніна 
Танцюра.

Паперова закладинка «мудра сова», 
марина Сорока.

«Паперкрафт», Катерина Яременко.
Створення об’ємних речей з паперу.

15.00–
18.00

12 жовтня
субота

13 жовтня
неділя

12.00–
15.00

В дитячій зоні на Вас чекають: 

1. Лінгвістичний центр SVITMOV.ck

2. Клуб дитячого розвитку «Kids Club»

3. Майстер класи від школи усного рахунку 
Соробан Черкаси

4. Центр розвитку особистості Еволюція


