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Програма фестивалю 

«Азбукове Королівство Магів і Янголів» 
 

Шафландія 
 

18 – 21 жовтня 2018 р. 
 

Наш Фестиваль готує вам низку приємних несподіванок: цьогоріч він стане не тільки 
простором свободи, цікавих майстер-класів, презентацій, дружніх балачок і дозвілля, а й 
місцем для генерації нових задумів та обміну досвідом. Кожен присутній зможе стати 
учасником чогось незвичайного, адже паралельно з повсякденним життям є чарівні світи, ще 
не відкриті таємниці, дивовижні простори, фантастичні реальності, в які можна поринути, 
обравши будь-яку книжку з шафи.  

 
18 жовтня (четвер) 
 

Зал 4 – 16:00 – 16:20 – Офіційне відкриття фестивалю.  

Відкриття виставки «Ілюстрація. Українське ретро» на основі художніх робіт з колекції музею, 

створених класиками української книжкової ілюстрації: Юрієм Чаришніковим, Григорієм та Сергієм 

Якутовичами, Марією Котляревською, Надією Лопуховою, Василем Чебаником, Юрієм Северином 
та ін. 

 

Зал 5 – 16:30 – 16:50 – Відкриття виставки «Подорож у казку», присвяченої Шарлю Перро та Жулю 

Верну. В експозиції буде представлено художні роботи та видання з колекції музею, а також роботи учнів 

дитячих художніх студій під керівництвом Тамари Романової та Лариси Пономаренко. Захід відбудеться 

за участю української художниці Катерини Штанко. 

 

Зал 4 – 17:00 – 18:00 – Тарас Компаніченко та «Хорея Козацька». 

«Хорея Козацька» – ансамбль стародавньої музики, заснований у Києві 2005 р. Виконує музику 

Середньовіччя, Ренесансу, бароко, класицизму, романтизму та окремі сучасні твори.  

Керівник – заслужений артист України, Тарас Компаніченко. 

 

__________________ 

19 жовтня (п’ятниця) 

 

Зал 1 – 11:00 – 12:00 – Майстер-клас «Метафорична листівка» від Юлії Стахівської. 

 

Зал 1 – 11:00 – 12:00 – Майстер-клас «Ґраттаж». Французькою це слово означає «дряпати» і позначає 

спосіб виконання малюнка шляхом продряпування пером або гострим інструментом. Як створювати 

ґраттаж-зображення відвідувачам фестивалю продемонструє співробітник музею, В’ячеслав Гришко. 

Тематика – казки Шарля Перро, подорожі. 

 

Зал 2 – 11:00 – 12:00 – Майстер-клас «Музейна папірня» від Лесі Іванченко. На майстер-класі ви 

дізнаєтесь про історію виникнення паперу, познайомитесь з процесом його виготовлення, і, звичайно, 

зможете зробити папір власними руками. 

 

Зал 3 – 11:00 – 12:00 – Презентація книжок видавництва Bukrek: автор Юлія Косівчук «Війна і 

маленька Віра» та «Мама, у якої зламалась пружинка» за участю представника видавництва Ігоря 

Туржанського.  

Юлія Косівчук – чернівецька поетка, журналістка, художниця, каратистка, композиторка і бард, зараз 

мешкає у Каліфорнії (США). 

Казка «Війна і маленька Віра» (2017, Bukrek) розповідає про потвору Війну, яка нахабно втручається в 

життя дітей і живиться їхніми іграшками та сміхом. Проте манюній Вірі таки вдається перемогти 

жаховисько. Книжка сповнена оптимізму та впевненості в тому, що за чорною смугою завжди буде біла. 
Додатковим подарунком для маленьких читачів є цікаві завдання. 

«Мама, в якої зламалася пружинка» (2018, Bukrek) – журливі і водночас радісні, сповнені любові та 

янгольського захисту оповідання. Книга залишає післясмак віри в диво, творення якого цілком у наших 

руках. Для дітей і дорослих, які вірять у янголів. Українською та англійською мовами.  



 

Зал 4 – 11:00 – 12:00 – Творча зустріч із поетесою, прозаїком, перекладачкою Галиною Кирпою.  

 

Зал 5 – 11:00 – 12:00 – Презентація книги Зірки Мензатюк «Дике літо в Криму» (Видавництво А-БА-

БА-ГА-ЛА-МА-ГА, м. Київ, 2018) 

«Дике літо в Криму» – гостросюжетна повість про літні канікули на кримському узбережжі, про дружбу 

київської школярки Наталочки з татарськими ровесниками. Оселившись у наметі на дикому березі моря, 

допитлива п'ятикласниця зіткнеться з несподіваними небезпеками й загадками, втраплятиме у моторошні 

пастки. Та найбільшою таємницею стане коштовний срібний пояс, схований 1944 року, коли татарів 

насильно вивозили з рідного Криму. Однак Наталочка та її нові друзі ще не знають, що цю реліквію 

розшукують не тільки вони. 

Герої нового твору відомої української письменниці Зірки Мензатюк уже відомі читачам з її повісті 

«Таємниця козацької шаблі» (цей твір увійшов до шкільної програми за 5-й клас). І ось вони знову 

вирушають у мандрівку.  

 

Зал 1 – 12:10 – 12:50 – Майстер-клас «Скрипторій» від Галини Карпінчук. На майстер-класі ви дізнаєтеся 

про історію виникнення абетки; про типи давнього письма – устав, півустав, скоропис; про матеріали, за 

допомогою яких створювали рукописні книги. 

 

Зал 2 – 12:00 – 13:00 – Майстер-клас з виготовлення Янголиків із вибійкою від майстрині музею - Аліси 

Шрамко. Відколи люди почали виготовляти тканину, вони намагалися її прикрасити. Різні техніки 

вишивки, ткані орнаменти, аплікація – все це широко використовували українські жінки для створення 

неповторного колориту народного одягу, рушників, скатертин, фіранок тощо. Одним з видів оздоблення 

тканини також була вибійка.  

Це декорування тканини шляхом друку на полотні різноманітних візерунків і орнаментів за допомогою 

спеціальних різьблених дощок, форм, дерев’яних кліше, верстатів. Ця техніка була популярна серед 

населення України, вона дозволяла зробити тканину, схожу на фабричну, нанести будь-який малюнок 

менш трудомістким способом, ніж, наприклад, вишивка, що значно полегшувало працю жінок.  

На майстер-класі відвідувачі зможуть власноруч спробувати відтиснути на тканину візерунок з дерев’яної 

форми, поєднуючи різні орнаментальні мотиви, і створити чудового прикрашеного Янголика.  

 

Зал 2 – 12:00 – 13:00 – Майстер-клас «Музейна папірня» від Лариси Григорівни Коренди. На майстер-

класі ви дізнаєтесь про історію виникнення паперу, познайомитесь з процесом його виготовлення, і, 

звичайно, зможете зробити папір власними руками. 

 

Зал 3 – 12:00 – 13:00 – Презентація книжок Дженні Німмо «Чарлі Бон і таємничий дар» та «Чарлі Бон і 

Часокруть» (видавництво «Знання») за участю представниці видавництва, Тетяни Лахно. 

Хто з нас хоча б раз у житті не мріяв володіти надзвичайними здібностями — розуміти мову тварин, уміти 

літати чи пересувати предмети силою думки? А от головний герой роману Дженні Німмо “Чарлі Бон і 

таємничий дар” навіть не думав про таке. Чарлі вважав себе звичайнісіньким і гадки не мав, що він — 

один з далеких нащадків загадкового Червоного Короля. Але тепер, коли його дар проявився, в життя 

хлопця вриваються підступні інтриги й небезпечні пригоди.  

Зал 4 – 12:00 – 13:00 – «Школа драконів» Джулії Дональдсон. Так само, як і у людей, є школа у драконів. 

Вчить Зоя дратівна дітей драконівських законів…» - історію про таку школу вигадала Дивовижна 

англійська поетеса Джулія Дональдсон. Завдяки видавництву «Читаріум» відтепер з драконячою школою 

можуть познайомитися і українські діти. Уроки гарчання, польотів і викрадання принцес – це далеко не 

все, що мусять вивчити маленькі дракончики у цій дивовижній школі.  

Зустріч з перекладачем книжки Володимиром Чернишенком. Чаювання з пекучим драконівським 

імбирним печивом за особливим рецептом. Читання історії про школу драконів, а також ексклюзивне 

читання продовження історії про дракончика Зоґа та його друзів – «Летюча допомога». 

Вік гостей – молодша школа.  

 

Зал 5 – 12:00 – 13:00 – Вистава-читання за участю дітей «Таємний світ Якоба Шрайта» за мотивами 

книжок «Бджілка на ім’я Сонячний Промінь» та «Гном на ймення Пок», видавництво «Наїрі».  

 

Зал 1 – 13:00 – 14:00 – Майстер-клас «Цей чарівний папір» від Катерини Немири, на якому ви матимете 

змогу навчитися створювати анімалістичні скульптури з паперу.  

 

Зал 2 – 13:00 – 14:00 – Майстер-клас «Ґраттаж». Французькою це слово означає «дряпати» і позначає 

спосіб виконання малюнка шляхом продряпування пером або гострим інструментом. Як створювати 

ґраттаж-зображення відвідувачам фестивалю продемонструє співробітник музею, В’ячеслав Гришко. 

Тематика – казки Шарля Перро, подорожі. 



 

Зал 3 – 13:00 – 14:00 – Презентація книжки «Це зробила вона» від видавництва «Видавництво».  

Це перша ілюстрована книжка про видатних українок. Видання привідкриває завісу таємничості, щоб 

побачити справжню роль українських жінок в науці, політиці, культурі України. Пліч-о-пліч з чоловіками 

вони творили нову Україну. Пліч-о-пліч з чоловіками вони йшли до своєї мети. «Це зробила вона». Це 

зможете зробити і ви. 

104 сторінки про успіх, натхнення й наснагу йти до своєї мети. Це джерело мотивації для кожного читача і 

читачки. 

 

Зал 4 – 13:00 – 14:00 – Як перекласти неперекладуване. Майстер-клас для майбутніх письменників та 

перекладачів з англійської мови від Володимира Чернишенка (на матеріалі книжок Джаклін Вілсон).  

Як перекласти гру слів, жарт, анекдот чи навіть лайливе слово? Як художники перекладають ілюстрації з 

англійської мови на українську? Як перетворити англійську латиницю на українську кирилицю, і що з 

цього буде? Дізнайтеся під час майстер-класу і спробуйте вирішити разом із перекладачем складні та 

неможливі випадки перекладу. 

А ще – це чудова нагода познайомитись з серією книжок «Дівчатка Джаклін» від сучасної англійської 

письменниці Джаклін Вілсон. Хто така Трейсі Бікер і на яку мову було зроблено найперший переклад 

найновішої книжки популярної авторки «Моя мама Трейсі БІкер» - дізнайтеся на зустрічі! 

Вік гостей – середня і старша школа.  

 

Зал 5 – 13:00 – 14:00 – Презентація книжки українського дитячого письменника Івана Андрусяка 

"Зайчикова книжечка", ілюстрації Ольги Кузнецової (К.: Фонтан казок, 2018). Це збірка з семи 

віршоказок і колискової. У кожній казці маленький Зайчик переживає різноманітні пригоди, а наприкінці 

з’ясовується, що це Тато-Зайчик розповідає своїм зайченятам про те, що з ним траплялося, коли він був 

маленьким.  

 

Зал 1 – 14:00 – 15:00 – Майстер-клас з атрибуції стародруків «Таємниці давніх книжок» від Людмили 

Хаухи, заступниці директора музею. У кожного з присутніх буде можливість не лише доторкнутися до 

наших найдавніших книг, а й поринути в тексти та почитати із стародруків, яким вже 300-400 років. 

 

Зал 2 – 14:00 – 15:00 – Майстер-клас «Музейна папірня» від Лесі Антонівни Іванченко. На майстер-класі 

Ви дізнаєтесь про історію виникнення паперу, познайомитесь з процесом його виготовлення, і, звичайно, 

зможете зробити папір власними руками. 

 
Зал 3 – 14:00 – 15:00 – Презентація книги Олени Горобець «Киця з Кропивницького», видавництво 

«Фонтан казок».  

А чи знаєте ви, про що мріє Кіт, ким може стати Крокодил, як Слимак може стати Равликом, а Киця з 

Кропивницького персонажем, який живе своїм життям і навіть має свій акаунт у Facebook. Про все це 

поговоримо на презентації книжки. 

Олена Горобець - поетка, журналістка, громадська діячка з міста Кропивницький. Авторка поетичних 

збірок «Летючі менеджери» (2012), «Сансара» (2017), збірки поезії для дітей «Горобці молодці» («Фонтан 

казок», 2017) та «Киця з Кропивницького» (2018).  

 

Зал 4 – 14:00 – 15:00 – Розмова про особливості викладання образотворчого мистецтва дітям за участю 

авторки книжки "Кожна дитина художник", відомої української художниці, скульпторки і педагогині, 

Катерини Немири.  

 

Зал 5 – 14:00 – 16:00 – Презентація книжки «Україна починається з тебе» («Фенікс», 2018).  

Під однією обкладинкою зібрано найкращі патріотичні твори сучасних київських авторів, які пишуть для 

дітей. Теми та сюжети різні, але об’єднує їх важлива спільність – світла любов до рідного краю. Збірник 

укладено авторським колективом творчого об’єднання дитячих письменників КО НСПУ. Ілюстрували 

видання читачі столичних бібліотек та переможці Всеукраїнських конкурсів патріотичного малюнка. 

Упорядник Марія Морозенко.  

 

Зал 3 – 15:00 – 16:00 – Презентація книжки Олени Мокренчук «Аліска, фронтова лисичка» (Чернігів, 

2018), присвячена побратимам авторки з 72 ОМБР. У виданні використано фото Наталії Прилуцької та 

інших бійців ЗСУ, волонтерів, а також ті, що були зроблені авторкою. В основу сюжету лягла реальна 

історія, що відбулася навесні 2017 року на шахті Бутівка, що поблизу прифронтової Авдіївки. Крихітне 

лисенятко народилося під час війни, осиротіло через неї – і тут же, на фронті, знайшло нову сім’ю серед 

військових ЗСУ. Через історію маленької Аліски та інших пухнастих друзів українських бійців книжка 

розповідає про бойові дії, трагедії і перемоги Захисників Вітчизни в боротьбі з російською агресією проти 

України. 



Книжка призначена для підлітків, але буде цікава всім, хто хоче більше дізнатися про реалії війни.  

 

Зал 4 – 15:00 – 16:00 – Презентація дитячих творів Віктора Терена. Повість «Хлопчик з планети "Ч"» 

(видавництво Літопис ХХ).  

 

Зал 5 – 18:00 – 19:00 – Концерт камерної музики Subbotina-Khalli Duo. Наталія Субботіна – віолончель, 

Ксенія Халлі – фортепіано. У програмі:  

Людвіг ван Бетховен: Соната ор.69 

Allegro ma non troppo 

Scherzo. Allegro molto 

Adagio cantabile / Allegro vivace 

Йоганнес Брамс: Соната ор. 38 

Allegro non troppo 

Allegretto quasi Menuetto 

Allegro 

 

АКЦІЇ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ДНЯ 

• Квест «У пошуках музейних скарбів» - допоможи віднайти сховані злим чаклуном експонати. Квест 

розрахований для дітей різних вікових категорій (5-9 років, 9-12 років та від 12 років); 

• Гра «Розпізнай герби друкарів України»; 

• Гра «Підбери назву професії творців старовинної книги»; 

• Гра «Меморі» для дорослих і дітей; 

• Майстер-клас «Лаврська друкарня» від Олександра Рачковського. Ви отримаєте можливість не тільки 

побачити, як друкували в давнину зі спеціальних друкарських форм на верстаті, але й власноруч зробити 

відбиток; 

• Майстер-клас «Аквагрим» проводять Ірина Боса та Аліса Шрамко; 

• Майстер-клас «Інтролігаторська майстерня». Про особливості виготовлення окладів та оправ до видань 

розповість Олег Будзан. 

 

 

________________ 

 

20 жовтня (субота) 

 

Зал 5 – 10:30 – 11:30 – "Казковий сніданок" - креативні читання з дітьми дошкільного віку. Проект 

Центральної бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка для дітей м.Києва.  

 

Зал 1 – 11:00 – 12:00 – Презентація журналу «Малятко». Проводить завідувачка науково-експозиційного 

відділу з виставкової роботи, Любов Анатоліївна Хамаза.  

 

Зал 1 – 11:00 – 12:00 – Майстер клас Аліси Шрамко «Пінографія». 

 

Зал 1 – 11:00 – 14:00 – Презентація настільної гри "Незалежність" від студії Wild Fox Production. 

Програма Національного музею Революції Гідності.  

 

Зал 2 – 11:00 – 12:00 – Майстер-клас «Музейна папірня» від Лариси Григорівни Коренди. На майстер-

класі Ви дізнаєтесь про історію виникнення паперу, познайомитесь з процесом його виготовлення, і, 

звичайно, зможете зробити папір власними руками. 

 

Зал 2 – 11:00 – 12:00 – Майстер-клас «Ґраттаж». Французькою це слово означає «дряпати» і позначає 

спосіб виконання малюнка шляхом продряпування пером або гострим інструментом. Як створювати 

ґраттаж-зображення відвідувачам фестивалю продемонструє співробітник музею, В’ячеслав Гришко. 

Тематика – казки Шарля Перро, подорожі. 

 

Зал 4 – 11:00 – 12:00 – Зустріч із українським дитячим письменником Сашком Дерманським та 

презентація нової книжки автора - "Мері" (Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018).  

Сім'ю Ковальчуків важко назвати якоюсь особливою. Мама, тато, двоє діток. Щоправда, старший син, 

Андрійко, й досі не розмовляє. Принаймні, у цьому впевнені всі, хто його знає. А меншій, Марійці, бракує 

друзів і батьківської уваги. В татка на роботі все летить шкереберть, а мама просто хоче, щоб усе було 

добре. Звичайна сім'я, звичайне життя… І ось одного дня довкола починають коїтися дуже дивні речі. І що 

далі, то дивніші й небезпечніші. Може б, усе якось владналося, якби, наче сніг на голову, на них не 

звалилася бігова лошиця Мері, а за нею криничник Мефодій і підступний пан Вихиляс... 



 

Зал 1 – 11:30 – 14:00 – Майстер-клас із друкованої графіки від художниці Олени Карманської. 

Організатор: Центральна бібліотека ім. Т.Г. Шевченка для дітей м.Києва.  

 

Зал 1 – 12:00 – 13:00 – Майстер-клас «Театр тіней» від Музею театрального, музичного та кіномистецтва 

України. 

 

Зал 1 – 12:00 – 15:00 – Знайомство з книжками для дітей з Бібліотеки музею Майдану, а також тематичні 

майстер-класи. Програма від Національного музею Революції Гідності.  

 

Зал 2 – 12:00 – 13:00 – Майстер-клас «Мармурування» із декоративного оздоблення книги проводить 

Ірина Боса. Тут ви дізнаєтесь про один із давніх способів оформлення книжкової обкладинки та створите 

власну. 

 

Зал 2 – 12:00 – 13:00 – Майстер-клас «Музейна папірня» від Лесі Іванченко. На майстер-класі ви 

дізнаєтесь про історію виникнення паперу, познайомитесь з процесом його виготовлення, і, звичайно, 

зможете зробити папір власними руками. 

 

Зал 3 – 12:00 – 13:00 – "Де народжуються плюшеві ведмедики?" - грайливі читання з відомою 

блогеркою, авторкою книжок для дітей Татусею. Організатор: Центральної бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка 

для дітей м.Києва.  

 

Зал 4 – 12:00 – 13:00 – Презентація нової книжки Лесі Ворониної з серії "ТТБ" - "Таємне Товариство 

Близнюків". Хижі космічні прибульці-синьоморди, які володіють універсальною зброєю, хочуть 

перетворити Землю на власну колонію. Адже на нашій планеті існують місця сили - стародавні споруди-

мегаліти, що можуть наділити будь-яку живу істоту надприродними властивостями. Однак, Клим Джура, 

хлопець, який розуміє мову синьомордів і вміє читати їхні думки, збирається перемогти ворога його 

власною зброєю. Здійснити небезпечну операцію "Антижаб-4", від успіху якої залежить доля людської 

цивілізації, Климові допомагають не лише члени Таємного Товариства Близнюків, а й загадкове чудисько 

озера Лох-Ойх... У презентації беруть участь художники-ілюстратори Катерина та Володимир Штанки, які 

разом з авторкою ТТБ-4 проведуть цікавий майстер-клас.  

 

Зал 5 – 12:00 – 12:45 – Аліна Штефан (Дніпро) презентує пригодницьке фентезі «Реальність Барґеста». 

Дитяча письменниця із Дніпра – Аліна Штефан – розповість про те, як з’явилась в її уяві магічна 

Реальність Барґеста та як туди потрапила дівчинка Дзиґа. Чи мають її герої прототипів та які книжки й 

історії її надихають – авторка розповість відвідувачам фестивалю. Також письменниця зачитає декілька 

історій із книжки, щоб усі гості зустрічі поринули у магічний світ літературної історії.  

 

Зал 1 – 13:00 – 14:00 – Майстер-клас «Цей чарівний папір» від Катерини Немири, на якому ви матимете 

змогу навчитися створювати анімалістичні скульптури з паперу. 

 

Зал 1 – 13:00 – 14:00 – Майстер-клас «Мімеографія» проводить Ірина Боса. 

 

Зал 2 – 13:00 – 14:00 – Майстер-клас «Ґраттаж». Французькою це слово означає «дряпати» і позначає 

спосіб виконання малюнка шляхом продряпування пером або гострим інструментом. Як створювати 

ґраттаж-зображення відвідувачам фестивалю продемонструє співробітник музею, В’ячеслав Гришко. 

Тематика – казки Шарля Перро, подорожі. 

 

Зал 2 – 13:00 – 14:00 – Майстер-клас «Музейна папірня» від Лариси Григорівни Коренди. На майстер-

класі ви дізнаєтесь про історію виникнення паперу, познайомитесь з процесом його виготовлення, і, 

звичайно, зможете зробити папір власними руками. 

 

Зал 3 – 13:00 – 13:45 – Інтерактивна презентація книжки Катерини Єгорушкіної "Пригоди Штанька", 

або хто такі несміливі сміливці? Видавництво "Classica", серія "Музична казкотерапія".  

Цільова аудиторія: діти 5-7 років. 

 

Зал 4 – 13:00 – 13:45 – Письменниця Оля Русіна розповість про «34 сонячні дні і один похмурий». 

Авторка повісті для дітей «34 сонячні дні і один похмурий» Оля Русіна поділиться, звідки в неї виникла 

така сонячна історія про південне місто, розкаже про незвичайних героїв цієї історії та те, яким 

незвичайним може бути одне літо в житті підлітка. Знайомства, пригоди, небезпеки, таємниці та чарівне 

море із мартинами — усе це ви знайдете в повісті Олі Русіної. Головні герої цієї історії — дві дівчинки 

Анни та хлопчина Маркіян влаштовують детективне розслідування щодо чоловіка з чайками, борсаються 



в таємницях творчої молодості Анатолії та дядька Стефана, переживають смертельні небезпеки та мріють 

про ночівлю на старому маяку... 

 

Зал 5 – 13:00 – 14:00 – Інтерактивні читання «Жива Казка» від Аліси Шрамко.  

 

Зал 1 – 14:00 – 15:00 – Майстер-клас «Скрипторій» від Галини Карпінчук. На майстер-класі ви дізнаєтеся 

про історію виникнення абетки; про типи давнього письма – устав, півустав, скоропис; про матеріали, за 

допомогою яких створювали рукописні книги. 

 

Зал 1 – 14:00 – 15:00 – Майстер-клас «Театр тіней» від Музею театрального, музичного та кіномистецтва 

України.  

 

Зал 1 – 14:00 – 17:00 – Знайомство з читацьким і мистецьким простором Центральної бібліотеки ім. Т.Г. 

Шевченка для дітей м. Києва.  

 

Зал 2 – 14:00 – 15:00 – Майстер-клас «Музейна папірня» від Лесі Іванченко та Лариси Григорівни 

Коренди. На майстер-класі ви дізнаєтесь про історію виникнення паперу, познайомитесь з процесом його 

виготовлення, і, звичайно, зможете зробити папір власними руками. 

 

Зал 2 – 14:00 – 15:00 – Майстер-клас «Чарівне дерево Магів та Янголів» проводить Ірина Боса. Для 

діток від 3 років. 

 

Зал 3 – 14:00 – 15:00 – Презентація книжки Андрія Кокотюхи «Гімназист і вогняний змій» 

(Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018) 

Після пригод із Чорною Рукою у житті гімназиста Юрка Туряниці таємниць і загадок стало ще більше. 

Дивні речі кояться в столиці - одна за одною горять українські історичні будівлі. Деякі сліди ведуть до 

Першої зразкової гімназії, яка ризикує втратити репутацію ще й через... наркотики. Восьмикласник Юрко 

Туряниця разом з приватним детективом Назаром Шпигом та вірним бульдогом Джентльменом знову 

беруться за справу. Та чи під силу звичайному гімназистові випередити злодіїв і врятувати від забуття 

українську історію?.. У другій книзі відомого письменника Андрія Кокотюхи знову багато карколомних 

подій, смертельних небезпек, драматичних непорозумінь, покинутих будинків і, звичайно ж, 

страхітливого вогню. 

 

Зал 4 – 14:00 – 15:00 – Що сталося з дівчинкою, яка не вірила, що існують казкові істоти, не любила 

вдягати сукні та спіднички і не поважала «ботанів», бо вважала їх не здатними на вчинок? А що було б, 

якби враз зникли всі на світі іграшки та книжки? Про все це можна дізнатися на зустрічі з письменницею 

Галиною Малик та її щойно виданими повістями. Видавництво «Ранок», «Шкільна серія». Цільова 

аудиторія: молодші школярі. 

 

Зал 1 – 15:00 – 16:00 – Майстер-клас з атрибуції стародруків «Таємниці давніх книжок» від Валентини 

Бочковської, директора музею. У кожного з присутніх буде можливість не лише доторкнутися до наших 

найдавніших книг, але й поринути в тексти та почитати із стародруків, яким вже 300-400 років. 

 

Зал 4 – 15:00 – 16:00 – Тетяна Майданович. Презентація збірки віршів для дітей молодшого і середнього 

шкільного віку «Країна Українія» (пісенне крило «Калиновий птах», казкове крило «Охоронниця 

Слова»). Участь візьме Будинок дитячої творчості Шевченківського району м. Києва. 

Тетяна Майданович – поетка, перекладачка, літературознавиця, мовознавиця, богословиця, авторка понад 

10 книжок, лауреатка премії ім. Д.Луценка, головна редакторка видавництва «Криниця».  

 

Зал 4 – 16:00 – 17:00 – Музична презентація книжки Юрія Полякова «Хроніка сонячних струн: 2014-

2018. Козацька сім’я» за участю Тетяни Майданович. Юрій Поляков – композитор-бард, волонтер АТО, 

учасник музичного батальйону, автор текстів і музики до пісень у власному виконанні.  

 

АКЦІЇ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ДНЯ 
 

• Квест «У пошуках музейних скарбів» - допоможи віднайти сховані злим чаклуном експонати. Квест 

розрахований для дітей різних вікових категорій (5-9 років, 9-12 років та від 12 років); 

• Гра «Розпізнай герби друкарів України»; 

• Гра «Підбери назву професії творців старовинної книги»; 

• Гра «Меморі» для дорослих і дітей; 



• Майстер-клас «Лаврська друкарня» від Олександра Рачковського. Ви отримаєте можливість не тільки 

побачити, як друкували в давнину зі спеціальних друкарських форм на верстаті, але й власноруч зробити 

відбиток; 

• Майстер-клас «Аквагрим» проводять Ірина Боса та Аліса Шрамко; 

• Майстер-клас «Інтролігаторська майстерня». Про особливості виготовлення окладів та оправ до видань 

розповість Олег Будзан. 

 

________________ 

21 жовтня (неділя) 

 

Зал 1 - 11:00 – 12:00 – Майстер-клас Аліси Шрамко «Ключ розуміння». 

 

Зал 1 - 12:00 – 13:00 – Майстер клас від Інни Прохацької «Малярство на склі». 

 

Зал 2 - 12:00 – 14:00 – Майстер-клас «Пегас» від Олени Терехової. Міфологічний крилатий кінь, що 

народився з крові горгони Медузи, з давніх часів вважається символом поетичного таланту, а вислів 

«осідлати Пегаса» позначає опанування поетичної майстерності. На нашому майстер-класі вас не 

вчитимуть ловити Пегаса, використовуючи золоті віжки чи інші хитрощі, ви зможете створити його самі.  

 

Зал 2 - 12:00 – 13:00 – Майстер-клас «Музейна папірня» від Лесі Іванченко. На майстер-класі ви 

дізнаєтесь про історію виникнення паперу, познайомитесь з процесом його виготовлення, і, звичайно, 

зможете зробити папір власними руками. 

 

Зал 4 - 12:00 – 12:45 – Презентація видання «Український народний орнамент Ольги Петрівни Косач», 

створеного у межах проекту "Вишивка етнографічна: “Украинский народный орнамент: вышивки, 

ткани, писанки” О.П. Косачева, Киев, 1876”. Більше 30 майстрів з 17 областей України долучились до 

відтворення колекції зразків, зібраних і описаних Ольгою Петрівною Косач, відомою нам як Олена 

Пчілка. Саме в Музеї книги і друкарства України у 2015 році розпочалися публічні заходи проекту, 

коли всі охочі мали змогу як побачити відтворені аркуші, так і навчитись вишивати, ткати, писати 

писанки.  

Ольга Петрівна Драгоманова-Косач була не лише дитячою письменницею, а й авторкою першої 

грунтовної наукової роботи, присвяченої українській орнаментиці, та першою жінкою-академіком 

Української Академії Наук.  

Автор і організатор проекту - Тетяна Серебреннікова. 
 

Зал 5 - 12:00 – 13:00 – Презентація книжки Олени Іщенко «Лебеді на крилах музику несуть», 

видавництво Український письменник, 2018. 

 

Зал 1 - 13:00 – 14:00 – Майстер-клас «Скрипторій» від Галини Карпінчук. На майстер-класі ви 

дізнаєтеся про історію виникнення абетки; про типи давнього письма – устав, півустав, скоропис; про 

матеріали, за допомогою яких створювали рукописні книги. 

 

Зал 2 - 13:00 – 17:00 – Майстер-класи "Оздоблення сучасного одягу ручною вишивкою за схемами 

Ольги Петрівни Косач (Олени Пчілки) ". Проводить ZETA atelier. 

 

Зал 2 - 13:00 – 14:00 – Майстер-клас «Лаврська свічка» від Аліси Шрамко. 

 

Зал 4 - 13:00 – 14:00 – Презентація нового гостросюжетного кіберпанкового роману «Троль» 

словацького письменника Міхала Гворецького у перекладі Галини Малик. Що таке тролінг, хейтинг, 

гібридна війна та маніпулювання свідомістю? Чи можна, потрапивши до світу галюцинацій, наповненого 

ненавистю та безумством, втриматися від втрати свого обличчя?  

Про це та багато іншого можна погомоніти з перекладачкою роману, що вийшов нещодавно у київському 

видавництві «Знання», у серії «Голоси Європи». Цільова аудиторія: старшокласники, підлітки, доросла 

аудиторія. 

 

Зал 5 - 13:00 – 17:00 – Майстер-клас з виготовлення паперових капелюхів казкових персонажів з 

Тамарою Романовою.  
На майстер-класі ви дізнаєтесь, як створювати об'ємні капелюхи зі звичайного паперового кола і матимете 

можливість навчитись прикрашати їх елементами свого власного дизайну. 

 



Зал 1 - 14:00 – 15:00 – "Шафландія або Гардеробні таємниці історії" від Ірени Погоржельської - 

наукової співробітниці реставраційної лабораторії ДП ОАСУ, яка досліджує та реконструює одяг доби 

бароко на теренах України. 

 

Зал 2 - 14:00 – 15:00 – Майстер-клас «Створи книгу» від Олени Терехової. Буде задіяно підказки з 

шухлядок чарівної книжкової шафи фестивалю. 

 

Зал 4 - 14:00 – 15:00 – Розмова "Свобода вибору: халепи, кошмари, війни та випробування в новітній 

українській книжці для підлітків". Організатор Наталія Марченко.  

 

Зал 1 - 15:00 – 16:00 – Майстер-клас «Паперові візерунки» від Аліси Шрамко. 

 

Зал 2 - 15:00 – 16:00 – Майстер-клас «Музейна папірня» від Лариси Григорівни Коренди. На майстер-

класі ви дізнаєтесь про історію виникнення паперу, познайомитесь з процесом його виготовлення, і, 

звичайно, зможете зробити папір власними руками. 

 

Зал 4 - 17:00 – 18:00 – Урочисте закриття фестивалю. Тарас Компаніченко та «Хорея Козацька» 

запрошують на середньовічні танці. 
«Хорея Козацька» – ансамбль стародавньої музики, заснований у Києві в 2005 р. Виконує музику 

Середньовіччя, Ренесансу, бароко, класицизму, романтизму та окремі сучасні твори. Керівник – 

Заслужений артист України Тарас Компаніченко. 

 

АКЦІЇ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ДНЯ 
 

• Квест «У пошуках музейних скарбів» - допоможи віднайти сховані злим чаклуном експонати. Квест 

розрахований для дітей різних вікових категорій (5-9 років, 9-12 років та від 12 років); 

• Гра «Розпізнай герби друкарів України»; 

• Гра «Підбери назву професії творців старовинної книги»; 

• Гра «Меморі» для дорослих і дітей; 

• Майстер-клас «Лаврська друкарня» від Олександра Рачковського. Ви отримаєте можливість не тільки 

побачити, як друкували в давнину зі спеціальних друкарських форм на верстаті, але й власноруч зробити 

відбиток; 

• Майстер-клас «Аквагрим» проводять Ірина Боса та Аліса Шрамко. 

 

 

Вартість денного вхідного квитка: 

дорослий – 50 грн; 

дитячий – 10 грн. 

Музей розташований на території Національного Києво-Печерського історико-культурного 

заповідника за адресою: вул. Лаврська 9, корп. 9. 

Тел. 044-280-66-23, 280-79-76 

 

 


