
ПРОГРАМА КНИЖКОВОГО МЕДВІНУ 

10 – 12 ЛИСТОПАДА, НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» 

  

10 ЛИСТОПАДА, П’ЯТНИЦЯ 

Увага – АКЦІЯ! Лише під час виставки – знижка до 50% на акційні книжки видавництва "Кліо"(на 
стенді видавництва «Кліо»).  

Увага – АКЦІЯ! "Кожен покупець на стенді видавництва "Саміт-книга" отримає подарунок!" 

12.00 Автограф-сесія перекладача, громадського та державного діяча Тараса Марусика з нагоди виходу 
українського перекладу книжки видатного французького історика Алена Безнсона "Свята 
Русь" (на стенді видавництва «Кліо»). 

12.00 Відкриття виставки картин у стилі фентезі «7 мільйонів років тому або Хто пізнає нас?» художника 
Віктора Зінченко (на творчому майданчику молодіжного журналу «Стіна») 

12.30 Автограф-сесія художника Віктора Зінченка і презентація репродукцій для гостей виставки(на творчому 
майданчику молодіжного журналу «Стіна») 

13.00 Презентація нового номеру інформаційно-аналітичного журналу «Стіна»(на творчому майданчику 
молодіжного журналу «Стіна») 

14.00 Презентація книги Олександра Уривалкіна "Воєнна розвідка" видавництва МЦ "Універсаріум" (на стенді 
МЦ «Універсаріум») 

14.00 Презентація нового роману Миколи Джміля «Атіла, обо благовість любові» - поема-леганда про славне 
минуле нашої країни (літературна кухня) 

14.00 Автограф-сесія відомого мовознавця, професора Лариси Масенко з нагоди виходу її нової книги "Мова 
радянського тоталітаризму" (на стендівидавництва «Кліо»). 

15.00. Презентація книги Тетяни Майданович «Країна Українія» (Вид-во «Криниця»). За участю вихованців 
Будинку дитячої творчості Шевченківського р-ну під керівництвом Котелі Тамари Мефодіївни (завідуюча 
організаційно-масовим відділом. Відмінник освіти України). (Зал для презентацій) 

16.00. Презентації книги поезій Оксани Гандурської «Зоря у гості запросила» (Вид-во «Криниця»). (Зал для 
презентацій) 

16:00 Презентація книги Григорія Дорожка "Філософія АТО". Проводить видавництво "Самміт-
книга" (літературна кухня) 

16.00 Автограф-сесія Андрія Кокотюхи (на стенді видавництва "Нора-друк") 

17.00 Зустріч з Андрієм Кокотюхою. Проводить видавництво "Нора-друк" (літературна кухня) 

18:00 Презентація книги Андрія Дмитрука "Смертеплаатели". Проводить видавництво "Самміт-
книга" (літературна кухня) 

 

11 ЛИСТОПАДА, СУБОТА 

Увага – АКЦІЯ! Лише під час виставки – знижка до 50% на акційні книжки видавництва "Кліо"(на 
стенді видавництва «Кліо»). 

Увага – АКЦІЯ! "Кожен покупець на стенді видавництва "Саміт-книга" отримає подарунок!" 

11.15 Презентація дитячої книжки від видавництва «Юніверс» (літературна кухня) 

11.00-19.00 День дитячої книги на творчому майданчику журналу «Стіна». Презентація новинок дитячої 
літератури письменників світу(на творчому майданчику молодіжного журналу «Стіна») 

12:00 Майстер-клас від Юрія Журавля "Кроки у мультиплікації. Від першого до останнього" 
(візьміть з собою блокноти!!!) 



12.00-18.00 Майстер-класи для дітлахів від Козацької Фортеці та майстерні «Квіглі» 

12:00 Автограф-сесія Миколи Бакуми, автора книги "Золотий маг" (на стенді видавництва "Самміт-книга") 

13:00 Презентація книги Олександра Савченка "Антиукраїнець" Проводить видавництво "Самміт-
книга" (літературна кухня) 

14.00 Творчі інсталяції від художника-стиліста Антоніни Меркушевої «Чорно-білі миті в стилі фентезі» (на 
творчому майданчику молодіжного журналу «Стіна») 

14.00 Презентація від видавничого дому "Сіріус" "Маловідомі сторінки історії Києва" (зал для презентацій) 

14.00 Презентація книги "Теплі промінці" Людмили Ремез. Проводить видавництво "Самміт-книга" (літературна 
кухня) 

14.30 Презентація книги "Мандаринчик і його рецепт щастя" Оксани Шпортько. Проводить видавництво 
"Самміт-книга" (літературна кухня) 

15.00 Презентація нової книги Світлани Балагула "Оранжевый ЛюБлюз"! Помаранчеві смаколики від 
автора (літературна кухня) 

15.00 Презентація серії книг Сергія Кузнєцова про київські пам'ятники минулого та сучасності під назвою "Хто ж 
його посадить? Це ж пам'ятник" (на стенді МЦ «Універсаріум») 

16.00 Презентація збірника форумчанина журналу «Стіна», поета Олександра Цихача "Даруйте кохання" (на 
творчому майданчику молодіжного журналу «Стіна») 

16.00 Презентація книги Ігоря Гирича "Український Київ". Проводить видавництво «Пенмен» (літературна кухня) 

17.00 Творчий форум журналу «Стіна». Виїзна сесія із літературними читаннями і неформальними 
посиденьками (на творчому майданчику молодіжного журналу «Стіна») 

17.00 Презентація книги "Хмаринка-дивинка" Анни Павлик. Проводить видавництво "Самміт-книга" (літературна 
кухня) 

17.30 Презентація книги "Веселая физкультура" Анастасії Смєхової. Проводить видавництво "Самміт-
книга" (літературна кухня) 

18.00 Дискусія-презентація«Дорога на Асмару» як «Тема для медитації»: людяність у нелюдські часи. 
Проводить Видавництво "Кальварія". Учасники: Сергій Сингаївський, письменник, перекладач, автор роману 
«Дорога на Асмару»; у 1984–1987 рр. служив військовим перекладачем в Ефіопії; Тетяна Євсєєва, кандидат 
історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, автор понад 150 
публікацій, радіоведуча; Леонід Кононович (запрошений), письменник, перекладач, автор роману «Тема для 
медитації» та багатьох інших романів і повістей. Модерує Ксенія Мацкевич, історик, видавець, PR-директор 
видавництва «Кальварія» (літературна кухня) 

 

12 ЛИСТОПАДА, НЕДІЛЯ 

Увага – АКЦІЯ! Лише під час виставки – знижка до 50% на акційні книжки видавництва "Кліо"(на 
стенді видавництва «Кліо»). 

Увага – АКЦІЯ! "Кожен покупець на стенді видавництва "Саміт-книга" отримає подарунок!" 

12.00 Автограф сесія художника Віктора Зінченко і презентація репродукцій його картин для гостей 
виставки (на творчому майданчику молодіжного журналу «Стіна») 

12.00 Літературна агенція «Acris» запрошує на презентацію міського фентезі Нати Гриценко «Тінь на 
порозі»! (літературна кухня) 

12.00-18.00 Майстер-класи для дітлахів від Козацької Фортеці та майстерні «Квіглі» 

13.00 Зустріч з Ірен Роздобудько. Проводить видавництво "Нора-друк" (літературна кухня) 

13.00 Презентація нового номеру інформаційно-аналітичного журналу «Стіна». Сюрпризи від журналу для 
відвідувачів виставки (на творчому майданчику молодіжного журналу «Стіна») 

14.00 Автограф-сесія Ірен Роздобудько (на стенді видавництва "Нора-друк") 



14.00 "Міжсезоння" на НСК. Презентація роману Сергія Демчука "Міжсезоння" про футбольних фанатів. 

Організатор: видавництво "Пенмен" (літературна кухня) 

Роман Сергія Демчука «Міжсезоння» заповнює одну з білих плям сучасної української літератури. Головний 
герой – футбольний фанат. Його оточують такі ж як і він, чиє життя наповнене очікуванням матчів, 
переїздами, бешкетами. Під час однієї з бійок відбувається вбивство. Саме тоді починається екзистенційна 
подорож героя. Сюжет розвивається вкрай динамічно. Андрій устигає закохатися, втрапити в низку халеп, 
дізнатися багато нового про людей. «Міжсезоння» - це шлях від пункту А до пункту Z, і якими будуть ці 
пункти залежить виключно від низки випадковостей. 

 

14.00-16.00 ВІЛЬНИЙ ПОЕТИЧНИЙ МІКРОФОН. Модератор – Світлана Балагула 

 

16.00 Презентації від літоб’єднання Sevama: 
-       "Нескорена Волинь" ValentynYablonskyOksanaYablonska, видавництво "Український 

пріоритет" ShovkoshytnyiVolodymyr 
-       "Ювілейний альманах "Голоси Севами" 
-       авторські презентації: Лілія Батюк-Нечипоренко "Не відміряня міра", TataRivna 

 

УВАГА! В програмі можливі зміни та доповнення! Актуальна інформація на  

http://www.medvin.kiev.ua/index.php/news/books/509-programa-knizhkovij-medvin-10-12-11-17 

https://www.facebook.com/valentyn.yablonsky?fref=mentions
https://www.facebook.com/valentyn.yablonsky?fref=mentions
https://www.facebook.com/Yablonska.Oksana.Valentynivna?fref=mentions
https://www.facebook.com/Yablonska.Oksana.Valentynivna?fref=mentions
https://www.facebook.com/shovkoshytnyi.volodymyr?fref=mentions
https://www.facebook.com/shovkoshytnyi.volodymyr?fref=mentions
https://www.facebook.com/lilibatuk?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000412188442&fref=mentions

