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БІБЛІОТЕКА ЗАПРОШУЄ
Бюлетень заходів 11 (220)
Січень 2019
1. Літературна вітальня
Фотовиставка 
«Збережемо рідні краєвиди». Сергій Бугаєнко.
З циклу 
«Різдвяні зустрічі»:
«Сторінками улюблених новорічних фільмів». Літературно-музичний вечір.
«Історія в особах та особа в історії». 110 років від дня народження Степана
Андрійовича Бандери. Година історії.
«Твій друг - словник». Книжкова виставка.
З циклу 
«Літературні ювілеї - 2019»:
- 180 років від дня народження Павла Платоновича Чубинського
(1839-1884),
українського і
російського поета, етнографа,
фольклориста.
Літературно-мистецький вечір.
«Крути – символ героїзму українського юнацтва». До Дня пам’яті Героїв
Крут. Кінолекторій.

01.01 - 31.01
10.01 о 12.00
16.01 о 15.00
І кв.

28.01 о 15.00

29.01. о 14.30

2. Інформаційно-бібліографічний відділ
«З фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ». Кн. виставка.
«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього
простору». Кн. виставка.
«Книги – переможці літературних конкурсів». Кн. виставка.
«Науковий доробок науковців Сумського державного університету».
Кн. виставка
«Відважні: наші герої». Кн. виставка.

Постійнодіюча
Постійнодіюча
Постійнодіюча
Постійнодіюча
Постійнодіюча

3. Зал навчальної літератури
«Нові надходження літератури». Кн. виставка для допитливих та всезнайок.
«Світ Англійської Мови. World of English Language». Кн. виставка.
“Єднання заради незалежності.” До Дня Соборності. Історичний вернісаж
“Над Крутами круки Під круками Круит
Зійшлося юнацтво,
Щоб волю здобути.” Б. Стельмах
До Дня пам’яті Героїв Крут. Виставка-реквієм.

Постійнодіюча
Постійнодіюча
2.01 - 24.01

14.01 - 29.01

4. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення
«Власні науково-освітні ресурси СумДУ відкриті світу». Кн. виставка.

Постійнодіюча

«Інформаційні ресурси СумДУ для забезпечення освіти та науки».
Виставка-адвайзер.

Постійнодіюча

5. Зал науково-технічної та економічної літератури
«Знайомтесь, нові надходження літератури». Кн. виставка.
«Нові надходження періодичних видань університетів України, Росії та
європейських країн». Кн. виставка.

Постійнодіюча
Постійнодіюча

«Автореферати дисертацій, захищені в Україні». Кн. виставка.
«З історії винаходів та відкриттів»:
«Розгадані і нерозгадані таємниці нашої планети:
- загублені цивілізації;
- секрети ідолів острова Пасхи;
- загадка плато Наска;
- знайомі та незнайомі піраміди Єгипту;
- неймовірні відкриття в глибинах океанів». Виставка-подорож.

Постійнодіюча
Постійнодіюча

6. Абонемент
«2019 - рік української мови в Україні». Кн. виставка підручників,
науково-популярної та художньої літератури.
«На допомогу студенту-іноземцю підготовчого відділення» («In aid of foreign
students of preparatory department»). Виставка підручників, навчальних
матеріалів та словників.
«Павло Чубинський - автор гімну України». Виставка-персоналія до 180-річчя
від дня народження П.П. Чубинського.

Постійнодіюча
Постійнодіюча
21.01 - 30.01

7. Зал каталогів
Інформаційно-видавнича діяльність СумДУ. Кн. виставка.

Постійнодіюча

8. Читальний зал навчально-наукового корпусу
«Нові надходження навчальної літератури». Кн. виставка.
«Держава та право: від витоків до сьогодення».
- «З історії держави і права».
- «Сучасне міжнародне право».
- «Самостійна й соборна державність України». Кн. виставка.

Постійнодіюча
Постійнодіюча

«Соборна мати Україна – одна на всіх, як оберіг». До Дня Соборності України.
Інформаційно-тематична виставка.

08.01 - 28.01

«Крути – наша гордість і слава,
Там соколи юні у вічність пішли.
На клич молодої держави,
Піднялися вірні сини» М. Зельман.
До Дня пам’яті Героїв Крут. Історико-патріотична виставка-пам’ять.

21.01 - 04.02

9. Медична бібліотека
«Із фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ».
«Скарби медичної думки». Перегляд колекції рідкісних книг з медицини:
видання ХІХ – поч. ХХ ст. (Читальний зал)
«Інформаційно-видавнича діяльність медичного інституту СумДУ».
Кн. виставка. 
(Абонемент)
«Автореферати дисертацій із медицини, захищені в Україні».
Перегляд нових надходжень за грудень.(Читальний зал)
«Значимість спеціаліста з громадського здоров’я у сучасній системі охорони
здоров’я й медичній освіті». Кн. виставка. 
(Читальний зал)
«Євроінтеграція: формування спільної платформи для співпраці за
європейськими принципами». Кн. виставка. (Читальний зал)
«Життя людини - найбільша цінність! Організаційно-методичні та клінічні
аспекти надання екстреної медичної допомоги». Кн. виставка на допомогу при
підготовці спеціалістів у Регіональному навчально-тренувальному центрі з
надання першої невідкладної допомоги на базі Медичного інституту СумДУ.
(Читальний зал стоматологічного профілю)

Постійнодіюча
Постійнодіюча
Постійнодіючий
Постійнодіюча
Постійнодіюча
Постійнодіюча

«Ендоскопічні технології в медицині: сучасні напрями та пріоритети
розвитку». Кн. виставка на допомогу у підготовці спеціалістів у
Регіональному науково-навчальному центрі ендоскопічних методів
діагностики та малоінвазивної хірургії на базі Медичного інституту СумДУ.
(Читальний зал)
Із циклу «Обери здоров’я»
«СПОРТ - це здорово! СПОРТ - це модно! СПОРТ - це захопливо!»
Кн. виставка. (Читальний зал)
«Формування культури академічної доброчесності – шлях до правової
держави» (з метою популяризації серед студентів фундаментальних
принципів: чесності, довіри, справедливості, поваги, відповідальності).
Кн. виставка. 
(Абонемент)
«To the Foreign Students Training Medicine in English». Кн. виставка.
(Абонемент)
«Studying medicine in English» (видання світових видавництв: Raven Press,
McGraw-Hill, Springer, Lippincott Williams & Wilkins, Elsevier). Перегляд
літератури.(Читальний зал)
Із циклу «Невідома Україна»
«У рідному краї і серце співає,
У рідному краї і небо безкрає» (з метою популяризації знань про забуті або й
непізнані сторінки з української культури, науки і техніки, життя та творчості
видатних особистостей).
«Медицина в дзеркалі світової літератури». Перегляд художніх творів, які
відображають історію та сучасність медицини, розкривають різнобічність
діяльності лікаря, сприяють професійному зростанню та самовдосконаленню
студентів-медиків, формуванню критичного мислення та відповідального
відношення до медичної освіти. (Абонемент)
«В об’єктиві: Новий Рік та Різдво».
Новорічні композиції та фотозони в бібліотеці. Художньо-декоративна
виставка. 
(Абонемент)
Із циклу «Історичне минуле та сьогодення»
«День Соборності та Свободи України!» До 100-річчя проголошення Акту
злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної
Республіки. Кн. виставка. (Читальний зал стоматологічного профілю)
10. Філія бібліотеки
«Україна - Польща - європейські держави». Кн. виставка. (Абонемент)
«Знайомтесь – новий підручник». Кн. виставка нових надходжень літератури.
(Читальний зал)
«Хто не знає нічого про іноземні мови – той не знає нічого й про свою».
Підручники всесвітньовідомих університетів (Oxford, Cembridge та ін.).
Кн. виставка. 
(Абонемент)
«Електронний підручник: на допомогу знанням». Кн. виставка. (Абонемент)
«Сторінками наукових журналів» Виставка- презентація періодичних видань.
(Сектор інформаційно-аналітичної роботи та електронних ресурсів)
«Рік німецької мови в Україні». Тематична виставка.
(Сектор інформаційно-аналітичної роботи та електронних ресурсів)
«Що ми знаємо про Німеччину». До року німецької мови в Україні.
Інформаційний квілт. (Сектор інформаційно-аналітичної роботи та
електронних ресурсів)
«
Різдвяні зустрічі» Запрошуємо всіх охочих на новорічну фотосесію.

(Читальний зал)

Постійнодіюча

Постійнодіюча

Постійнодіюча

Постійнодіюча
Постійнодіюча

Постійнодіючий

02.01 - 26.01

14.01 - 31.01

Постійнодіюча
Постійнодіюча
Постійнодіюча
Постійнодіюча
Постійнодіюча
Постійнодіюча
Постійнодіюча

02.01 - 14.01

«
Улюблений і загадковий…». До 100-річчя від Дня народження Джерома

02.01 - 12.01

Селінджера. Виставка-портрет(Сектор художньої літератури)
«Крути - 1918. Пам'ятаймо» Історичний майданчик. (Абонемент)

25.01 - 30.01

11. Загальнобібліотечні виставки
«Світ мандруючих книг. Буккросинг в бібліотеці СумДУ». Виставка-проект.
Центральна бібліотека, 2 пов., перехід до «Головного» корпусу.
SMM просування ресурсів, сервісів, послуг у соціальній мережі Facebook.
Оновлення віджету на сайті бібліотеки СумДУ.

Постійнодіюча
Щоденно

