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     БІБЛІОТЕКА ЗАПРОШУЄ 
              Бюлетень заходів 14 (223) 

                    Квітень 2019 
 

1. Літературна вітальня 
«Роздуми в фарбах». Виставка живопису і графіки українського художника 

Віктора Шутки. 
11.03 – 30.04 

«В майбутнє – здоровими!». До Всесвітнього дня здоров’я. Книжкова 

виставка-заклик. 
05.04 – 12.04 

Із циклу «Зелена бібліотека»: еко-квест «Життя без сміття». 10.04 о 12.45 

«22 квітня – Всесвітній день Землі». Кн. виставка. 17.04 – 26.04 

«23 квітня – Всесвітній день книги і авторського права». Кн. виставка. 18.04 – 26.04 

«Світова гумористична література». Огляд літератури. 01.04 

«Веселі усмішки». Книжкова виставка-сюрприз. 01.04 – 11.04 

«Посмішка нехай нас всіх зігріє». Бібліо-свято гумору до Дня гумору. 01.04 о 12.00 

«Цифрова безпека». Година цікавого. 16.04 о 13.30 

«Я озираюся - гуде за мною рід». Авторський вечір поетеси, лауреата 

Всеукраїнської премії ім. Г. Тютюнника, номінанта Національної премії ім. Т. 

Шевченка, члена Національної спілки письменників України, Юлії Бережко-

Камінської. 

12.04 о 13.25 

               2. Інформаційно-бібліографічний відділ 
«З фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ». Кн. виставка. Постійнодіюча 

«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього 

простору». Кн. виставка. 
Постійнодіюча 

«Книги – переможці літературних конкурсів». Кн. виставка. Постійнодіюча 

«Науковий доробок науковців Сумського державного університету».  

Кн. виставка. 
Постійнодіюча 

«Відважні: наші герої». Кн. виставка. Постійнодіюча 

«Визначні пам’ятки історії та культури». До Дня пам’яток історії та культури, 

що відзначається згідно Указу Президента України № 1062/99 від 23 серпня 

1999 року. Кн. виставка. 

17.04 – 26.04 

Відділ інформаційних технологій 

«Scopus. Пошукові та аналітичні можливості». Семінар. 16.04 о 15.00 

«Web of Science. Пошукові та аналітичні можливості». Семінар. 18.04 о 15.00 

                3. Зал навчальної літератури 

«Нові надходження літератури». Кн. виставка для допитливих та всезнайок. Постійнодіюча 

«Світ Англійської Мови. World of English Language». Кн. виставка. Постійнодіюча 

«Відкрий Німеччину для себе». 2018 – рік німецької мови в Україні. Виставка-

подорож. 
п/р 

Георгій Нарбут (1886 - 1920). Автор української гривні. Виставка-факт. 01.04 – 12.04 

“Сучасна українська література: імена та явища”. Інформаційний калейдоскоп. 13.04 – 22.04 

“Стиль життя: подорожі, мандрівки, відпочинок”. Виставка-полеміка. 20.04 – 27.04 

4. Абонемент 



«2019 - Рік української мови в Україні». Кн. виставка.  Постійнодіюча 

«Микола Гоголь: шляхи творчої долі». До 210-річчя від дня народження 

Миколи Васильовича Гоголя (1809–1852), прозаїка, драматурга, публіциста. 

Кн. виставка. 

01.04 – 05.04 

«Заповідна краса України». До днів заповідників і національних парків. 

Виставка-подорож. 
16.04 – 22.04 

23 квітня - Всесвітній день книги і авторського права. Кн. виставка. 23.04 – 30.04 

Поетичний вернісаж творчих робіт Світлани Дідух-Романенко. 01.04 – 30.04 

5. Зал каталогів 

Інформаційно-видавнича діяльність СумДУ. Кн. виставка. Постійнодіюча 

6. Читальний зал навчально-наукового корпусу 
«Нові надходження навчальної літератури». Кн. виставка. Постійнодіюча 

«Держава та право: від витоків до сьогодення».  

- «З історії держави і права». 
- «Сучасне міжнародне право». 
- «Самостійна й соборна державність України». Кн. виставка. 

Постійнодіюча 

«Берегти природу – обов'язок кожного». До Дня довкілля. Кн. виставка-

заклик. 
01.04 – 22.04 

«Чорнобиль – довгий слід трагедії». До річниці Чорнобильської трагедії.  

Кн. виставка-спогад. 15.04 – 30.04 

«Психологія має довге минуле, але досить коротку історію» (М. Еббінгауз).                                

До Всеукраїнського дня психолога. Тематична виставка. 22.04 – 20.05 

7. Медична бібліотека 

«Із фонду рідкісних видань бібліотеки СумДУ» 

«Скарби медичної думки». Перегляд колекції рідкісних книг з медицини: 

видання ХІХ – поч. ХХ ст. (Читальний зал) 

Постійнодіючий 

«Інформаційно-видавнича діяльність медичного інституту СумДУ». 

Кн. виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 

«Автореферати дисертацій із медицини, захищені в Україні».  

Перегляд нових надходжень за березень. (Читальний зал) 

Постійнодіючий 

«Актуальність спеціальності «Громадське здоров’я» в сучасній системі охорони 

здоров’я». Кн. виставка. (Читальний зал) 
Постійнодіюча 

«Євроінтеграція: формування спільної платформи для співпраці за 

європейськими принципами». Кн. виставка. (Читальний зал)                               

Постійнодіюча 

«Ендоскопічні технології в медицині: сучасні напрями та пріоритети 

розвитку» (на допомогу у підготовці спеціалістів у Регіональному науково-

навчальному центрі ендоскопічних методів діагностики та малоінвазивної 

хірургії на базі Медичного інституту СумДУ). Кн. виставка. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Життя людини – найбільша цінність! 

Організаційно-методичні та клінічні аспекти надання екстреної медичної 

допомоги (на допомогу  при підготовці спеціалістів у Регіональному 

навчально-тренувальному центрі з надання першої невідкладної допомоги на 

базі Медичного інституту СумДУ). Кн. виставка. (Читальний зал 

стоматологічного профілю) 

Постійнодіюча 



Із циклу «Обери здоров’я» 

«СПОРТ – це здорово! СПОРТ – це модно!  СПОРТ – це захопливо!» Кн. 

виставка. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

«Формування культури академічної доброчесності – запорука якісної освіти». 

Кн. виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 

«To the Foreign Students Training Medicine in English». Кн. виставка. 

(Абонемент) 

Постійнодіюча 

«Studying medicine in English» 

(видання світових видавництв: Raven Press, McGraw-Hill, Springer, Lippincott 

Williams & Wilkins, Elsevier). Кн. виставка. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

Із циклу «Невідома Україна»: 

«У рідному краї і серце співає, 

У рідному краї і небо безкрає». 

Кн. виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 

«Медицина в дзеркалі світової літератури» (ознайомлення з художніми 

творами, які  відображають історію та сучасність медицини, розкривають 

різнобічність діяльності лікаря). Перегляд літератури. (Абонемент) 

Постійнодіючий 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) - нова комплексна атестація 

профільних знань студентів-медиків. (Читальний зал) 

Постійнодіюча 

Дні інформації в бібліотеці. Виставка надходжень літератури березень.   

(Читальний зал) 

01.04 – 31.04 

«Чисте довкілля - здорове майбутнє». Цикл заходів в рамках проекту «Зелена 

бібліотека СумДУ: навчає, показує приклад, надихає» з метою популяризації 

сталого способу життя, дбайливого ставлення до ресурсів, раціонального 

споживання, сортування та утилізації сміття. 

15.04 – 30.04 

«Життя в стилі ЕКО» (в рамках проекту). Цикл фільмів. (Абонемент) 18.04 – 27.04 

«Чисте майбутнє – у чистому сьогоденні! Не лишайся байдужим до 

екологічних проблем!». До Дня довкілля. Книжкова виставка-айстопер. 

(Читальний зал) 

15.04 – 30.04 

 

«Життя без сміття» (практичні поради як у побуті покращувати екологічну 

ситуацію). ЕКО-тренінг. (Абонемент) 

17.04 о 13.40 

«Креативне використання побутових відходів або Сміття як вид мистецтва». 

Бібліо-етюд. (Абонемент) 

15.04 – 30.04 

«Чорнобиль не має минулого часу» (26 квітня – День пам’яті Чорнобильської 

трагедії). Кн. виставка. (Читальний зал стоматологічного профілю)  

15.04 – 30.04 

«Конфлікти та шляхи їх вирішення». До Всеукраїнського дня психолога. Кн. 

виставка. (Читальний зал) 

15.04 – 30.04 

«Книга – унікальний засіб самовираження, просвіти й комунікації…» (Коїто 

Мацуурі). До Всесвітнього дня книги та авторського права. Книжкова 

виставка. (Читальний зал) 

15.04 – 30.04 

«Калейдоскоп Великодніх традицій».  Виставка-експозиція. (Читальний зал), 

(Абонемент). 

08.04 – 08.05 

«Писанка – символ весняного пробудження природи». Виставка - арт-колаж. 

(Абонемент) 

08.04 – 08.05 

8. Філія бібліотеки 

«Україна - Польща - європейські держави». Кн. виставка. (Абонемент) Постійнодіюча 

«Знайомтесь – новий підручник». Кн. виставка нових надходжень літератури. 

(Читальний зал) 

Постійнодіюча 

 

«Хто не знає нічого про іноземні мови – той не знає нічого й про свою». 

Підручники всесвітньовідомих університетів (Oxford, Cambridge та ін.).  

Кн. виставка. (Абонемент) 

Постійнодіюча 

 

«Україна: історія розвитку». Тематична виставка. (Абонемент) Постійнодіюча 



«Світова економіка: її історія та дослідники». Виставка-рекомендація. 

(Абонемент) Постійнодіюча 

«Фінанси в економічній системі держави». Виставка-порада. (Абонемент) Постійнодіюча 

«Сторінками наукових журналів» Виставка- презентація періодичних видань. 

(Сектор інформаційно-аналітичної роботи та електронних ресурсів) 

Постійнодіюча 

 

«Економічна теорія – вікно у світ економіки». Тематична виставка. 

(Абонемент) 

01.04 – 06.04 

«Подих часу: книги, про які забули». Виставка-порада. (Абонемент) 03.04 – 10.04 

«Європейський вектор академічної мобільності». Виставка-адвайзер. 

(Сектор інформаційно-аналітичної роботи та електронних ресурсів) 

08.04 – 13.04 

«Прочитай! Мені сподобалось!». Виставка-рекомендація. (Читальний зал) 15.04 – 20.04 

«Далекий близький космос». До Дня космонавтики. Зустріч із цікавими 

людьми. (Сектор культурно-освітньої роботи) 

12.04 

День відкритих дверей ННІ БТ “УАБС”. Проведення екскурсій, 

консультацій. (Сектор культурно-освітньої роботи) 

13.04 

«Від екології довкілля до екології душі». До Дня довкілля. Інформаційний 

калейдоскоп. (Сектор культурно-освітньої роботи) 

20.04 

«Великодня радість землю обіймає». Виставка-інсталяція. (Читальний зал) 24.04 – 30.04 

9. Загальнобібліотечні виставки 

«Світ мандруючих книг. Буккросинг в бібліотеці СумДУ». Виставка-проект. 

Центральна бібліотека, 2 пов., перехід до «Головного» корпусу. 

Постійнодіюча 

SMM просування ресурсів, сервісів, послуг у соціальній мережі Facebook. 

Оновлення віджету на сайті бібліотеки СумДУ. 

Щоденно 

 


